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Strategia, tie menestykseen
Välillä kannattaa nostaa katse 
kauemmas tämän hetken hyöri-
nästä. Muutoin kiireelliset asiat 
hallitsevat ja menestymisen kan-
nalta tärkeät asiat painuvat ta-
ka-alalle. Vaaleihin valmistautu-
minen on hyvä hetki meille jokai-
selle miettiä, mitkä ovat meidän 
kuntamme tärkeät asiat ja millai-
sessa kunnassa haluamme asua. 
Juuri alkanut strategiaprosessi luo 
siihen oivat puitteet.

Kuntalaiset muodostavat kunnan. 
Kutsunkin nyt jokaista kuntalais-
ta pohtimaan, millainen on tule-
vaisuuden Siikalatva. Tavoitteen 
tulee olla innostava, houkuttele-
va ja omaperäinen. Siihen tulee 
voida sitoutua. Strateginen tavoi-
te voi olla kunnianhimoinen, mut-
ta sen pitää olla myös uskottava. 

Strategiatyö on pitkäjänteistä ke-
hittämistyötä. Prosessi on ajoitet-
tu nivelkohtaan, jossa vaikutta-

maan pääsevät niin nykyiset kuin 
uudetkin valtuutetut. Ensimmäi-
nen valtuuston työpaja on juuri 
pidetty. Nykyisellä valtuustolla on 
kokemusta ja näkemystä nykyti-
lanteesta, niin vahvuuksista kuin 
kipupisteistäkin. Uusilla valtuute-
tuilla on tuoreempia näkemyksiä 
kehittämisen suunnasta ja ehkä-
pä myös uhkien kiertämisestä. 

Kuntalaiset ovat tulevaisuuden 
kunnan keskiössä. He eivät ole 
enää hallintokoneiston kohteita 
vaan aktiivisia toimijoita. Olem-
me ehkä tässäkin asiassa juuri ni-
velkohdassa. Meillä ei ole vielä va-
kiintuneita menettelytapoja, joil-
la kuntalaiset voisivat osallistua 
kunnan kehittämiseen ja päätök-
sentekoon. Kuulemiset ovat hy-
viä, mutta eivät riittäviä mones-
sakaan kohdassa. Strategiatyö-
hön kutsumme kuntalaisia kyse-
lyjen ja työpajojen muodossa. 

Todellisten menestystekijöiden 
tunnistaminen on ensiarvoisen 
tärkeää. Siinä pitää olla rohkea ja 
ennakkoluuloton. Pitää löytää jo-
tain todella omaa, jolla voimme 
erottua kuntakentässä.  

Reitin valinta ei ole enää vaikeaa, 
kun tiedetään, missä ollaan ja min-
ne halutaan päästä. Ehkä vaikein-
ta strategiatyössä on tehdä valin-
toja ja sulkea joitakin tavoitteita 
pois. Jos strategia muistuttaa 
enemmän toiveiden tynnyriä, se 
ei voi toteutua eikä siitä ole toi-
minnan ohjenuoraksi. Ilman stra-
tegista ohjausta huomio keskittyy 
helposti kiireellisiin asioihin eivät-
kä päivittäiset päätökset johda ha-
luttuun suuntaan. Strategia aut-
taa pitämään katseen kunnan me-
nestymisen kannalta tärkeissä 
asioissa.

Strategialla ja strategisilla valin-
noilla tuetaan kunnan elinvoimaa 

ja yrittäjyyttä. Kun säästämisen si-
jaan kasvatetaan jaettavaa kak-
kua, siitä riittää enemmän kunta-
laisten hyvinvoinnin kehittämi-
seen. Keinovalikoimaan kannat-
taa poimia kolmen e:n paketti: en-
nakointi, ennakkoluulottomuus 
ja ennalta vaikuttaminen. Usko 
onnistumiseen on ensimmäinen 
edellytys.

Elinvoiman kehittämisessä tar-
vitsemme isoja ja pieniä tekoja. 
Kunnan rahkeet eivät riitä kaik-
keen. Meillä on kuitenkin aktiivi-
sia kylätoimijoita, seuroja ja yh-
distyksiä. Kun kunnan pieneen pa-
nokseen lisätään yhdistysten osaa-
minen ja talkootyö, saadaan pal-
jon näkyvää aikaan. Leader-tuel-
la yhteistä hyvää voidaan tuottaa 
jo merkittävän kokoisella budje-
tilla. 

Näin kevään kynnyksellä haas-
tankin yhdistykset toimiin, joilla 

parannetaan kylien viihtyisyyttä 
ja julkikuvaa. Kylien ilme vaikut-
taa meihin itseemme ja on käyn-
tikortti vieraille.

Aurinkoista kevättä ja antoisia 
strategiapohdintoja toivottaen
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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-
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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 
 5 vrk)
• pyydä lisää maksuaikoja ostoihin
• realisoi varastot
•  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.

ENNAKKOILMOITUS
Uuden kuntastrategian kuntalaiskysely kaikille avautuu 31.5. 

Kunta tiedottaa kuntalaiskyselystä sekä nettisivuilla että seuraavassa 
kuntatiedotteessa.

SIIKALATVAN KUNTA
KUNTAVAALIT 2021

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on 
kotimaassa 26.5.-8.6.2021 

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 4.5.2021 klo 16.00. 

9.3. mennessä jätetyt hakemukset ovat edelleen voimassa, jollei vaaliasiamies 
niitä muuta, eikä niitä tarvitse tehdä uudelleen. 

Vaaleja koskevat ehdokashakemukset vastaanottaa keskusvaalilautakunnan sihteeri 
Anna-Liisa Kivimaa Pulkkilan kunnantalolla, osoitteessa Pulkkilantie 4, 92600 
Pulkkila, maanantaina toukokuun 3. päivänä 2021 kello 13.00–15.00 ja tiistaina 
toukokuun 4. 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 20.4.2021

Siikalatvan kunnan keskusvaalilautakunta

Eeva-Liisa Similä  Anna-Liisa Kivimaa
puheenjohtaja  sihteeri

RAKENNUSVALVONNAN TIEDOTE KESÄN 
AUKIOLOAJOISTA
Siikalatvan rakennusvalvonta on osittain suljettu 25.6. -30.7.2021. rakennuslupapää-
töksiä ei tehdä, neuvonta ja katselmukset ovat mahdollisia osan sulkuajasta.

28.5. mennessä jätetyt rakennuslupahakemukset pyritään käsittelemään ennen 
sulkua. Hakemus ja kaikki vaadittavat liitteet tulee tuolloin olla jätettynä Lupapis-
te-palvelun kautta, jotta käsittely on mahdollista.

Hakemuksia ja neuvontapyyntöjä voi sulkuaikana tehdä normaalisti Lupapiste-palve-
lussa.

Aurinkoista kesää!
Siikalatvan rakennusvalvonta
https://www.siikalatva.fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentamisen-luvat/
Lupapiste.fi  

KUNNANTOIMISTON AUKIOLOAJAT TOUKOKUUSSA JA 
KESÄ-HEINÄKUUSSA 2021
Kunnantoimisto pidetään suljettuna helatorstain jälkeinen perjantai 14.5. sekä 
25.6.-30.7.2021, jolloin henkilökunta voi pitää vuosilomia mahdollisuuksien mukaan.

YKSITYISTEN TEIDEN HALTIJAT JA TIEKUNNAT HUOMIO
Yksityisteiden kunnossapitoavustukset vuodelle 2021 ovat tulossa hakuun kesäkuus-
sa. Hakuilmoitus julkaistaan kesäkuun kuntatiedotteessa 3.6.2021.
Seuraa ilmoittelua!

MUUTOKSIA SIIKALATVAN KUNNASSA KORONA-
RAJOITUKSIIN:
Työpajat voivat aloittaa toimintansa 3.5. huomioiden maskisuositukset ja kokoontu-
misrajoitukset

SIIKALATVAN KUNTA
KUNTAVAALIT 2021

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

Äänioikeusrekisteri
Digi- ja väestötietovirasto perustaa äänioikeusrekisterin viimeistään 28.4.2021. 
Rekisteriin otetaan jokainen väestötietojärjestelmän mukaan tulevissa vaaleissa 
äänioikeutettu.  Äänioikeusrekisterin tiedot lukuun ottamatta henkilötunnuksia ovat 
tarkastusta varten nähtävillä tai maksutta puhelimitse saatavissa Digi- ja väestötieto-
viraston määräämissä paikoissa arkipäivinä 3.5.2021 lukien. Joka katsoo, että hänet 
on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeusrekisteristä tai että häntä koskeva tieto on 
siinä virheellinen, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Digi- ja väestötietovirastol-
le viimeistään 21.5.2021.
 
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 26.5.-8.6.2021 ja ulkomailla 2.-
5.6.2021. 
    
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

26.5.-28.5.2021 klo 10.00-17.00
29.5.2021 klo 11.00-14.00 
30.5.2021 klo 11.00-14.00 vain Pulkkilan äänestyspiste
31.5.2021 klo 12.00-17.00
1.6.2021  klo 12.00-18.00
   
2.6.-4.6.2021 klo 10.00-17.00
5.6.2021  klo 11.00-14.00 
6.6.2021  klo 11.00-14.00 vain Pulkkilan äänestyspiste
7.6.2021  klo 12.00-17.00
8.6.2021  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 13.6.2021. Vaalitoimitus alkaa klo 9 ja päättyy klo 20. 
Vaalipäivän äänestyspaikat ovat samat kuin yllä mainitut yleiset ennakkoäänestys-
paikat. 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 
äänestyksen järjestelyissä.

Siikalatvan kunnassa 20.4.2021

Siikalatvan kunnan keskusvaalilautakunta

Eeva-Liisa Similä  Anna-Liisa Kivimaa
puheenjohtaja  sihteeri
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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 puhelimitse tai kirjallisesti. 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 keskusvaalilauta-
kunnan 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 keskusvaalilauta- kunnassa viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen 
klo 16.

Milloin ja miten kotiäänestys toimitetaan?
Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana 26.5.-8.6.2021. Kotiäänestyk-
sen toimittamisesta äänestäjän luona ilmoitetaan etukäteen kirjallisesti tai puhelimit-
se 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-
lilauta-kunnalle. 

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

Keskusvaalilautakunnan osoite: Siikalatvan kunta
    Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila
    puh. 044 5118 603
    anna-liisa.kivimaa@siikalatva.fi

Siikalatvalla 20.4.2021

Siikalatvan kunnan keskusvaalilautakunta

Eeva-Liisa Similä  Anna-Liisa Kivimaa
puheenjohtaja  sihteeri

MAASEUTUPALVELUT

VILJELIJÄTUKIEN PÄÄTUKIHAKU 26.4. – 15.6.2021
Kevään 2021 päätukihaku avautuu Vipu-palvelussa 26.4.2021. Aikaa hakemuksen 
tekoon on 15.6.2021 saakka. Tukihakuopas 2021 on julkaistu ja se löytyy Ruokaviras-
ton sivuilta https://www.ruokavirasto.fi/hakuopas  Myös lomakkeet julkaistaan 
Ruokaviraston sivuilla. Viime vuonna paperilla hakemuksen jättäneille postitamme 
kunnasta tukihakulomakkeet ja peruslohkojen yhteenvedon.

MUISTA TEHDÄ TUKIOIKEUKSIEN SIIRROT 15.6.2021 MENNESSÄ
Tukioikeuksien siirrot tukivuodelle 2021 on ilmoitettava viimeistään 15.6.2021. 
Tukioikeuksien siirtoilmoitus pitää tehdä aina, kun tukioikeuksien omistaja tai haltija 
vaihtuu. Tällaisia tilanteita ovat peltojen vuokraaminen, koko tilan omistuksen siirto, 
tukioikeuksien ostaminen/myynti esim. peltokaupan yhteydessä. Tukioikeuksien 
siirtoa on haettava myös vuokrasopimuksen jatkamisen yhteydessä, koska 
tukioikeudet palaavat vuokranantajalle vuokrasopimuksen päättyessä. 

TARKISTA VILJAVUUSTUTKIMUKSESI JA LANTA-ANALYYSISI VOIMASSAOLO
Muistathan, että viljavuustutkimus pitää teettää viiden vuoden välein. Tarkista, että 
tutkimukset ovat voimassa koko tulevan kasvukauden ajan jokaisella peltolohkolla, 
jolla viljelet satokasveja.
Sallittu lannoittaminen perustuu viljavuustutkimuksen antamiin tuloksiin. Jos 
viljavuustutkimuksia on päässyt vanhentumaan, kerää uudet maanäytteet heti, kun 
se on mahdollista, ja lähetä näytteet analysoitavaksi.
Tarvitset voimassa olevan viljavuustutkimuksen satoa tuottavien kasvien viljelyssä, 
vaikka et olisi lannoittanut. Uusien viljavuustutkimuksien tulosten pitää olla käytettä-
vissä ennen seuraavaa lannoituskertaa. 
Lanta-analyysivelvoite koskee tilaa, jolla syntyy tai/ja joka käyttää lantaa lannoitteena 
suoraan pellolla enemmän kuin 25m3 vuodessa. Lanta-analyysi tulee olla kaikista 
lantalajeista, joita syntyy yli 25m3 vuodessa. Teetä lanta-analyysi viiden vuoden 
välein.

KASVINSUOJELUTUTKINTO JA RUISKUNTESTAUS
Kasvinsuojelututkinto tulee myös uusia viiden vuoden välein. Jos olet suorittanut 
tentin keväällä 2016 tai aiemmin tai olet uusi kasvinsuojeluaineiden ruiskuttaja, 
tutkinto pitää suorittaa ennen kasvinsuojeluaineiden hankintaa. Asiaa kasvinsuoje-
luaineiden käyttäjäkoulutuksesta ja kasvinsuojelututkinnosta löydät Siikalatvan 
kunnan www-sivuilta osoitteesta https://www.siikalatva.fi/elinkeinopalvelut/maaseu-
tupalvelut/ajankohtaista-maaseutupalvelut/
Kasvinsuojeluruiskut tulee testata vuoden 2020 loppuun saakka 5 vuoden välein. 
Esim. jos ruisku testataan 31.12.2020, pitää ruisku testauttaa uudestaan 31.12.2025 
mennessä.
Vuoden 2021 alusta lähtien ruiskut on testattava 3 vuoden välein. Esim. jos ruisku 
testataan 1.1.2021, on testaus voimassa kolme vuotta, jolloin seuraava testaus pitää 
tehdä viimeistään 1.1.2024.

TOIMISTOJEN AUKIOLO 
Maaseutupalveluiden toimistot pidetään toistaiseksi suljettuina. Asiointi toimistoilla 
ainoastaan välttämättömissä asioissa sopimuksen mukaan. Meidät saa kiinni puheli-
mitse 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

MANKILAN TIESTÖILTA

Pohja irti, rengas puhki, iskarit hajalla, hermot menee... Mitä kaikkea kylän 
surkea tiestömme aiheuttaakaan ja MITÄ SILLE VOITAISIIN TEHDÄ?

Tervetuloa tiestöiltaan Mankilan kylätalo Laakson 
Vesalle (Mankilantie 841) Rantsilaan ma 3.5. klo 18.

Mukaan vaikuttamaan pääset teams-yhteyden kautta. Teams-linkin saat minna.
vaisanen@mehilainen.fi

Paikan päällä kunnanjohtaja Pirre Seppänen, Ely:n edustaja, liikenne- ja viestin-
tävaliokunnan jäsen, kansanedustaja Pekka Aittakumpu, Seppo Arola pelastus-
laitokselta, kyläseuran ja kylän edustajia sekä kansanedustaja Juha Pylväs 
(teams-yhteydellä).

Mankilan kyläseura

KULTTUURIAVUSTUSTEN HAKU

Vuoden 2021 hakuaika päättyy 30.4.klo 15:00!

Siikalatvan kunta jakaa vuosittain kulttuuriavustuksia. Avustusten myöntämisestä 
päättää sivistyslautakunta, hakijoille ilmoitetaan päätöksestä hakemukseen merkit-
tyyn osoitteeseen.

Kulttuuriavustusta voi hakea sähköisesti tai erillisellä hakulomakkeella. Lomakkeita 
on saatavilla hakuaikana kirjastoissa, ja ne voi palauttaa kunnantalon postilaatikkoon 
Pulkkilaan, tai skannata sähköpostin liitteeksi kulttuurisihteerille.

Lisätietoja kulttuuriavustuksista antaa kulttuurisihteeri p. 044 5118 340.
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JOKI-KIRJASTOT TOIMINTAAN 24.5.

TIETOKANTOJEN YHDISTÄMINEN SULKEE 
OULUN ETELÄISEN KIRJASTOT VIIKOILLA 
19 JA 20
Kiri- ja Tiekkö-kirjastot sekä Reisjärven kirjasto toimivat 
24.5.2021 alkaen yhdessä Joki-kirjastoina. Tietokanto-
jen yhdistämisen vuoksi Kiri-kirjastot (Haapavesi, 
Haapajärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Siikalatva) ja 
Tiekkö-kirjastot (Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Nivala, 
Oulainen, Sievi, Ylivieska) ovat suljettuina 10.-23.5. 
Reisjärven kirjasto on suljettuna 12.-23.5. Kirjastoautot 
eivät liikennöi 10.-23.5.

Verkkokirjasto joki.finna.fi avautuu 31.5.2021

Nykyiset verkkokirjastot poistuvat käytöstä 10.5. 
Joki-kirjastojen yhteinen verkkokirjasto osoitteessa 
joki.finna.fi avautuu 31.5. Sulun aikana ei ole mahdollista 
uusia lainoja, eikä tehdä varauksia. Joki-kirjastojen 
asiakkailla ei ole mahdollisuutta käyttää alueellisen 
eKirjaston aineistoja sulun aikana.

Palautuksia ei oteta vastaan sulun aikana

Sulkuajalle osuvat lainojen palautuspäivät ja varausten 
viimeiset noutopäivät siirtyvät automaattisesti sulun 
yli. Palautuksia ei sulun aikana oteta vastaan. Lainat 
ehtii palauttaa kirjastoon sen jälkeen, kun kirjastot 
avaavat ovensa 24.5. Sulkuajalta ei tule maksuja.

Vanhat kirjastokortit toimivat 

Nykyiset kirjastokortit ja PIN-koodit toimivat myös 
Joki-kirjastoissa. Jos asiakkaalla on ollut kirjastokortti 
useampaan alueen kirjastoon, kannattaa käydä 
asiakaspalvelussa poistattamassa ylimääräiset asiakas-
tiedot.

Myöhästymismaksut historiaan

Joki-kirjastojen yhteiset käyttösäännöt astuvat voi-
maan 24.5. Joki-kirjastot eivät peri myöhässä palaute-
tusta aineistosta lainakohtaisia myöhästymismaksuja, 
mutta lähetettävät muistutukset ovat maksullisia. 
Asiakaskohtaisia maksukattoja ei ole. Ennen 24.5. 
kertyneet maksut peritään niiden syntymisaikaan 
kirjastossa voimassa olleiden käyttösääntöjen mukaan.

Seutukuljetukset jatkuvat kirjastojen välillä

Yhdistymisen jälkeen Tiekön, Kirin ja Reisjärven 
asiakkailla on käytössään alueen kaikkien kirjastojen 
kokoelmat yhdellä kirjastokortilla. Varaukset ja seutulai-
nat ovat maksuttomia. Joki-kirjastojen toiminta-alueella 
on reilut 82 000 asukasta, joita palvelee yli 60 kirjasto-
alan ammattilaista. Joki-kirjastoilla on 18 toimipistettä ja 
6 kirjastoautoa.

Kirjastojen väliset seutukuljetukset jatkuvat entiseen 
tapaan vuoden 2021 loppuun. Uudet kuljetusreitit 
suunnitellaan ja kuljetukset kilpailutetaan syksyn 
aikana. Seutukuljetus toimii 2022 alusta yhtenäisesti 
koko Joki-kirjastojen alueella.

Lisätietoja yhdistymisen vaikutuksista saa kirjastoista:
Kestilä:
puh. 044 5118 270, e-mail: kestila.kirjasto@siikalatva.fi
Piippola:
puh. 044 5118 338, e-mail: piippola.kirjasto@siikalatva.fi
Pulkkila:
puh. 044 5118 534, e-mail: pulkkila.kirjasto@siikalatva.fi
Rantsila:
puh. 044 5118 671, e-mail: rantsila.kirjasto@siikalatva.fi

Kirjastojen yhteystiedot ja aukioloajat: 
siikalatva.fi/vapaa-aika/kirjastopalvelut/
eKirjasto: outi.finna.fi/Content/ekirjasto

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

Kirjastot palvelevat koronarajoitusten puitteissa: 
kirjastot ja Asiointipisteet (Kelan yhteispalvelu) palvele-
vat normaalisti, mutta emme toistaiseksi järjestä 
tiloissamme kokoontumisia tai tilaisuuksia. Asiakaspal-
velun tavoittaa kirjastojen aukioloaikoina myös 
sähköpostitse ja puhelimitse. Aineistoa voi varata, 
lainata ja palauttaa muuhunkin kuin oman kotikylän 
kirjastoon. Verkkokirjasto ja eKirjasto palvelevat etänä. 
Tulethan kirjastoon terveenä ja asioithan pikaisesti 
noudattaen turvavälejä, hyvää käsi- ja yskimishygieniaa 
sekä muita yleisiä ohjeistuksia. Käytäthän asioidessasi 
kasvomaskia.

ETSIVÄ NUORISOTYÖ SIIKALATVALLA
Etsivän nuorisotyön tehtävänä on auttaa 15 – 28-vuoti-
aita siikalatvaisia nuoria, jotka ovat koulutuksen tai 
työelämän ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea 
saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Toisin sanoen 
tavoittaa syrjäytymisvaarassa olevat ja yhteiskunnan 
tukiverkkojen ulkopuolelle jääneet nuoret ja varmistaa, 
että he saavat tarvitsemansa palvelut.
Yhteyttä etsivään nuorisotyöntekijään voi ottaa nuori 
itse, vanhemmat, kaverit, lähipiiri tai viranomaiset. 
Yhteydessä voi olla, kun huolena on esimerkiksi jokin 
seuraavista:

- Opiskeluvaikeudet, motivaation puute tai aikomus   
vaihtaa opiskelupaikkaa 

- Työ- tai harjoittelupaikan löytäminen
- Virasto- tai raha-asioiden hoitaminen
- Asuntoasiat
- Nuoren vointi tai jaksaminen

Siikalatvan kunnan etsivän nuorisotyöntekijän työpiste 
on Piippolassa työpajan yhteydessä, Anttilantie 6 
92620 Piippola.

Etsivä nuorisotyöntekijä
Jani Vääräniemi
puh. 044-5118 602
jani. vaaraniemi@siikalatva.fi

KULTTUURITOIMI TIEDOTTAA 

Mikäli koronatilanne sallii: 
Jazz-konsertti Rantsilassa 13.5. klo 18  

Pääsymaksu 10 euroa. Lippuja rajoitettu määrä! 
Liput myydään ovelta alkaen 17.30  ROM Rantsila - 
Wanha Meijeri, Paavolantie 10A, 92500 Rantsila
Tule vain oireettomana, käytä kasvomaskia, muista 
turvavälit.
Järjestäjä Siikalatvan kunta

Jazzkitaristi ja säveltäjä Mathias Sandberg kuuluu 
maamme aktiivisimpiin freelance-muusikoihin.

Hän on opiskellut Manhattan School of Musicissa New 
Yorkissa ja Berklee College of Musicissa
Bostonissa, kiertänyt sekä Euroopassa että Yhdysval-
loissa ja on viimeiset kymmenen vuotta
työskennellyt mm. Georg Riedelin, Pierre Swärdin, Peter 
Asplundin, Nick Mancinin, JukkaEskolan, Teppo 
Mäkysen ja Manuel Dunkelin kanssa.
________________________________________

TOUKOKUUN NÄYTTELYT: 
Kestilän kirjastossa  Wanhojen lehtien näyttely
Piippolan kirjastossa  Paula Moilasen Männynkaarna
Pulkkilan kirjastossa HÄTÄMAAN TIETÄJÄ 
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JÄRJESTÖT

Tulevaisuuden suunnitelmia on tehtävä, vaikka emme tiedä koronan 
käyttäytymistä, miten se rajoittaa tulevaisuuden toimintaa.

Senioreiden hyvinvointi päivät Rokualla 29.9.-1.10.2021 Hinta 195 €/
hlö. Hintaan sisältyy: majoitus 2 hengen huoneessa, ateriat, ohjelma ja 
tanssit molempina iltoina. Yhdistys maksaa matkan. Paikkoja varattu 
20, jotka täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautua voi, Marjatta Kuusipalo 
040 7783567.

Ryhmäloma, Lohjalle Eläkeliiton Lehmirannan lomakeskukseen v. 2022. Olemme 
anoneet ryhmälomatukea ensi vuodelle 30 henkilölle. Loma on 5 vrk, johon sisältyy 
täysihoito ja ohjelma. Omavastuu 100 €/hlö.

Lisätietoja matkoista ilmoitamme lehdessä elo-syyskuulla.

Tule Eläkeliiton Kestilän yhdistyksen jäseneksi. Jäenedut mm: El-Sanomat 6 no 
vuodessa ja Iloa elämään lehti 1 kpl vuosi. Yhteistä virkistystoimintaa ja kerho. (Korona 
rajoitusten sallittua) Edulliset retket ja tuetut lomat. Adressit 12 €/kpl, joita myy 
sihteeri, Anni Määttä 050 3372885. Lisäksi on muita Eläkeliiton etuja, jotka löytyvät 
Eläkeliiton kotisivuilta.                                      

Uusi jäsen: Ilmoittaudu jäsensihteerille, Raija Keihäskoski 040 7653478. Jäsenmaksu 
12 €/hlö/v maksetaan Eläkeliiton Kestilän yhdistyksen tilille FI12 5138 0850 0583 75

Entinen jäsen: Jos jäsenmaksu tältä vuodelta on maksamatta, niin maksathan sen 
mahdollisimman pian!

Kotisivut: www.elakeliitto.fi/yhdistykset/kestila

Eläkeliiton Kestilän yhdistys

Siikalatvan 4H-yhdistys ry:n VUOSIKOKOUS Pulkkilan hiihtomajalla 
ke 19.5.2021 klo 18.00 Esillä sääntömääräiset asiat. TERVETULOA!   
Siikalatvan 4H-yhdistyksen hallitus

- - - - 

Lannoitesäkkikeräys tulossa. Huom!! Rantsilan paikka vaihtuu. 
Ilmoitetaan myöhemmin. 

Uusia 4H-yrittäjiä aloittaa toimintansa. Tarvitsetko siivousapua, nurmikonleikkuuta ym. 
Seuraa ilmoittelua tai kysy 4H-yhdistyksestä. 040-5200065

Siikalatvan 4H-yhdistys ry

Kestilän kotitalousseuran yleinen kokous keskiviikkona 14.5.2021 
klo 12.00 Vanhalla Seurakuntakodilla.  Tervetuloa!

Kotitalousseuran jäsenmaksun 5 € voi suorittaa Kotitalousseuran 
tilille Op Siikalatva FI 81 513808 500 71295

Kestilän Kotitalousseura ry

Keskustan Rantsilan paikallisyhdistyksen yleinen kevätkokous
ke 5.5. klo 19 Tietopaluksella, myös mahdollisuus osallistua teams-  
etäyhteydellä. Halutessasi teams-linkin ilmoittaudu sihteerille    
liisaojantakanen@gmail.com Mukana seutujohtaja Tarja Bäckman.   
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!

Keskustan Rantsilan paikallisyhdistys

VESTIAN KIERRÄTYSPÄIVÄT 
KESTILÄSSÄ 4.5. JA PIIPPOLASSA 6.5. 

VESTIAN KEVÄÄN KIERRÄTYSPÄIVÄT TULEVAT TAAS! 
 
Vestian kevään kierrätyspäiviä vietetään Kestilässä Salen pihalla tiistaina 
4.5.2021 klo 12–17 ja Piippolassa kirkon parkkipaikalla torstaina 6.5.2021 
klo 12–17. Kierrätyspäivillä noudatetaan aluehallintoviraston rajoituksia, joten 
osallistujamäärä kerrallaan on maksimissaan 10 henkilöä ja kävijöiden suosi-
tellaan käyttävän kasvomaskia sekä huolehtivan 2 metrin turvaväleistä. Rajoi-
tuksista johtuen kierrätyspäivillä ei järjestetä tarjoilua. 

Kierrätyspäiville voi tuoda maksutta kodinkoneita, sähkölaitteita, metalliromua 
ja vaarallista jätettä sekä Vestian hinnaston mukaisesti puu- ja rakennusjätet-
tä, huonekaluja ja poltettavaa jätettä. Myös käyttökelpoiset vaatteet ja lelut 
ovat tervetulleita kierrätykseen. Ne toimitetaan UFF:n kehitystyöhankkeisiin 
Afrikkaan ja Aasiaan. Kierrätyspäivillä vastaanotetaan kotitalouksien jätteitä 
maksimissaan henkilöauton peräkärrykuormina. Paikalla on lisäksi kierrätys-
neuvontaa. 
Kierrätyspäivien tarkoituksena on tuoda jätteen vastaanottopiste lähemmäk-
si kuntalaisia niissä kunnissa, joissa ei ole hyötyjäteasemaa tai lajittelupihaa. 
Kierrätyspäiviä vietetään keväisin ja syksyisin Alavieskassa, Kestilässä, Meri-
järvellä ja Piippolassa. 

Lisätietoja: 

Vestia Oy:n asiakaspalvelu, p. (08) 410 8700, asiakaspalvelu@vestia.fi 
Vestian hinnasto: https://www.vestia.fi/hinnasto/perakarrykuormat/

Kierrätyspäivistä on tiedotettu myös Vestian verkkosivuilla ja some-kanavis-
sa, niille on luotu omat Facebook-tapahtumat (Kestilä: https://fb.me/e/1il94BpQH 
ja Piippola: https://fb.me/e/1mzdnfdOJ).

KEVÄTKOKOUS
Pidetään perjantaina 14.5.2021, alkaen klo 18.00 Pulkkilassa 
hiihtomajalla. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa 
keskustelemaan!      

Siikalatvan Perussuomalaisten hallitus

Siikalatvan Perussuomalaiset

RANTSILAN RAIKKAAN YLEINEN KEVÄTKOKOUS
tiistaina 11.5.2021 klo 18.00 Rantsilan wanhalla meijerillä
osoitteessa: Paavolantie 10, 92500 Rantsila
Esillä sääntömääräiset asiat.
Kokoukseen ennakkoilmoittautuminen (max 10hlö)
7.5.2021 mennessä 044 3492484 / WhatsApp tai tekstiviesti
Johtokunta

Rantsilan Raikas ry

Kevätkokous 
Pyhännän Seurakuntatalo 14.5.2021 klo 12.00. 
Kahvia ja arvontaa, lopuksi Bingoa.
Suositellaan maskin käyttöä.

Siikalatvan Kuuloyhdistys
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– KÄVELYKIPINÄ HAASTAA KAIKKI 
SUOMALAISET KÄVELEMÄÄN

KÄVELYKIPINÄ Suomen Latu ja Tahko Pihkala -seura haastavat kaikki suomalaiset 
kävelemään toukokuussa. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 80 vuotta Maaottelumars-
sista, johon 1,5 miljoonaa suomalaista aikanaan osallistui. Latuyhdistykset, urheilu-
seurat, kunnat, järjestöt ja liikeyritykset haastetaan järjestämään kävelytapahtumia ja 
keräämään kilometrejä 4.-25. toukokuuta kaikkialla Suomessa. Mukaan kutsutaan 
niin nuoret kuin vanhatkin, niin kuntoilijat kuin ”sohvaperunatkin”. Kävely on helppoa 
ja ilmaista. Sytytetään yhdessä into ja kipinä kävellä! Tapahtuman suojelijana toimiin 
tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Kävellään koko kesä! Tapahtumaan osallistumi-
seen ohella kannustetaan kävelemään paitsi koko toukokuu, myös koko kevät ja 
syksy. Jokainen voi kirjata kävelemänsä matkan Kävelykilometrikisaan ja kerätä 
omalle yhdistykselleen tai joukkueelleen mahdollisimman monta kilometriä koko 
kevään ja kesän ajan.

Kävelytapahtumien ohella sekä kaikkia organisaatioita että yksittäisiä kävelijöitä 
kannustetaan osallistumaan kilometrienkeräämiskilpailuun. Kyseessä on leikkimieli-
nen kilpailu siitä, mikä joukkue saa kerättyä eniten käveltyjä kilometrejä aikavälillä 
1.5.-31.10. Kävelykilometrikisaa pyörittävät HSL eli Helsingin seudun liikenne sekä 
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Kisa pyörii avoimella verkkosivulla, jonne 
pääsemiseksi ei tarvita kuin internet-selain. Huomaathan, että joukkueiden 
ilmoittautumista on aikaistettu. Joukkueita voi ilmoittaa jo 15.4.!

Ohjeet yhdistyksille ja muille organisaatioille

• Kävelykilometrikisaa käydään joukkueiden kesken.
• Valitkaa organisaatiossanne yksi henkilö joukkueen kapteeniksi.
• Kapteeni rekisteröityy Kävelykilometrikisaan ja luo sen jälkeen joukkueen (”Ilmoita 
joukkue”).
 o Kapteeni lisää joukkueen nimen alkuun Kävelykipinä ja sen perään  
 varsinaisen joukkuenimen, esim. Kävelykipinä, Suomen Latu. Näin Kävelyki-
 lometrikisan joukkueista erottuvat ne, jotka ovat mukana Kävelykipinä-
 tempauksessa.
 o Kapteeni määrittelee osallistumiskoodin, jonka hän jakaa myöhemmin 
 organisaationsa jäsenille, jotta nämä pääsevät liittymään joukkueeseen.
• Kun jäsen rekisteröityy kisaan, hän syöttää joukkueen osallistumiskoodin. Tämän jäl-
keen hänen kirjaamansa kilometrit kertyvät joukkueen nimiin.
• Kapteeni pääsee tarkastelemaan joukkueensa tilastotietoja sekä näkee, ketkä 
joukkueessa ovat mukana ja minkä verran kukin on kirjannut kilometrejä ja kuinka 
monena päivänä.
• Kapteenin tehtäviin kuuluu organisaationsa jäsenten neuvominen Kävelykilometri-
kisan käytössä, sekä tietenkin kävelyyn kannustaminen kisan aikana!
Joukkueiden luominen avataan 15.4. osoitteessa kavelykilometrikisa.fi. Seuraa 
sivuston ohjeita ja luo joukkue ajoissa!

Ohjeet kävelijälle

• Jokaisen henkilön, joka haluaa kirjata kilometrinsä, on rekisteröidyttävä Kävelykilo-
metrikisa-sivustolle.
• Henkilö luo itselleen kirjautumistunnukset (käyttäjätunnus ja salasana), ja pystyy 
niitä käyttämällä jatkossa kirjaamaan kaikki kävelemänsä kilometrit.
• Rekisteröitymisen yhteydessä kysytään joukkueen osallistumiskoodia. Mikäli kuulut 
yhdistykseen tai muuhun organisaatioon, joka on luonut joukkueen, kysy koodi 
heiltä!
• Osallistuminen on mahdollista myös yksin, jolloin sinun tulee luoda oma yhden 
hengen joukkueesi kohdassa ”Ilmoita joukkue”.

Kävelijät ilman joukkuetta

• Kisaan voi osallistua myös yksin, ilman mitään taustaorganisaatiota
• Yksin osallistuvat kisaavat yksilösarjassa
• Yksilön on luotava itselleen oma yhden hengen joukkue, jotta pääsee kirjaamaan 
kilometrejään

Kaikkien osallistuvien kävelijöiden kesken arvotaan 10 esinepalkintoa sekä yksi 
Kiilopään lomaviikko lomaosakkeessa. Eniten kävelijöitä mukaan saanut 
yhdistys/seura palkitaan kunniakirjalla ja lomaviikolla Karigasniemen Akuma-
jalla. 

SEURAAVA KUNTATIEDOTE ILMESTYY TO 3.6.2021
Järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt, toimittakaa ilmoitukset kuntatiedote
vastaavalle sitä mukaa, kun asioita tulee, kuitenkin viimeistään 26.5.2021.

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

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

HAUSKAA VAPPUA!

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.

SIIVOUSTALKOOT
Kunnan vapaa-aikatoimi haastaa jokaisen 
kylän siivoustalkoisiin. Siivoustalkoot 
ohjatusti jokaisessa kyläkeskuksessa seu-
raavina iltoina:
• Rantsila 5.5.2021 klo 17.00, 

kokoontumispaikka Meijerin piha
• Kestilä 6.5.2021 klo 17.00, 

kokoontumispaikka kunnantoimiston piha
• Piippola 10.5.2021 klo 17.00, 

kokoontumispaikka kunnantoimiston parkkialue
• Pulkkila 11.5.2021 klo 17.00, 

kokoontumispaikka kunnantalon piha

Talkootyöntekijöille makkaratarjoilu!

VESTIAN JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSPÄIVISSÄ 
MUUTOKSIA  

AJOREITTIMUUTOSTEN AIHEUTTAMAT TYHJENNYSPÄIVÄMUUTOKSET 
Jätteenkuljetusten ajoreitteihin on tehty muutoksia, mikä vaikuttaa osan 
asiakkaidemme jäteastioiden tyhjennyspäiviin 1.5.2021 alkaen. 

Muutokset koskevat Haapajärven, Haapaveden, Kalajoen, Kannuksen, Kärsä-
mäen, Merijärven, Nivalan, Pyhäjärven, Pyhännän, Sievin, Siikalatvan ja Toho-
lammin alueita. Osalla asiakkaista astiatyhjennykset tehdään normaalia tyh-
jennyspäivää aiemmin ja osalla myöhemmin. Tyhjennysrytmi pysyy kuitenkin 
kaikilla samana. 

Lähetämme kirjeen jokaiselle asiakkaalle, jota muutos koskee. Kirjeessä ker-
romme jäteastiatyhjennyspäivän muutoksesta tarkemmin. Reittimuutokset ei-
vät aiheuta toimenpiteitä, eivätkä edellytä yhteydenottoa. Ongelmatilanteis-
sa voi ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme 
p. 08 410 8700 tai asiakaspalvelu@vestia.fi. 

HELATORSTAIN JÄTEHUOLTO JA AUKIOLOAJAT 
Vestian asiakaspalvelu ja kaikki toimipisteet ovat suljettuina helatorstaina 
13.5.2021. 
Helatorstaiviikon tyhjennyksiä voidaan hoitaa alueella 1 pv etukäteen jo maa-
nantaista 10.5. alkaen. Helatorstaille (13.5.) ajoittuvat jäteastiatyhjennykset hoi-
detaan viimeistään perjantaina 14.5. 

Lisätietoja: 
Vestia Oy:n asiakaspalvelu, p. (08) 410 8700, asiakaspalvelu@vestia.fi


