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KUNTA TIEDOTTAA
KUNNANTOIMISTON AUKIOLOAJAT KESÄ-HEINÄKUUS-
SA 2021
Kunnantoimisto pidetään suljettuna 25.6.-30.7.2021, jolloin henkilökunta voi pitää 
vuosilomia mahdollisuuksien mukaan.

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- 
palvelussa.

Aurinkoista kesää!

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

MAATALOUSPALVELUT

VILJELIJÄTUKIEN PÄÄTUKIHAKU 2021

Aikaa kevään 2021 päätukihaun hakemuksen tekoon on 15.6.2021 saakka. Tukihakuo-
pas 2021 löytyy Ruokaviraston sivuilta https://www.ruokavirasto.fi/hakuopas  Myös 
lomakkeet löytyvät Ruokaviraston sivuilta. Viime vuonna paperilla hakemuksen 
jättäneille olemme postittaneet kunnasta tukihakulomakkeet ja peruslohkojen 
yhteenvedon.

Haku sähköisesti Vipu-palvelun kautta
Maataloustukia on mahdollista hakea tänä vuonna verkkoasiointipalvelu Vipussa 
15.6.2021 saakka.
Voit täyttää tukihakemuksesi Vipu-palvelussa viime vuoden esitäytetyillä tiedoilla tai 
tarvittaessa pyytää kunnastasi tulosteen viime vuoden hakutiedoista.
Maatilat, joiden peruslohkot ovat ennallaan viime vuoteen nähden, voivat lähettää 
tukihakemuksensa milloin tahansa tukihakuaikana. 
Vipu-palvelussa voit perustaa uusia lohkoja sekä tehdä peruslohkojen jakoja ja 
-yhdistämisiä. Tee nämä muutokset ennen kuin siirryt päätukihakemuksen tekemi-
seen, jotta kunta ehtii tarkistaa lohkomuutokset ja saat oikeat tiedot hakemukseesi. 

Haku paperilomakkeilla

Päätukihaun paperilla palautettavaan tukihakemukseen kuuluvat seuraavat lomak-
keet
• Tukihakemus 101B
• Tukihakemuksen kasvulohkolomake 102B
• Kasvulohkokartat peruslohkoista, jos lohkolla useampi kasvulohko

Jos edellisenä vuonna ilmoittamiisi tietoihin on tullut muutoksia, palauta myös 
• Maatilalomake 101A 
• Maatilan osalliset 101D
• Tukihakemuksen peruslohkolomake 102A
• Peruslohkojen muutoslomake 102C

Palauta hakulomakkeet viimeistään 15.6.2021

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. 

MITÄ TEHDÄ KASVUSTOILLE SATEISEN KEVÄÄN JÄLKEEN
Kevään runsaiden sateiden vuoksi pellot ja viljelykasvit kärsivät paikoin märkyydes-
tä. Maataloustukien saamisen ehtona on hyvän maatalouskäytännön mukainen 
viljely myös siinä tapauksessa, jos märkyys on tuhonnut kasvuston.
Viljelijät voivat hakea vuoden 2021 maataloustukia ja ilmoittaa lohkoilla viljeltäviä 
kasveja verkkoasiointipalvelu Vipussa 15.6.2021 asti. Tukihakemuksessa ilmoitetut 
kasvit pitää ehtojen mukaan kylvää tai istuttaa kesäkuun loppuun mennessä. Kylvöä 
voi kuitenkin lykätä, jos pellon märkyys estää kylvämisen määräajassa.
Märkyyden tuhoamaa kasvustoa ei tarvitse kylvää uudelleen.  
Ruokavirasto.fi-sivustolle on koottu ohjeistusta kylvövelvoitteista, ilmoitettujen 
kasvien muuttamisesta ja maataloustukien perumisesta.

REILU TEKO- LANNOITESÄKKIKERÄYS

Maatalouden lannoite- ja siemensäkit on nyt helppo kierrättää viemällä ne paikallisen 
4H-yhdistyksen keräyspisteeseen. Viljelijälle kierrättäminen ei maksa muuta kuin 
vaivan viedä säkit keräyspaikkaan.
Säkkien kierrättäminen on hyvä tapa osallistua ympäristötalkoisiin, tukea paikallisen 
4H-yhdistyksen toimintaa ja työllistää paikallisia nuoria.
Keräysajat vaihtelevat paikkakunnittain, joten vastaanottopisteen aukioloaika 
kannattaa tarkistaa etukäteen. Siikalatvalla säkkejä kerätään Pulkkilassa ja Kestilässä 
1.6-22.8.2021 
Mikäli sinulla on kysyttävää keräyspaikan sijainnista tai aikataulusta, ole yhteydessä 
paikallisen 4H-yhdistykseen. 

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

SIIKALATVAN VARHAISKASVATUKSEN KESÄAIKA

Päiväkodit ovat avoinna koko kesän: 
Kestilä Pikkupihlaja p. 044 511 8251 
Piippola Vaarintalo p. 044 511 8345 
Pulkkila Hiirenkorva p. 044 511 8477
Rantsila Suopeikko p. 044 511 8630

Päiväkodeista saa opastusta kiireellisissä päivähoitoasioissa, kun päiväkodinjohtajat 
ovat lomalla. Varhaiskasvatusmaksuihin/laskuihin liittyvissä asioissa tulee ottaa 
yhteyttä varhaiskasvatusjohtajaan, päiväkodinjohtajiin tai laskuttajaan.

 puhelin lomalla
Varhaiskasvatusjohtaja  Ulla-Maija Hepo-oja 044 511 8226 19.7 - 15.8
Päiväkodinjohtaja Jaana Fält 044 511 8336 21.6 – 18. 7
Päiväkodinjohtaja Eila Arffman 044 511 8647 28.6 - 25.7
Varhaiskasvatuksen laskutus:  Sanna Äijälä 044 511 8249 12.7 - 3.8

AURINKOISTA KESÄÄ SIIKALATVAN LAPSIPERHEILLE!

Siikalatvan kunta/Varhaiskasvatuspalvelut

SIIKALATVAN KUNTA
YKSITYISTEN TEIDEN HALTIJAT JA 
TIEKUNNAT HUOMIO

Siikalatvan kunnan tekniset palvelut julistaa haettavaksi yli 200 m pitkien yksityis-
teiden kunnossapitoavustukset vuodelle 2021. Avustusta haetaan hakulomakkeel-
la, joka tulee palauttaa 31.8.2021 klo 15.00 mennessä Siikalatvan kunnantalon 
postilaatikkoon (oven vieressä) tai postitse osoitteella Siikalatvan kunta, yksityistiet, 
Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila. 

Avustushakemus tulee jättää vuosittain, vaikka tie tai tiekunta olisi saanut avustusta jo 
aiemmin Siikalatvan kunnalta. Myös sellaisten tiekuntien tulee jättää avustushakemus, 
jotka ovat olleet vuonna 2020 Siikalatvan kunnan hoidossa, eli avustusluokassa 1.

Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden 
hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat 
tiedot yksityistierekisterissä http://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_
yhteystiedot_ sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä   https://vayla.fi/avoindata/
digiroad/yksityistietietojen-lisaaminen-digiroadiin#.XDc1Xs1dJPZ  ovat ajantasaiset. 

Hakemuksen liitteenä on toimitettava vuosikokouksen pöytäkirja ja toimielimien 
kokoonpano ja yhteystiedot. (Pandemiatilanteen vuoksi asiakirjat voi toimittaa 
myöhemminkin, kun vuosikokouksen saa pidettyä )

Tarkempia tietoja avustuksen velvoitteista ja ehdoista löytyy avustusehdoista. 
HUOM!!! Puutteellisia tai myöhässä toimitettuja hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Hakulomakkeita ja -ohjeita saa kunnan www-sivuilta ja tarvittaessa voimme 
lähettää hakulomakkeen, ilmoittakaa siitä puh. 044 5118 603/Anna-Liisa Kivi-
maa. Lisätietoja ja -ohjeita voi tiedustella rakennusmestari Olli Valtaselta  
puh. 044 5118 431.

TULOSSA!! 

Yksityistiekunnille järjestetään neuvonta/infotilaisuus syksymmällä. Esitä 
ennakkoon kysymyksiä/toiveita, joita haluaisit käytävän läpi tilaisuudessa. 
Laita sähköpostia eero.leskinen@tiekunnat.com tai soita 040 7073836.
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KUNTA TIEDOTTAA

SIIKALATVAN KUNTA
KUNTAVAALIT 2021

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

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

Perussuomalaiset   Kansallinen Kokoomus Vasemmistoliitto r.p. Suomen Sosiali-
r.p r.p. demokraattinen 

Puolue r.p.

 2   Hilli Matti 15  Aalto Antti 28  Leskinen Eero 42  Karppanen Mika 45  Kallio Seppo 50  Kangas Raili

        eläkeläinen, maanviljelijä         maanviljelijä         BBA, tie- ja ojaisännöitsijä         yrittäjä         sähköasentaja         eläkeläinen, taloussihteeri

 3   Hiltunen Arto 16  Härmä Pilvi 29  Lunki Mika 43  Tervonen Tuukka 46  Kurkinen Reijo 51  Ojakoski Ilmari

        kirvesmies         sosionomi ylempi AMK         maanviljelijä, teollisuusasentaja         toimitusjohtaja         laitosmies         yrittäjä, eläkeläinen

 4   Karjalainen Janne 17  Jarva Susanna 30  Marttila Aino 44  Tyni Jaakko 47  Nieminen Minna 52  Ranto Miika

        kiinteistöhoitaja         asiakasneuvoja         filosofian maisteri         opiskelija         kotiäiti, omaishoitaja         ovityöntekijä

 5   Kilpeläinen Rauno 18  Junno Seija 31  Myllykoski Jaakko 48  Paakki Sonja 53  Similä Annamari

        yrittäjä         tekn. tri         huoltotyönjohtaja         terveydenhoitaja (AMK)         yhteisöpedagogi

 6   Klemetti Pasi 19  Juntunen Airi 32  Myllynen Juha 49  Viitanen Aarre
        eläkeläinen,  yhdistelmäajoneuvon-            
kuljettaja          YTM, sosiaalityöntekijä, eläkeläinen         linja-autonkuljettaja         kirvesmies

 7   Kolehmainen Nina 20  Karjalainen Marko 33  Mällinen Marjo

        kokki         kaukolämpöasentaja         lomituspalveluohjaaja

 8   Konola Antti 21  Karjalainen Satu 34  Männikkö Kaarina

        lähihoitaja         meijeristi         4H-toiminnanjohtaja

 9   Lehtilahti Petri 22  Keränen Vesa 35  Ojantakanen Liisa

        maanviljelijä         maanviljelijä         agrologi AMK, maatalousyrittäjä

10  Niiranen Juha 23  Konola Alpo 36  Pihkakoski Eila

        yrittäjä         yrittäjä, eläkeläinen         taksiyrittäjä

11  Piippo Mikko 24  Koskela Jukka 37  Saastamoinen Markus

        logistiikkapäällikkö         yrittäjä         yrittäjä

12  Pirttisalo Markku 25  Kylmäaho Antti 38  Seppälä Tuomo

        rakennusmestari         maatalousyrittäjä         yrittäjä 

13  Vikki Aaro 26  Knuutinen Piia 39  Tervo Alma

        eläkeläinen, seminologi         maaseutuyrittäjä         MuK, opiskelija

14  Visuri Alli 27  Leinonen Esko 40  Väisänen Minna

        nuoriso-ohjaaja         artesaani/puuseppä         sairaanhoitaja, yrittäjä

41  Väisänen Tero

        järjestelmäasiantuntija

Siikalatvan kunnassa 13. päivänä kesäkuuta 2021 toimitettavia kuntavaaleja varten laadittu ehdokalistojen yhdistelmä

Suomen Keskusta r.p.

Perussuomalaiset   Kansallinen Kokoomus Vasemmistoliitto r.p. Suomen Sosiali-
r.p r.p. demokraattinen 

Puolue r.p.

 2   Hilli Matti 15  Aalto Antti 28  Leskinen Eero 42  Karppanen Mika 45  Kallio Seppo 50  Kangas Raili

        eläkeläinen, maanviljelijä         maanviljelijä         BBA, tie- ja ojaisännöitsijä         yrittäjä         sähköasentaja         eläkeläinen, taloussihteeri

 3   Hiltunen Arto 16  Härmä Pilvi 29  Lunki Mika 43  Tervonen Tuukka 46  Kurkinen Reijo 51  Ojakoski Ilmari

        kirvesmies         sosionomi ylempi AMK         maanviljelijä, teollisuusasentaja         toimitusjohtaja         laitosmies         yrittäjä, eläkeläinen

 4   Karjalainen Janne 17  Jarva Susanna 30  Marttila Aino 44  Tyni Jaakko 47  Nieminen Minna 52  Ranto Miika

        kiinteistöhoitaja         asiakasneuvoja         filosofian maisteri         opiskelija         kotiäiti, omaishoitaja         ovityöntekijä

 5   Kilpeläinen Rauno 18  Junno Seija 31  Myllykoski Jaakko 48  Paakki Sonja 53  Similä Annamari

        yrittäjä         tekn. tri         huoltotyönjohtaja         terveydenhoitaja (AMK)         yhteisöpedagogi

 6   Klemetti Pasi 19  Juntunen Airi 32  Myllynen Juha 49  Viitanen Aarre
        eläkeläinen,  yhdistelmäajoneuvon-            
kuljettaja          YTM, sosiaalityöntekijä, eläkeläinen         linja-autonkuljettaja         kirvesmies

 7   Kolehmainen Nina 20  Karjalainen Marko 33  Mällinen Marjo

        kokki         kaukolämpöasentaja         lomituspalveluohjaaja

 8   Konola Antti 21  Karjalainen Satu 34  Männikkö Kaarina

        lähihoitaja         meijeristi         4H-toiminnanjohtaja

 9   Lehtilahti Petri 22  Keränen Vesa 35  Ojantakanen Liisa

        maanviljelijä         maanviljelijä         agrologi AMK, maatalousyrittäjä

10  Niiranen Juha 23  Konola Alpo 36  Pihkakoski Eila

        yrittäjä         yrittäjä, eläkeläinen         taksiyrittäjä

11  Piippo Mikko 24  Koskela Jukka 37  Saastamoinen Markus

        logistiikkapäällikkö         yrittäjä         yrittäjä

12  Pirttisalo Markku 25  Kylmäaho Antti 38  Seppälä Tuomo

        rakennusmestari         maatalousyrittäjä         yrittäjä 

13  Vikki Aaro 26  Knuutinen Piia 39  Tervo Alma

        eläkeläinen, seminologi         maaseutuyrittäjä         MuK, opiskelija

14  Visuri Alli 27  Leinonen Esko 40  Väisänen Minna

        nuoriso-ohjaaja         artesaani/puuseppä         sairaanhoitaja, yrittäjä

41  Väisänen Tero

        järjestelmäasiantuntija

Siikalatvan kunnassa 13. päivänä kesäkuuta 2021 toimitettavia kuntavaaleja varten laadittu ehdokalistojen yhdistelmä

Suomen Keskusta r.p.

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
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. Kotiäänestykseen ilmoittautuminen on päättynyt 
1.6.2021 klo 16.00.

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

KUTSU KUNTALAISILLE
Kunnanjohtaja Pirre Seppäsen aamukahvit Piippolan Shellillä 
maanantaina 14.6.2021 klo 8 alkaen. 
Tervetuloa jututtamaan läheltä ja kaukaa! Tulethan paikalle 
vain terveenä ja muistetaan hyvä käsihygienia.
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LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT

PÄIVÄLEIRIT 2021

Siikalatvan liikunta- ja nuorisopalvelut järjestää 
viisi päiväleiriä yhdessä Siikalatvan 4H-yhdis-
tyksen kanssa Ristironkkelissa Rantsilassa ja 
Paskokankaalla Piippolassa viikoilla 25 ja 26. 
Leiripäivinä askarrellaan, leikitään, syödään, 
uidaan ja ulkoillaan.  Leiripäivät sisältävät 
ruokailun ja välipalan. Osallistumismaksu on 
10€ / pvä / lapsi. Maksu käteisellä leirille 
tultaessa.  Sama lapsi voi osallistua vain yhteen 
päivään, mutta mikäli tulijoita on vähän, voi 
ilmoittaa halukkuutensa muihinkin päiviin.

Ilmoittautumiset viimeistään ti 15.6. mennessä 
Sanna Toppiselle s-postin kautta sanna.toppinen@siikalatva.fi. Jos et millään pysty 
laittamaan s-postia, soita numeroon 044-5118 339. Ilmoita osallistujan nimi, syntymä-
vuosi, ruoka-ainerajoitukset, huoltajan / vanhemman puhelinnumero, mille leirille 
osallistuu sekä muut mahdolliset huomioonotettavat seikat, jotka ohjaajien on 
tärkeää tietää. Huoltajan / huoltajien / vanhemman / vanhempien lupa tai kielto  
kuvien käyttöön kunnan eri somekanavissa.

1. Ristironkkelipäivä 2007-2009 syntyneet klo 10.00-16.00 ma 21.6.21

2. Ristironkkelipäivät: ti 22.6.21 ja ke 23.6.21 klo 10.00-15.00, 2010-2014 syntyneet 

Paskokangaspäivät: ti 29.6.21 ja ke 30.6.21 klo 10.00-15.00, 2010-2014 syntyneet

Ilmoittautumiset viimeistään ti 15.6. mennessä

Tule viettämään kivoja kesäpäiviä meidän kanssamme 

SIIKALATVAN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT
Sinikka Lehtosaari; 044-5118 672
sinikka.lehtosaari@siikalatva.fi
Sanna Toppinen; 044-5118 339
sanna.toppinen@siikalatva.fi

PIIRIN MYÖNTÄMÄT KILPAILUT
YLEISURHEILUN SIIKALATVACUP 2021   

I osakilpailu  ti 15.6.2021  klo 18.30 Kestilä/Kestilän Kisa-Veikot
Lajit T9   60m aj, rengaskiekko  P9   60m aj, rengaskiekko
 T11 60m aj, korkeus  P11 60m aj, korkeus
 T13 60m aj, keihäs  P13 60m aj, moukari
 T15 80m aj, keihäs  P15 100m aj, keihäs
 N    100m, moukari  M    100m, korkeus

II osakilpailu ti 6.7.2021  klo 18.30 Piippola/Piippolan Terävä
Lajit T9   300m, pallo  P9   300m, pallo
 T11 300m, kuula  P11 300m, kuula
 T13 300m, pituus  P13 300m, pituus
 T15 300m, kuula  P15 300m, kuula
 N    300m, pituus  M    300m, pituus

III osakilpailu ti 3.8.2021  klo 18.30 Pyhäntä/ Siikalatvan Urheilijat
Lajit T9   40m, korkeus  P9   40m, korkeus
 T11 60m, pituus  P11 60m, pituus
 T13 60m, 3-loikka  P13 60m, kuula
 T15 100m, korkeus  P15 100m, moukari
 N    100m, kiekko  M    100m, kiekko

IV osakilpailu  ti 17.8.2021  klo 18.30 / Pulkkila/Pulkkilan Ponsi
Lajit T9   1000m, kuula  P9   1000m, kuula
 T11 1000m, 3-loikka  P11 1000m, 3-loikka
 T13 1000m, korkeus  P13 1000m, korkeus
 T15 800m, kiekko  P15 800m, kiekko
 N    800m, keihäs  M    800m, keihäs

V osakilpailu ti 24.8.2021 klo 18.00 Rantsila/Rantsilan Raikas
Lajit T9  150m, pituus  P9   150m, pituus
 T11 150m, keihäs  P11 150m, keihäs
 T13 200m, kiekko  P13 200m, kiekko
 T15 200m, pituus  P15 200m, pituus
 N    200m, kuula  M    200m, kuula

Pisteet: 1./20p, 2./19p, 3./18p jne.
-  Pisteet lasketaan neljän osakilpailun perusteella. Kaikkiin osakilpailuihin  
   osallistuneitten kohdalla heikoimman osakilpailun pisteet jätetään laskematta 
   kokonaispisteisiin
- Tasapistetilanteessa parempien sijoitusten määrä ratkaisee järjestyksen
- Osanotto-oikeus vain oman sarjan lajeihin 
- Vähintään kolmeen osakilpailuun osallistuneet palkitaan

SIIKALATVAN HIIHTOKAMPANJAN ARVONTA

Siikalatvan hiihtokampanja hiihdeltiin 1.2. – 31.3.2021.  Samalla haastettiin Siiikajokiset 
leikkimieliseen kisaan, sillä olihan hiihtokampanja ideaan otettu mallia Siikajokisilta.
Lopputulos oli karvan verran parempi Siikajokisten hyväksi. 
Siikalatvalla hiihdettiin yhteensä 26 350 kilometriä ja hiihtäjiä 111.
Hiihtäjien kesken arvottiin lahjakortteja, onnetar suosi seuraavia:
Perttu Niva, Sanni Väyrynen ja Reino Helenius

Liikunta kannattaa aina!

SIIKALATVAN PYÖRÄSUUNNISTUS 7.6.-30.9.2021

Maanantaina 7.6.2021 mennessä ilmestyy Kestilässä, 
Piippolassa, Pulkkilassa ja Rantsilassa kirjaston 
ikkunoihin kartat, joista löytyy rastit ja osoitteet 
merkittynä eri paikoista kunnan rajojen sisäpuolelta.  

Suunnistuskortteja saat kirjaston edessä olevasta posti-
laatikosta. 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 30.9.2021. 
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 kunnassa 
kirjoilla oleville henkilöille.
Kaikkien kortin / korttien 1.10.2021 mennessä palauttaneiden kesken arvotaan 
hyviä palkintoja. 

Siikalatvan kunta/ liikunta- ja nuorisopalvelut ja kirjastot

POWERPARK-REISSU TO 1.7.2021

Hinnat:
• päiväranneke + kyyti:- yli 130 cm: 50 €,  
  alle 130 cm: 40 €
• pelkkä sisäänpääsy + kyyti: 20 €
• kertalippu yli 130 cm: 7 € ja alle 130cm: 5 € (nämä maksetaan kohteessa)

Rahat kerätään matkalla autossa, joten varaathan sopivasti käteistä mukaan
Alle 10-vuotiaille huoltaja mukaan (huoltajan oltava vähintään 15-vuotias!)
Reissu toteutuu, mikäli lähtijöitä on vähintään 40.
Ilmoittautumiset to 24.6.2021 mennessä, Sanna Toppiselle puh. 044-5118 339 tai 
sanna.toppinen@siikalatva.fi tai jotain muuta kanavaa käyttäen.
Lähtöajat ja reitti ilmoitetaan myöhemmin (nämä varmistuvat heti ilmoittautumisajan 
päätyttyä, kun tiedetään, montako autoa tarvitaan)
järjestää: Siikalatvan 4H-yhdistys ja Siikalatvan liikunta- ja nuorisopalvelut

MELONTAA KAJAKEILLA ULJUALLA

Teemme päiväseltään pienen melontaret-
ken Uljualla oheisen aikataulun ja ikäjaon 
mukaisesti. Osanottomaksu on 7€. Mukaan 
mahtuu 7 ensimmäistä ilmoittautunutta, 
joilla löytyy kajakit + pelastusliivit.
• ma 14.6. ja ti 15.6. 7 – 9 luokkalaiset 
 klo 9.30 – 14.00, lähtöpaikka Vornan  
 venesatama (Käyräkankaantie 92610 Vorna) molempina päivinä oma ryhmä
• ke 16.6. 5 – 6 luokkalaiset klo 9.30 – 14.00 lähtöpaikka Lehonranta  
 (Lehtolantien pää)
• to 17.6. 3 – 4 luokkalaiset klo 9.30 – 11.30 ja klo 12.00 – 14.00 (kaksi ryhmää), lähtö- 
 paikka vanha uimaranta/nuotiopaikka (Haapavuorentie, Uljuan padon alkupää)
Retkiin kuuluu myös melonnan opastus. Ota mukaan omat eväät. Ohjaajina/vetäjinä: 
Elisa Arola ja Teuvo Kinnunen
ilmoittautumiset to 10.6. mennessä Sinikka Lehtosaarelle puh. 044-5118 672 tai 
sinikka.lehtosaari@siikalatva.fi

KESÄKERHOTOIMINTAA
Koulutoimi järjestää yhdessä vapaa-aikatoimen kanssa kesäkerhotoimintaa 
kesälomien alettua 1. – 3. luokkalaisille tytöille ja pojille (s. 2011-2013). Kerhossa 
liikutaan, leikitään, askarrellaan ja puuhaillaan yhdessä kavereiden kanssa. 
Mukaan tarvitset myös omat eväät.

Kerhojen ajankohdat ja kerhopaikat ovat seuraavat:
• Piippola: 7. – 11.6.2021 ja 14.– 18.6.2020 klo 10 – 13, Pentti Haanpään koulu
• Rantsila: 7. - 11.6. 2021 ja 14. – 18.6.2021 klo 10 - 13, Gananderin koulu
• Pulkkila: 7. – 11.6.2021 klo 10 -13, Pulkkilan peruskoulu
• Kestilä: 14. – 18.6.2021 klo 10 -13, Kestilän peruskoulu

Osallistumismaksu 5 € /viikko.  Ilmoittautumiset 29.5.2021 mennessä Sinikka 
Lehtosaarelle puh. 044-5118 672 tai sähköpostitse   
sinikka.lehtosaari@siikalatva.fi

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 
 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.

HEI SINÄ LUOVA JA TAITAVA SIIKALATVANEN!
 

Siikalatvan kunta etsii taitavaa suunnittelijaa sekä liikelahjan tuottajaa. 
Suunnittele meille mallikappale ja toimita se kuntaan 17.6. mennessä!

 
Mikäli tuote soveltuu käytettäväksi liikelahjana, niin kunta sitoutuu 

hankkimaan kilpailun voittajalta tarvittavan määrän liikelahjoja.
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SIIKALATVAN KIRJASTOT:
Olemme nyt osa Joki-kirjastoja. Uusiin käyttösääntöihin ja maksuihin voi tutustua 
verkkosivuillamme ja kirjastoissa. Vanhat kirjastokortit ja pin-koodit toimivat koko 
alueella. Jos sinulla on useiden kirjastojen kortteja, käythän kirjastossa poistattamas-
sa ylimääräiset asiakastietosi. Noutamattomista varauksista peritään 1 € (ei lasten- ja 
nuortenaineistosta) ja noutoaika on 7 vrk, joten huolehdi yhteystietosi ajan tasalle, 
jotta saat ilmoituksen varauksen saapumisesta! Ensimmäinen muistutus lähetetään 
7 vrk eräpäivästä (2 €). Uusi verkkokirjasto löytyy osoitteesta joki.finna.fi.

KESÄN POISTOKIRJAMYYNTI ALKAA PULKKILAN JA RANTSILAN KIRJASTOISSA 
VIIKOLLA 24!

TO 17.6. SIIKALATVAN KIRJASTOT OVAT KIINNI (henkilöstökokous)

JUHANNUKSEN AJAN AUKIOLOAJAT:
to 24.6. kirjastot avoinna 10-14 (arkipyhän aaton aukiolo) & pe 25.6. kirjastot kiinni 
(juhannusaatto)

KESÄN POIKKEUKSET KIRJASTOJEN AUKIOLOISSA:
vk 27 Kestilän kirjasto kiinni (5.-11.7.) & pe 9.7. Pulkkilan kirjasto kiinni
vk 28 Pulkkilan kirjasto kiinni (12.-18.7.)
to 22.7. Pulkkilan kirjasto kiinni
vk 30 Piippolan kirjasto kiinni (26.7.-1.8.)
vk 33 Rantsilan kirjasto kiinni (16.-22.8.)
Asiointipisteet (Kela-palvelut) ja Pentti Haanpään museo (Piippola) ovat avoinna 
kirjastojen aukioloaikoina.

TOIVOTAMME ASIAKKAILLEMME HYVÄÄ JUHANNUSTA JA IHANAA KESÄÄ!

Seuraa tiedotusta verkkosivuillamme ja somessa:

Aukioloajat ja yhteystiedot: siikalatva.fi/vapaa-aika/kirjastopalvelut/

Facebook: @Siikalatvan kirjasto- ja kulttuuripalvelut  
Instagram: @siikalatvankirjastot
Verkkokirjasto: joki.finna.fi  
eKirjasto: outi.finna.fi/Content/ekirjasto

KULTTUURITOIMI TIEDOTTAA 

SIIKALATVAN PITÄJÄPÄIVÄT 2021
o KESTILÄ  28.6.-4.7.
o PIIPPOLA  5.-11.7.
o RANTSILA  12.-18.7. 
o PULKKILA  19.-25.7.
TORIPAIKKAVARAUKSET
• Kestilä ja Piippola, Taina Jordan 044 5118340
• Rantsila, Piia Kangas 044 3492482
• Pulkkila, Eila Pihkakoski 050 3440533
Tapahtumat järjestetään vain, jos koronarajoitukset sen sallii, peruuntumiset 
mahdollisia lyhyelläkin varoitusajalla! 
Seuraa ilmoittelua: www.siikalatva.fi/siikalatvan-tapahtumat/

RANTSILAN AKKAKERHO TIEDOTTAA
RANTSILAN AKKAKERHO järjestää kesällä 2021 teatteripajoja jokaisella 
Siikalatvan kylällä.  
Teatteripaja on isovanhempien ja 4-7 -vuotiaiden lasten yhteinen kurssi, 
jossa valmistamme tikulla liikuteltavia hahmoja ja kotikäyttöön sopivan 
näyttämön: ke 30.6. Kestilän peruskoulu, ke 7.7. Piippola, Pentti Haanpään 
koulu, ke 14.7. Rantsila, Gananderin koulu, ke 21.7. Pulkkilan peruskoulu, 
Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Jarkko Martikaisen KONSERTTI Rantsilassa pe 16.7.2021 klo 19-
Liput 20 €. Lisätietoja Katariina Tenhunen p. 044 522 5922.

PATSASPOLKU la 17.7.2021 alkaen klo 14. Lähtö Rantsilassa Sandelsin patsaan 
vierestä.   

TORIPAIKAN VARAUKSEN VAHVISTAT MAKSAMALLA PAIKKAMAKSUN KE 14.7.2021 MENNESSÄ

A10 RAIKKAAN TILILLE FI57 5384 0040 0052 04

A11 Soveltuvat esim. autosta myyntiin á 15 €
A9 Katos ja teltta/toripaikat á 20 €

A12 Pöytäpaikat (sateelta suojassa) á 10 €
A8

A13

A7

A6

A5

A4
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Järjestää Rantsilan Raikas ja Siikalatvan kunta
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Osallistumismaksu 5 e
Vain käteisellä lähtöpaikalla!
Sisältää tarjoilut,
peseytymismahdollisuuden sekä
arpajaislipun

Lähtö Jedu Piippolan piha-alueelta (Keskustie 29).

Kypäräpakko! Turvaliivin käyttöä ja takavaloa suositellaan.

Osallistujia ei ole vakuutettu tapahtumanjärjestäjän puolesta.

Ilmoittautuminen lähtöpaikalla klo 12-13 tai 

ennakkoon puh. 0405516971 tai terh.virtanen@gmail.com

Järjestää Piippolan nuorisoseura ry, Piippolan kyläyhdistys ry,

Piippolan Terävä ry

Villen muistoajot
P I I P P O L A S S A
L A  1 0 . 7 . 2 0 2 1

K L O  1 4  A L K A E N
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JÄRJESTÖT

Kesäkuukausina kesä-, heinä- ja elokuussa ei toimintaa, jatketaan 
syksyllä, jos koronarajoitukset antaa myöten.

Syksyllä on tiedossa Rokualla hyvinvointipäivät 29.9-1.10.2021, johon voi 
ilmoittautua 15.6.2021 mennessä Kari Kaartiselle puh. 040 5333663, 
Teemu Moilaselle puh. 040 725 4455 tai Sinikka Kärjelle puh. 040 7669529.  
Päivien hinta 195 € 2 h huoneissa, matkat kimppakyytein. 

Hyvää kesäaikaa.

Pulkkilan Eläkeliitto

KESÄTEATTERIMATKA JOENSUUHUN, Utran uusi teatteri – Anoppi

Matka-aika: 21.-22.7.2021, 2 pv, ke-to
Lähtö: 21.7.2021 klo 8.00 Pulkkilan torilta
Matkan hinta: 140 € / hlö (Edellyttää, että vähintään 30 lähtijää.)
Hintaan sisältyy: bussikuljetus, menomatkalla kahvitauko Kunnonpaikassa, buffet-ruo-
kailu Anopin pitopöydässä kesäteatterilla, teatterilippu Anoppi-musiikkikomediaan 
(pääosassa Eija Vilpas), majoitus Original Sokos Hotel Vaakunassa 2-hengen huonees-
sa, pääsymaksu Kaivosmuseoon Outokummussa, opastettu kierros kaivosalueella, 
keittolounas Vanha Kaivos -ravintolassa.
Ilmoittautuminen ja retken maksaminen Pulkkilan Osuuspankkiin 14.6.2021 mennessä. 
Pankki avoinna maanantaina ja perjantaina klo 9-12. Muulloin voi ilmoittautua puheli-
mitse 010 2589051.
Tarkempi ohjelma nähtävissä Pulkkilan Osuuspankilla.

TERVETULOA! 

Pulkkilan Osuuspankin Elohopeakerho

KUUSENKERKÄN KERÄYS

Kuusenkerkän keräys alkaa. Kerääjälle maksetaan 6 €/kg. Kuuntele ke-
ruukoulutuksen tallenne ja tutustu kirjallisiin ohjeisiin osoitteessa;

https://oulu.4h.fi/luonnontuotteet/kuusenkerkka/

Vastaanottoasemat: Majanperäntie 467, 92600 Pulkkila 040-5200065 
/Kaarina
Lassilankuja 25, 92620 Piippola 040-8436045 /Mikko 
Asemat avoinna sopimuksen mukaan.   

Reilu Teko – säkkikeräys 1.6.-22.8.2021 

Keräyspisteet: Ruosteniementie 2, 92600 Pulkkila, entinen kaarihalli.  
Temmestie 185, 92700 Kestilä, kunnan varikko

Huom! Rantsilassa ja Piippolassa ei tänä vuonna kerätä. 

Tarkat keräysohjeet löytyvät osoitteesta https://siikalatva.4h.fi/ajankohtaista/ ja 
maaseutuviranomaisen jakeluna sähköpostista

Siikalatvan 4H-yhdistys

Kerho Pulkkilan Hiihtomajalla 19.06.2021 klo 12.00
Hernekeitto + Kahvi ja Pulla 5 €
Arvontaa. Jos aikaa jää pelataan Bingoa.

Siikalatvan Kuuloyhdistys

Pulkkilan Rintamaveteraanit ry:n ylimääräinen kokous pidetään 
tiistaina 15.6.2021 alkaen klo 12.00 B&B Rosenbergilla, Sipolantie 25. 
Kokouksessa päätetään osaston purkautumisesta ensimmäisen kerran. 
Ilmoittautumiset kyydeistä sopimisen ja lounaan vuoksi puheenjohtajalle 
puh. 044 5307799 torstaihin 10.6. mennessä.

TERVETULOA!               Johtokunta

Pulkkilan Rintamaveteraanit ry

Yleinen kevätkokous to 10.6.2021 klo 18.00 Ganander-talolla (Rantsilanraitti 28). Esillä 
sääntömääräiset asiat. Tervetuloa! Sisään otetaan mahdollisten rajoitusten mukainen 
määrä osallistujia saapumisjärjestyksessä. Jos kuitenkin haluaa varmistaa itselleen 
osallistumispaikan tai jos haluaa osallistua kevätkokoukseen etänä, tulee ilmoittautua 
sähköpostitse viimeistään vuorokautta aiemmin osoitteeseen  
rantsilaseura@gmail.com.

Taidenäyttely Ganander-talolla (Rantsilanraitti 28)  
30.6.-8.8.2021 keskiviikosta sunnuntaihin klo 12-18. Kesän taiteilijat 
ovat Arja Byman ja Elina Karimäki. Ei sisäänpääsymaksua. Pieni 
kahvio. 

Museo (Rantsilanraitti 8b) auki la 17.7.2021 klo 11-14, mikäli 
pitäjäpäivät toteutuvat suunnitellusti. Pidätämme oikeudet 
muutoksiin.

Rantsila-seuran johtokunta

Rantsila-seura tiedottaa

Vuosikokous: Yleinen vuosikokous la 12.6.2021 klo 10 Ervan laavulla (Pajulantie 75). 
Esillä sääntömääräiset asiat. Yhdistys tarjoaa makkarat, jos olosuhteet sallivat nuotioi-
misen. Tervetuloa!

Jäsenmaksut: Vuosittaiset jäsenmaksut voi maksaa tilillemme FI11 5384 0020 0331 
50. Jäsenmaksut 10 €/henkilö, 30 €/perhe ja 5 €/etäjäsen tai vapaa-ajanasukas.

Kesäkauden tapahtumia: Vallitsevan tilanteen vuoksi tänäkään vuonna ei järjestetä 
syysmarkkinoita, mutta yhteiskuntoilua on kesän mittaan. Seuraa ilmoitteluamme 
kotisivuillamme tai Facebookissa.

Kyläbingo: Tänä kesänä pelataan leikkimielistä Saval-bingoa. Osallistumisoikeus on 
kaikilla a) kyläyhdistyksen toimialueella asuvilla ja b) jäsenillämme. Kerää neljän suora 
tai täytä vaikka koko ruudukko. Keräysaikaa on elokuun loppuun. Palauta oheinen 
bingoruudukko täytettynä viimeistään 6.9. joko postitse (Savalojan kyläyhdistys,  Eija 
Tuomaala, Koulutie 8a1, 92500 Rantsila) tai ilmoita bingorivisi sähköisesti www.
savaloja.fi > Kyläbingo. Osallistujia pyritään ilahduttamaan jollakin pienellä yllätyksellä.

Saval-bingon tehtävät:
1. Käy Savalojan rannalla tai ainakin sen äärellä.
2. Pidä Savaloja siistinä, esim. poimi roskia äläkä roskaa itse.
3. Bongaa ainakin kaksi luonnonvaraista nisäkästä Savalojan maisemissa.
4. Maksa kyläyhdistyksen jäsenmaksu.
5. Bongaa ja tunnista ainakin viisi luonnonvarainen lintua Savalojan maisemissa.
6. Kuuntele kesän ääniä Savalojalla ja tunnista ainakin viisi äänen lähdettä.
7. Kehu Savalojan kylää ainakin kolmesti kesän mittaan.
8. Kertaa kylän yrityksiä ja listaa mielessäsi ainakin viisi eri yritystä/yrittäjää.
9. Käy nauttimassa Savalojan luonnosta.
10. Osallistu tähän bingoon.
11. Tervehdi jotakuta savalojalaista iloisesti ja juttele hänen kanssaan muuan minuutti.
12. Bongaa Savalojan maastoissa luonnonvaraisia kasveja ja tunnista ainakin tusina.
13. Ilahduta ohikulkijoita Savalojalla, esim. kohenna pihapiiriä tai keksi jotakin kivaa 
vaikkapa postilaatikon luo tai tienvarteen.
14. Kerro jollekulle Savalojasta, esim. yhdistyksistä, yrittäjistä, palveluista, harrastus-
mahdollisuuksista, historiasta tms.
15. Kuntoile Savalojan maisemissa esim. kävellen, juosten, pyöräillen, rullilla.
16. Käy katsomassa jonkin Savalojan tilan kotieläimiä

Savalojan kyläyhdistys tiedottaa

TERVETULOA KAHVAKUULAILEMAAN!

PULKKILAN PERUSKOULUN takana sijaitsevalle pesä-
pallokentälle Keskiviikkoisin klo 18.00-19.00. Omat 
kuulat mukaan!!! Pulkkilan Ponsi ry. järjestää kahvakuu-
lajumpan ja osallistumismaksu on 5€/kerta ei jäsenet, 
seuran jäsenille ilmainen.

Kahvakuulajumppa kerrat KESKIVIIKKOISIN: 9.6., 16.6., 23.6., 30.6. Vetäjänä 
Teija Aho. TERVETULOA! 

TERVETULOA PULKKILAN PONNEN YLEISUR-
HEILUKOULUUN 6-15 -VUOTIAAT  Pulkkilan 
urheilukentälle maanantaisin klo 18.00- 19.00

Kerhossa käynnissä edellytetään seuran jäse-
nyyttä. Kerho alkaa maanantaina 7.6.2021 
jatkuen 14.6., 21.6. ja 28.6. Vetäjinä: Teija Aho, 
Kaisu Rönkkömäki, Marika Helenius /PuPo

Keskipisteen Omaishoitajat ry

Siikalatvan ryhmä kokoontuu 16.6.21 klo 13.00 rupatte-
lun ja makkarapaiston merkeissä Pulkkilan hiihtomajalla.

Kyydin tarvitsijat: kokoontuminen Lantontielle klo 12.30. 
Sateen sattuessa tilaisuus on Lantontiellä.

Yhteys Seijaan 050-4942122 tarvittaessa.



Virtuklubi-hanke toivottaa hyvää ja rentouttavaa kesää!
ESR-rahoitteinen Virtuklubi-hanke päättyy ja on tullut kiitoksien aika. Haluamme kiittää 
kaikkia mukana olleita yrittäjiä, kuntaa ja muita toimijoita hyvästä ja rakentavasta yh-
teistyöstä! On tullut aika istahtaa laiturille, keitellä hyvät kahvit ja nauttia alkaneesta ke-
sästä.

Virtuklubi haluaa kiittää myös Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymää, sekä kehittäjäopet-
tajia tiiviistä ja menestyksellisestä yhteistyöstä.

Aurinkoista ja rentouttavaa kesää toivotellen,

Virtuklubi-hankkeen tiimi Arja, Janne ja Juuso, sekä Haapaveden-Siikalatvan seudun 
kuntayhtymä.

SEURAAVA KUNTATIEDOTE ILMESTYY TO 19.8.2021
Järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt, toimittakaa ilmoitukset kuntatiedote-

vastaavalle sitä mukaa, kun asioita tulee, kuitenkin viimeistään 11.8.2021.

Kuntatiedotevastaava:   
anna-liisa.kivimaa@siikalatva.fi, puh. 044 5118 603 

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

RENTOUTTAVAA KESÄÄ!

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.

L A P I N R U M P U

su 11.7. klo 10-16 - ma 12.7. klo 10-13

Piippola, Pentti Haanpään koulu, käsityö-
luokka

Kurssimaksu 30 e

Lapinrummun kehikko on tehty 7 mm:n 
koivuvanerista. Rumpukalvo on kotimaista 
värjäämätöntä poronnahkaa. Värjäämme 
kurssilla sekä rumpukehikon että poronnah-
kan. Pingotamme poronnahkan valmiin 
kehikon päälle nahkanauhalla ja kuvioimme 
valitut voimasymbolit nahkaan ja valmistam-
me rumpukapulan. Kurssilta saat mukaasi myös ohjeet rummun käyttöön 
ja vihkimiseen sekä rummun hoito-ohjeet.

Rummun ääni johdattelee kuulijansa syvälle mieleen ja kehoon auttaen 
sinua rentoutumaan.

Sunnuntaina kurssin aikana on 30 min ruokatauko. Molempina päivinä 
pidetään opetuksen lomassa kahvi/tee -taukoja. Lähetämme osallistujille 
tarvikelistan ennen kurssin alkua. Kurssimaksun lisäksi materiaalimaksu, 
jonka opettaja perii.

Sitova ilm 6.7. mennessä p. 044 7591 336, www.jokihelmenopisto.fi.

KÄSSÄKAHVILA

Pitäjäpäivien aikana tutustumme perintei-
seen käsityötekniikkaan. Tiistaisin klo 12-16. 
Työskentelyn lomassa kahvittelua.

ti 29.6. Kestilän peruskoulu

ti 6.7. Pentti Haanpään koulu

ti 13.7. Gananderin koulu

ti 20.7. Pulkkilan peruskoulu

Tervetuloa valmistamaan viikinkipunosta metallilangalla. Tutustumme 
vanhaan metallilangan työstötekniikkaan, voit valmistaa itsellesi esim. 
rannekorun tai avainketjun. Et tarvitse aiempaa kokemusta, materiaalin 
saat opettajalta. Opettajana Johanna Riepula. Kurssimaksu 0 €. Lisätietoja 
Katariina Tenhunen p. 044 7591 336.

Kukkia raitille
Pulkkilan Seura tarjoaa kyläläisille mahdollisuutta olla 
mukana kyläkuvan virkistämisessä. Tarkoituksenamme on 
istuttaa mahdollisimman paljon kukkia Pulkkilan raitille ja 
keskustan alueelle. Voit osallistua kampanjaan maksamalla 
haluamasi summan yhdistyksen tilille.

Pulkkilan Seura, FI80 5362 0540 0083 73.  
Viestikenttään: Kukat

Kiitos tuestasi! Yhdessä saamme raitin ja  
keskusta-alueen kukoistamaan.

 7
Perinnemaisemien päivitysinventoinnit Siikalatvalla
Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus jatkaa 
maakunnan perinne-
maisemakohteiden 
inventointia vuonna 
2021. Päivitysinven-
toinnit käynnistyivät 
vuonna 2019. Perinne-
maisemat eli perinne-
biotoopit ovat luonto-
tyyppejä, jotka ovat 
syntyneet perinteisen 
maatalouden aikakau-
della siitä pitäen, kun 
maanviljely ja karjata-
lous alkoivat vakiintua 
Suomessa. 1990-luvun valtakunnallisessa perinnemaisemainventoinnissa luon-
nonlaitumista ja -niityistä löydettiin enää rippeitä. Nykyään kaikki perinnebiotoop-
pien luontotyypit on arvioitu uhanalaisiksi. Niiden hoitoon on voinut saada tukea 
maatalouden ympäristötukijärjestelmästä. Pitkäjänteinen hoitotyö alkaa näkyä 
esimerkiksi niittyjen uhanalaisen lintu- ja kasvilajiston ja avaran maiseman 
palautumisena.

Perinnemaisemat kartoitetaan uudelleen, koska 1990-luvulla kerätty tieto on jo 
vanhentunut. Luontotyyppien tila on muuttunut, uusille alueille on tehty ympäris-
tösopimuksia ja vanhoja alueita on kasvanut umpeen. Maatalouden tukiohjelma-
kauden vaihtuessa tarvitaan tietoa arvokkaiden perinnebiotooppien sijainnista ja 
hoitotarpeista. Kartoitus ei kuitenkaan velvoita alueiden hoitamiseen, eikä 
kyseessä ole myöskään alueiden suojelu. Koko maassa tehtävää kartoitusta 
varten on laadittu yhtenäiset Perinnemaisemien inventointiohjeet https://www.
doria.fi/handle/10024/136257.  

Vuonna 2019 inventoinnit keskittyivät suurimmaksi osaksi Pohjois-Pohjanmaan 
rannikolle. Vuonna 2020 inventointeja tehtiin rannikolla ja sisämaassa. Vuonna 
2021 inventointeja tehdään pääasiassa sisämaassa. Inventoinnit toteutetaan 
osana ympäristöministeriön rahoittamaa HELMI-elinympäristöohjelmaa. Maasto-
työt käynnistyvät kesäkuun puolivälissä. Kohteiden maanomistajille ja 
hoidon toteuttajille lähetetään tarkempi infokirje ja ollaan yhteydessä ennen 
maastokäyntiä. Maastokäynnillä päivitetään tiedot kohteen rajauksesta, maan-
käytön historiasta ja nykyisestä hoidosta. Kohteilla kartoitetaan kasvillisuutta ja 
puustoa. Tiedot tallennetaan ympäristöhallinnon paikkatietojärjestelmään, josta 
ne ovat käytettävissä esim. ympäristösopimuksia haettaessa tai muutoin alueen 
hoitoa suunniteltaessa. 

Lisätietoja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:  
Marika Lax, marika.lax@ely-keskus.fi, puh. 0295038366 ja  
Maarit Vainio, maarit.vainio@ely-keskus.fi, puh. 0295037007.  
Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse.

Kohteet
Inventointi 2021

Inventoidut

Inventoitavat perinnebiotoopit,
Siikalatva

Taustakartat, kunnat: Maanmittauslaitos
Kartta: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 30.4.2021 0 10 205 km


