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Kuntamarkkinointia ja pitovoimaa

kunnanjohtaja
Siikalatvan kunta

Pirre Seppänen

väkodit ja kyläyhteisöt, jois-
sa lasten ja nuorten kasvaa. 
Panostetaan kuntalaisten 
viihtyvyyteen ja positiiviseen 
kokemukseen omasta koti-
kunnastaan päätöksin ja 
teoin, niin voimistamme pi-
tovoimaamme ja hyvä sana 
kantautuu takuulla myös 
eteenpäin. 

Siikalatvan kunta | Pulkkilantie 4 | 92600 Pulkkila | puh. 08 811 8411 

Eräänä aamuna herättyäni 
puhelimessa odotti kuva-
kaappaus ystävältäni Twit-
terissä olevasta karttakuvas-
ta saatteella: ”Siikalatva on 
korona-ajan muuttovoitta-
jia!”. Kuva oli tehty Tilasto-
keskuksen tietojen perus-
teella siitä, mitkä kunnat 
ovat jääneet muuttoliikkees-
sä voiton puolelle koko ko-

rona-aikana. Siikalatva oli 
Oulun, Iin, Kempeleen, Ka-
lajoen ja Kuusamon kanssa 
maakunnan muuttovoitta-
jia ja lähialueella ainoita. Se 
tarkoittaa, että tänne tultiin 
enemmän kuin täältä läh-
dettiin. Itsekin olen osa si-
tä tilastoa. 

Kunta on tänä vuonna pa-
nostanut kohdennettuun 
markkinointiin verkossa ja 
vasta nousi nelostien var-
teen uusi valomainostaulu, 
jolla tavoitetaan kunnan lä-
pi kulkevat tuhannet autoi-
lijat päivittäin. Nelostie on 
meidän vahvuutemme, jo-
ka on vielä alihyödynnetty. 
Pelkät mainospanostukset 
eivät kuitenkaan tuota mi-
tään, jos ei ole kahta asiaa; 
kuntalaisten omaa markki-
nointia ja kunnan pitovoi-
maa. Usein kunnat käyttä-
vät paljon energiaa uusien 

asukkaiden houkutteluun. 
Kun kaikilla on sama tavoi-
te, on käytännössä mah-
dottomuus, että kaikki on-
nistuisivat. Olen vilpittö-
mästi hymyssä suin siitä, 
että me olemme reilun vuo-
den tarkastelujaksolla on-
nistujien joukossa, mutta 
siihen ei kannata tuudittau-
tua. Uudet asukkaat ja uu-
det yritykset pitää olla ai-
na tähtäimessä kaikessa te-
kemisessä, mutta väittäi-
sin että kantavampi tie sii-
hen on nykyisten asukkai-
den viihtyvyyden varmis-
taminen. Muuttovoittoa mi-
tatessa nimittäin se toinen 
puoli on lähteneiden mää-
rä. 

Kuntastrategiakyselyllä ja 
tulevilla työpajoilla pureu-
dutaan juuri siihen, miten 
tulevan neljän vuoden ai-
kana lisäämme kunnan pi-

tovoimaa ja viihtyvyyttä. 
Kannustan kaikkia osallis-
tumaan ja olen myös itse 
paikalla. Viihtyvyyteen vai-
kuttaa niin peruspalvelut, 
infra, vapaa-ajan harrasta-
misen mahdollisuudet sekä 
turvallisuus. Merkittävä pi-
tovoima ja samalla markki-
nointivaltti meillä on parai-
kaa rakentumassa, kun 
Pulkkilassa ja Kestilässä 
tehdään uusia alakouluja. 
Tässä kunta nimittäin kul-
kee yleistä kehitystä vasta-
virtaan, koska me uskom-
me pienten kylillä sijaitse-
vien koulujen voimaan. Sa-
noin Pulkkila-päivien pu-
heessani, että mahdollisuus 
kasvaa kylällä tai kylillä on 
etuoikeus. Tämän huoma-
si, kun moni aikuinen koki 
koululaisille jaetun kylien 
kasvatti -lippisten sanoman 
itse hyvin koskettavana. 
Meillä on hienot koulut, päi-

Lopuksi haluan vedota kaik-
kiin teihin kuntalaisiin, että 
ottakaa rokote vuorollan-
ne. Tällä hetkellä maakun-
nassa sairaalahoitoon jou-
tuneista 70 %:lla ei ole ollut 
rokotusta. Itsesi suojaamal-
la suojaat myös läheisiäsi. 
Hyvää alkavaa syksyä kai-
kille ja metsästysonnea har-
rastajille!
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KUNTA TIEDOTTAA

MAASEUTUPALVELUT

ELÄINTENPITÄJÄ- JA PITOPAIKKAREKISTERIN ASOINTIPALVELU AVATAAN

Ruokavirasto avaa Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin sähköisen asiointipalvelun 
uudelleen käyttöön maanantaina 23.8.2021. Sovelluksen avulla toimijat pystyvät itse 
tekemään ilmoitukset pitopaikoista, eläintenpidosta sekä haaskapaikoista, tarkastele-
maan aiempia ilmoituksiaan sekä tekemään niihin tarvittaessa muutoksia.

Ruokavirasto kannustaa toimijoita kirjautumaan palveluun ja tarkistamaan omien 
tietojensa ajantasaisuuden. 

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.

Siikalatvalla säkkejä kerätään Pulkkilassa ja Kestilässä 22.8.2021 asti.

KOKO TILAN HALLINNANSIIRTO

Koko tilan hallinnan siirrolla tarkoitetaan tilannetta, jossa maatilan kaikki eläimet ja 
viljelymaat myydään tai vuokrataan yhdelle uudelle haltijalle. Yleisimmät syyt koko 
tilan hallinnan siirrolle ovat maatilan myyminen uudelle haltijalle ja sukupolvenvaih-
dos. Koko tilan hallinnan siirto voi tarkoittaa myös maatilojen yhdistämistä. Maatilo-
jen yhdistämisellä tarkoitetaan tapauksia, joissa koko tila siirtyy toisen maatilan 
haltuun ostamalla tai vuokraamalla.

Maatilan erilaisia hallinnan muutoksia voi tehdä milloin tahansa ja niistä on ilmoitetta-
va 15 työpäivän kuluessa toimivaltaiselle viranomaiselle. Jos koko tilan hallinnan 
siirto tehdään tukihaun jälkeen, se on tehtävä viimeistään 31.8.2021, jos haluat että 
tuet maksetaan maatilan uudelle haltijalle. Jos tilan hallinta muuttuu 31.8.2021 
jälkeen, tuet maksetaan tukivuodelta 2021 sille, joka on tukea hakenut.

TOIMISTOJEN AUKIOLO 

Asiointi maaseutupalveluiden toimistoilla sopimuksen mukaan. Meidät saa kiinni 
puhelimitse 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 KUNTA YKSITYISTEN TEIDEN 
HALTIJAT JA TIEKUNNAT HUOMIO

Siikalatvan kunnan yli 200 m pitkien yksityisteiden kunnossapitoavustukset ovat vielä 
haettavana vuodelle 2021. Avustusta haetaan hakulomakkeella, 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 Sii-
kalatvan 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 yksityistierekisteris-
sä 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 vuosikoko-
uksen saa pidettyä )
Tarkempia tietoja avustuksen velvoitteista ja ehdoista löytyy avustusehdoista. HUOM!!! Puutteelli-
sia 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 Kivimaa. Lisätietoja ja 
-ohjeita voi tiedustella rakennusmestari Olli Valtaselta puh. 044 5118 431.

Siikalatvan kunnan asiointiliikenne
KESTILÄ, torstaisin sovi erikeseen liikennöitsijän
kanssa  p. 040 641 1641 tai 044 2454850. 
Liitäntäliikenne, Vornan tienhaara, lähtö Kestilän
SEO klo 9:10  sekä paluu Vornan tienhaara 17:13
PULKKILA, PIIPPOLA,perjantaisin tilaukset
edellisenä päivänä liikennöitsijältä 
p. 0440 688 688
RANTSILA,tilaukset liikennöitsijältä. Arkipäivä
ilmoitetaan myöhemmin p. 0400 689 500

SEURAAVA 
KUNTATIEDOTE 

ILMESTYY 
TO 23.9.2021

Järjestöt ja
 yleishyödylliset 

yhteisöt, toimittakaa 
ilmoitukset 

kuntatiedote
vastaavalle sitä mukaa, 

kun asioita tulee, 
kuitenkin viimeistään 

15.9.2021.

Kuntatiedote-
vastaava:   

annaliisa.kivimaa
@siikalatva.fi, 

puh. 044 5118 603 

Kuntatiedote 
luettavissa myös:  

www.siikalatva.fi 
Ajankohtaista/

kuntatiedotteet

YLEISÖTILAISUUS 
YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPIDON JA HALLINNON PERUSTEET
Ti 24.8.2021 klo 13.00-15.00 Pulkkilan kunnantalon valtuustosalissa
Tilaisuudessa käydään läpi mm. vastuita/tehtäviä kunnan hoitamien yksityisteiden osalta, 
avustusperusteita sekä järjestäytymiseen liittyviä asioita. 

Tilaisuudessa mukana tieisännöitsijä Eero Leskinen.

Tervetuloa!
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Muistathan ilmoittautua kansalaisopiston kurssille! 
p. 044 7591 999, www.jokihelmenopisto.fi

UUSIA KURSSEJA:

KiddieJam 3-4 v.

Pulkkila peruskoulu, liikuntasali ti 31.8.2021 klo 15.45-16.15. 
Opettajana Paula Madetoja. Hinta 20 €. 

KiddieJam 5-6 v.
Pulkkila peruskoulu, liikuntasali ti 31.8.2021 klo 16.30-17.15. 
Opettajana Paula Madetoja. Hinta 30 €. 

Kurkistamme eri tanssilajien maailmaan kuten showtanssi, street, paritanssi, kansan-
tanssi ja baletti, unohtamatta luovuutta ja leikkiä. Tanssimme leikinomaisesti lasten-
lauluihin ja loruilemme. Jammailemme lasten ehdoilla. Ilmoittaudu 24.8. mennessä.

Viikinkipunos
Kestilä peruskoulu, käsityöluokka ma 30.8. – 20.9.2021 klo 17.00-19.15

Rantsila Gananderin koulu, äidinkielen luokka ke 1.9. -22.9.2021 klo 16.45-18.45

Opettajana Johanna Riepula. Hinta 17 €. Materiaalit laskutetaan käytön mukaan. 
Ilmoittaudu 23.8. mennessä.

Viikinkipunos metallilangalla on vanha tekniikka, jolla voi punoa neulontatekniikalla 
mm. koruja. Työvälineet ja tarvikkeet ovat yksinkertaiset ja työ sopii lähes kaikille. 
Tarvikkeet löytyvät kurssilta.

Makramé
Kestilä peruskoulu, käsityöluokka ma 27.9.- 18.10.2021 klo 17.00-19.15
Rantsila Gananderin koulu, äidinkielen luokka ke 29.9.-20.10.2021 klo 16.45-18.45 
Opettajana Johanna Riepula. Hinta 17 €. Materiaalit laskutetaan käytön mukaan. 
Ilmoittaudu 20.9. mennessä.

Makramé on perinteinen solmeilutekniikka, joka on noussut uuteen suosioon. Tällä 
tekniikalla voit valmistaa koriste- ja käyttöesineitä kuten amppelin, vyön, kassin, 
seinävaatteen tai vaikkapa oviverhon. Ohjeet materiaalin hankintaan saat kurssilta.

Iloa ilmaisusta - omaishoitajat
Rantsila, kirjaston monitoimitila ke 1.9. -22.9.2021 klo 14.00-15.30

Opettajana Katariina Tenhunen. Hinta 24 €, hinta sisältää 6 € materiaalimaksuja. 
Ilmoittaudu 25.8. mennessä.

Omaishoitajien oma kurssi! Tule osallistumaan monitaiteelliseen luomiseen! Kokoon-
numme neljä kertaa erilaisten teemojen mukaan.

1. kerta - kirjavinkkaus ja keskustelu aiheesta

2.kerta - sanataide eli kirjoitamme runoja ja lyhyitä tekstejä.  Jos kirjoittaminen ei 
enää onnistu, niin ohjaaja voi tallentaa kerrotun tarinan ja kirjoittaa sen jälkikäteen 
puhtaaksi. 

3. kerta - maalaustaide eli maalaamme omaa oloamme paperille. Kuvien ei tarvitse 
olla esittäviä, tärkeintä on maalata paperille omia sisäisiä tuntoja. 

4. kerta - työskentelemme draaman kanssa teemaan liittyen. Draaman keinoja: 
improvisointi, tarinateatteri, nukketeatteri, lukuteatteri tai varjoteatteri.

Kurssin lopuksi tehdään näyttely kirjoituksista ja maalatuista kuvista. Näyttely 
asetetaan kirjastoon tai muuhun julkiseen tilaan.

Iloa ilmaisusta - seniorit
Kestilä peruskoulu, käsityöluokka ke 29.9.- 20.10.2021 klo 15.15-16.45

Opettajana Katariina Tenhunen. Hinta 24 €, hinta sisältää 6 € materiaalimaksuja. 
Ilmoittaudu 22.9. mennessä. 

Tule osallistumaan monitaiteelliseen luomiseen! Kokoonnumme neljä kertaa erilais-
ten teemojen mukaan.

1. kerta - kirjavinkkaus ja keskustelu aiheesta
2.kerta - sanataide eli kirjoitamme runoja ja lyhyitä tekstejä.  Jos kirjoittaminen ei 
enää onnistu, niin ohjaaja voi tallentaa kerrotun tarinan ja kirjoittaa sen jälkikäteen 
puhtaaksi. 
3. kerta - maalaustaide eli maalaamme omaa oloamme paperille. Kuvien ei tarvitse 
olla esittäviä, tärkeintä on maalata paperille omia sisäisiä tuntoja. 
4. kerta - työskentelemme draaman kanssa teemaan liittyen. Draaman keinoja: 
improvisointi, tarinateatteri, nukketeatteri, lukuteatteri tai varjoteatteri.

Kurssin lopuksi tehdään näyttely kirjoituksista ja maalatuista kuvista. Näyttely 
asetetaan kirjastoon tai muuhun julkiseen tilaan.

Lumoava akvarelli
Rantsila, Gananderin koulu, tekstiilityön luokka 
pe 3.9. ja 10.9.2021 klo 17.00-20.00 & la 4.9. ja 11.9.2021 klo 10.00- 14.15
Opettajana Juho Yli-Posso. Hinta 40 €. Ilmoittaudu 27.8. mennessä.

Kurssilla kokeillaan vesivärimaalauksen tekniikoita ja otetaan haltuun perusasiat, 
kuten laveerausvärien sekoittaminen, kerrosmaalaus ja märkää märälle -tekniikka.  
Sopii kaikille vesivärimaalauksesta kiinnostuneille. Voit ottaa mukaan omat vesivärit, 
siveltimet ja paperit tai käyttää kuvataidekoulun välineitä, korvaus käytön mukaan. 
Kurssille ilmoittautuneille lähetetään lisätietoja ennen kurssin alkamista.

Telinevoimistelu alle 9-v.
Piippola, Pentti Haanpään koulu, liikuntasali pe 3.9.2021 klo 16.15-17.15. Opettajana 
Niina Nevala. Hinta 39 €. Ilmoittaudu 27.8. mennessä.

Telinevoimistelu kehittää mm. nopeutta, kimmoisuutta, ketteryyttä, liiketajua, 
lihaskuntoa, liikkuvuutta, tasapainoa, esiintymistaitoa ja rohkeutta. Säännöllisissä 
harjoituksissa opimme ryhmässä toimimista ja muiden huomioimista, mistä on 
hyötyä läpi elämän. Tavoitteenamme ryhmässä on oppia jotain uutta, oli aikaisempaa 
kokemusta voimistelusta tai ei. Sopii sekä 
tytöille että pojille. Teholtaan keskiraskas.

Luento Susien paikat 
1900-luvun Suomessa
Pulkkila, valtuustosali to 16.9.2021 
klo 18.30-20.00

FT Heta Lähdesmäki valottaa esitelmässään, 
millaista susien esiintyminen 1900-luvun 
Suomessa historiallisten aineistojen valossa 
oli sekä avaa ja purkaa erilaisia viime 
vuosisadalla voimistuneita tai syntyneitä käsityksiä. Esitelmässä käsitellään esimer-
kiksi ajatusta sudesta erämaalajina, mielikuvaa susirajasta, käsitystä tietynlaisista 
susista häirikköinä ja suden matkaa vahinkoeläimestä suojelluksi lajiksi. Samalla 
tuodaan esiin, mitä aineistot kertovat susien esiintymisestä eri puolilla Suomea, ja 
erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla 1900-luvun aikana. Luennon jälkeen mahdollisuus 
yleisön kysymyksiin. Vapaa pääsy.

JÄRJESTÖT

Hyvinvointipäivä Rokuan kylpylässä ke 29.9. - pe 1.10. 
Jäsenmatkan hinta 195 €, johon kuuluu majoitus 2 hengen 
huoneissa, ruokailut ja ohjelma. Tanssia molempina iltoina.

Linja-autokuljetus on ilmainen, sen maksaa yhdistys.
Varaa paikka viimeistään perjantaina 27.8. Marjatta Kuusipalo puh. 040 778 3567
Matka maksetaan tilille, Eläkeliiton Kestilän yhdistys FI1251380850058375, eräpäivä 
pe. 17.9.

YHTEISLAULU-KARAOKETANSSIT
Kestilän Kisapirtillä Seurantie 3, su 29.8.2021 klo 19.00-23.45

   * Yhteislaulu klo 19.00-20.00 Laulutilaisuuden vetää 
 Jussi Rasinkangas
    * Tauko, jolloin voi nauttia puffetin antimia ja ostaa arpoja.
    * Jatketaan Karaoketansseilla, jonka hoitaa Miika Kiiskinen
 Tervetuloa laulamaan ja tanssimaan! Pääsymaksu 10€.

Eläkeliiton Kestilän yhdistys ry Mäläslän Erä ry

Mäläskän erän jäsenten saaliskiintiöt 2021 – 2022: 1 metso tai koppelo, 5 teertä
Metsäkauriilla ei rajoitusta. Saalisilmoitus on tehtävä Suomen riistakeskuksen vahvista-
malla lomakkeella tai sähköisen Omariista -palvelunkautta. Saalisilmoitus on tehtävä 
seitsemän (7) vuorokauden kuluessa yksilön pyydystämisestä. Riekko ja peltopyy 
rauhoitettu. Vieraslupien myynti: Janne Lämpsä 0400 994 150

Siikalatvan JHL 713

Siikalatvan JHL 713 jäsenet pizzaa voi taas hakea 1.9. 2021 – 31.10. 2021 eli nyt on kaksi 
kuukautta aikaa käyttää 10 euron arvoinen pizzaetu. Ostopaikat Pulkkila Abc, Kestilä Seo, 
Pyhäntä Akselin ja Elinan asema sekä Rantsilassa Pizza-Kebab-Grilli. 

Muistakaahan hakea myös 30 euron arvoista kannustusrahaa. Sitä voi hakea kerran 
vuodessa teatterilipuista, festarilipuista, uintilipuista, kulttuuritapahtumista, kuntosalikor-
teista, jokihelmenopiston kursseista sekä kaikesta liikuntaan liittyvistä jutuista. Kannus-
tusraha haku ohjeet; ota maksetusta laskusta/ kuitista valokuva tai kopio. Mukaan vapaa 
muotoinen hakemus lähetä ne sähköpostiin paivi.helander@siikalatva.fi tai postitse Päivi 
Helander Koskitie 22 A 92700 Kestilä.
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SIIKALATVAN KIRJASTOT

PIIPPOLAN KIRJASTO ON KIINNI TI-KE 24.−25.8.

PULKKILAN KIRJASTO ON KIINNI KE 1.9. 
Asiointipisteet (Kela-palvelut) ja Pentti Haanpään museo 
(Piippola) ovat avoinna kirjastojen aukioloaikoina.

Jäikö kirjastokortti kotiin? Käytä mobiilikorttia!

1. Kirjaudu verkkokirjastoon https://joki.finna.fi kirjastokortin numerolla ja pin-koodilla.
2. Avaa sitten omista tiedoista kirjastokortit-kohta.
3. Lainaa! Mobiilikortti toimii lainaustiskissä ja itsepalveluautomaateilla normaalin 
kortin tapaan.

SEURAA AJANTASAISTA TIEDOTUSTA VERKKOSIVUILLAMME JA SOMESSA:
Aukioloajat ja yhteystiedot: siikalatva.fi/vapaa-aika/kirjastopalvelut/
Facebook: @Siikalatvan kirjasto- ja kulttuuripalvelut & Instagram: @siikalatvankir-
jastot
Verkkokirjasto: joki.finna.fi                       eKirjasto 24/7: joki.finna.fi/Content/ekirjasto

TIEDOTE SIIKALATVAN KUNNAN ASUKKAILLE 
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSU-
LAIN MUUTOKSESTA
Siikalatvan sosiaali- ja terveydenhuollossa valmistaudutaan asiakasmaksulain 
uudistukseen.

Asiakasmaksulakia on uudistettu ja lakiin tehdyt muutokset tulevat voimaan 
1.7.2021. 

Asiakasmaksulain uudistuksen tavoitteena on parantaa palvelujen yhdenvertaista 
saatavuutta ja oikea-aikaisuutta poistamalla hoidon esteitä. Heinäkuussa voimaan 
tuleva lakiuudistus mm. tuo pitkäaikaisen asumispalvelun maksut lain piiriin ja 
laajentaa palvelujen maksuttomuutta sekä kohtuullistaa maksuja.  

Säännöllisten palveluiden piiriin kuuluvat saavat uudet maksupäätökset.

Lakimuutoksen myötä asiakasmaksujen määräytymisperusteet muuttuvat säännölli-
sesti käytettävissä palveluissa. Osassa palveluista lakimuutos vaatii asiakkaiden 
tämänhetkisen avun- ja palveluntarpeen päivittämistä.

Siikalatvan sosiaali- ja terveydenhuolto päivittää asiakkaiden hoito- ja palvelusuunni-
telmat asiakkaan palvelujen tarpeeseen perustuen yhdessä asiakkaiden kanssa sekä 
tekee uudet maksupäätökset asumispalveluiden, kotihoidon, laitoshoidon ja perhe-
hoidon asiakkaille. Uusien maksupäätösten valmistelu on parhaillaan käynnissä ja 
asiakkaille lähetetään aiheesta tiedotteet elokuun aikana. Päätökset pyritään teke-
mään elo-syyskuun aikana. Asiakkaita pyydetään varautumaan syksyn 2021 
aikana viivästyneeseen laskutukseen.  

Asiakas voi hakea tarvittaessa alennusta asiakasmaksuihin.

Tuleva asiakasmaksulain uudistus pyrkii myös vahvistamaan asiakkaiden oikeustur-
vaa. Laissa korostetaan sitä, että asiakkaalla on mahdollisuus hakea alennusta 
asiakasmaksuihin, mikäli maksut vaarantavat henkilön toimeentuloa. Lain tavoittee-
na on, että asiakas ei joutuisi hakemaan toimeentulotukea selviytyäkseen asiakas-
maksuista. 

Käytännössä Siikalatvan kunta lähettää ensimmäiset palvelumaksut elokuussa 
heinäkuun toteutuneiden palveluiden perusteella. Palvelusuunnitelmat ja palvelu-
päätökset päivitetään myös ennen laskutuksen muutosta. 

LIIKUNTA- JA VAPAA-AIKATOIMI

YLEISURHEILUN NAPPULAKISAT
RANTSILAN URHEILUKENTÄLLÄ SU 29.8.2021 KLO 12.00
SARJAT JA LAJIT:
s. 2018 T ja P 3v. 40 m
s. 2017 T ja P 4v. 40 m
s. 2016 T ja P 5v.  miniottelu  (40 m ja pituus)
s. 2015 T ja P 6v.  miniottelu (40 m ja pituus)
s. 2014 T ja P 7v.  miniottelu (40 m ja pituus)
s. 2013 T ja P 8v.  miniottelu (40 m ja pituus) 
s. 2012 T ja P 9v.  miniottelu (40 m ja pituus)
s. 2011 T ja P 10v. miniottelu (40 m ja pituus)                                   

Kaikki osallistujat palkitaan. 
Tapahtumassa on kahvi- ja mehutarjoilu.    

Ilmoittautuminen ½ tuntia ennen kilpailujen alkua paikan päällä tai sähköpostitse sinikka.
lehtosaari@siikalatva.fi

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

TERVETULOA!

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

LIIKUNTAHALLIn ja -SALIEN KÄYTTÖVUOROT  
klo 15.00 jälkeen ajalle 6.9. 2021 – 6.6.2022 on haettava 31.8.2021 MENNESSÄ. 

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

KÄYTTÖVUOROHAKEMUSLOMAKKEITA on saatavilla kunnan nettisivuilta, kunnanvirastolta, 
tai kirjastoista.

KUNTOSALIEN käyttövuoroja  ( Kestilä, Piippola, Pulkkila, Rantsila) ajalle 6.9.2021 – 6.6.2022  
tulee hakea samalla käyttövuorohakemuslomakkeella 31.8.2021 mennessä  

Yleisurheilun Siikalatvacupin viimeinen osakilpailu ja palkintojen jako 
Rantsilassa ti 24.8.2021 alk. klo 18.00. Tervetuloa!

FRISBEEGOLFKISAT KESTILÄSSÄ
Kestilä Open 2021 frisbeegolfkilpailu järjestetään Maksinharjun
frisbeegolfradalla 4.9.2021. Kisassa heitetään 2 x 20 väylää.
Kisakeskuksena toimii Maksinharjun hiihtomaja (Taipaleentie 29,
Siikalatva).
Yleisöllä on tapahtumaan vapaa pääsy.
Alustava aikataulu:
Ensimmäinen kierros 9:30
Toinen kierros 14:30
Tervetuloa seuraamaan kovatasoista kilpailua paikanpäälle.
Terveisin,
Kilpailun johtaja Joni Taipaleenmäki

Tuntuuko sinusta, että haluaisit jotain uutta elämääsi, kehittää itseäsi? 
Kiinnostaisiko alanvaihto, uusi ammatti ja uudet kuviot? Uraohjauksen merkeissä, ota yhteys!
Muistathan myös hankkeen vertaistukiryhmän, jonka sisältönä ovat mielen hyvinvointi ja jaksaminen! 
Alle 29-vuotias, ilmoita halukkuutesi tulla ryhmään!
Työpajojen kehittäminen jatkuu, bongaa Siikalatvan työllisyyskeskuksen pienimuotoinen pajamyymälä Piippolassa!

Mikäli kiinnostuit ryhmästä tai yritykselläsi/yhdistykselläsi olisi toimintoja, joissa työpajat voisivat auttaa, 
olethan yhteydessä!

Kirsi Träskelin Jaana Takalo Seuraa meitä somessa:       etunimi.sukunimi@hspseutukunta.fi
Projektipäällikkö Ohjaaja  Facebook: TYSO_hanke         https://tysohanke.wordpress.com/
p. 040 1478 387 p. 050 3253 993 Instagram: @tyso_hanke

Vestian syksyn kierrätyspäiviä vietetään Kestilässä Salen pihalla tiistaina 24.8.2021 klo 12–17 ja Piip-
polassa kirkon parkkipaikalla torstaina 26.8.2021 klo 12–17.

Kierrätyspäiville voi tuoda maksutta kodinkoneita, sähkölaitteita, metalliromua ja vaarallista jätettä sekä 
Vestian hinnaston mukaisesti puu- ja rakennusjätettä, huonekaluja ja poltettavaa jätettä. Myös käyttökel-
poiset vaatteet ja lelut ovat tervetulleita kierrätykseen. Ne toimitetaan UFF:n kehitystyöhankkeisiin Afrik-
kaan ja Aasiaan. Kierrätyspäivillä vastaanotetaan kotitalouksien jätteitä maksimissaan henkilöauton pe-
räkärrykuormina. Jäteöljyä vastaanotetaan enintään 50 litraa/asiakas.

Paikalla on lisäksi kierrätysneuvontaa ja arvontaa. Koronatilanteesta johtuen kierrätyspäivillä ei järjeste-
tä tänä syksynä tarjoiluja. Kävijöiden suositellaan käyttävän kasvomaskia sekä huolehtivan 2 metrin tur-
vaväleistä. Mahdolliset tilaisuuksien peruuntumiset koronatilanteesta johtuen ilmoitetaan Vestian verk-
kosivuilla www.vestia.fi.

Kierrätyspäivien tarkoituksena on tuoda jätteen vastaanottopiste lähem-
mäksi kuntalaisia niissä kunnissa, joissa ei ole hyötyjäteasemaa tai lajit-
telupihaa. Vestian Kierrätyspäiville voi tuoda maksutta kodinkoneita ja 
sähkölaitteita. Jäteöljyä vastaanotetaan Kierrätyspäivillä enintään 50 lit-
raa per asiakas. Jäteöljyn tuonti on veloituksetonta

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

VESTIAN KIERRÄTYSPÄIVÄT KESTI-
LÄSSÄ 24.8. JA PIIPPOLASSA 26.8.

ETSIVÄ NUORISOTYÖ SIIKALATVALLA
Etsivän nuorisotyön tehtävänä on auttaa 15 - 28-vuotiaita siikalatvaisia nuoria, jotka ovat koulutuk-
sen 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. Tapaamiset mahdollisia myös muilla kylillä. Ota yhteyttä!

Etsivä nuorisotyöntekijä
Jani Vääräniemi, puh. 044-5118 602, jani.vaaraniemi@siikalatva.fi
facebookissa: Etsivä nuorisotyö Siikalatva Jani
Instagramissa: siikalatvan_ent


