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HYVÄ KANSALAISOPISTON ASIAKAS
Voit edelleen jättää kaikkiin Siikalatvan kirjastoihin postia kansalaisopistolle. 
Kirjastoissa sinua opastetaan skannaamaan postisi opistolle. Jos jätät postisi
palautusluukkuun, niin kirjoita kuoren päälle "kansalaisopistolle".

Uudet tehtävät odottavat minua tammikuussa, joten

Uppo-Nallen naama oli mietinnästä soikea: miksi on toinen tassu vasen ja toinen taas on oikea?
Sitten se ratkaisun keksi ja tuli iloiseksi.
Epäilystä asiasta eipä enää kellään: oikealla tassulla tervehditään, mutta vasemmalla hyvästellään.

Vasenta tassua sinulle heilutellen - ja yhteisistä vuosista kiittäen

Katariina

SEURAAVA KUNTATIEDOTE 
ILMESTYY TO 20.1.2022

     Järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt,  
toimittakaa ilmoitukset kuntatiedotevastaavalle sitä mu-
kaa, kun asioita tulee,  kuitenkin viimeistään 12.1.2022.

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

Kuntatiedote luettavissa myös: 

 www.siikalatva.fi Ajankohtaista/kuntatiedotteet

KUVA: ANNA-LIISA KIVIMAA

Siikalatvan kunta
toivottaa tunnelmallista

joulua ja menestystä
vuodelle 2022
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KIRJASTOPALVELUT MAASEUTUPALVELUT

VILJELIJÄTUKIEN MAKSAMINEN JATKUU 
JOULUKUUSSA
Ruokavirasto aloittaa vuoden 2021 EU:n suorien tukien maksamisen torstaina 9.12. Pe-
rustukea, viherryttämistukea, nuoren viljelijän EU-tukea ja peltokasvipalkkiota makse-
taan joulukuussa noin 95 prosenttia tukien kokonaismäärästä. EU:n nautaeläinpalkki-
oita maksetaan joulukuussa noin 70 prosenttia tukien kokonaismäärästä.

Vuoden 2021 luonnonhaittakorvauksen loppuosa maksetaan myös 9.12. alkaen. Mak-
suun tulee noin 15 prosenttia tuen kokonaismäärästä. Korvauksen ennakot maksettiin 
maatiloille lokakuussa.

EU:n suorien tukien loppuosat maksetaan maatiloille kesäkuussa 2022. 

Maatilalleen maksetut tuet viljelijät voivat tarkistaa Vipu-palvelusta.

ELÄINPALKKIOIDEN OSALLISTUMIS-ILMOITUKSET 
PÄÄTTYVÄT VUODEN 2021 LOPUSSA  
– PALKKIOT HAETTAVA JATKOSSA VUOSITTAIN

Kaikki nykyiset EU:n eläinpalkkioiden osallistumisilmoitukset päättyvät vuoden 2021 
lopussa. Tähän asti eläintilojen osallistumisilmoitukset ovat olleet voimassa toistaiseksi, 
mutta jatkossa palkkioita on haettava vuosittain verkkoasiointipalvelu Vipussa.

Eläintilat voivat nyt tarkistaa päättyvät osallistumisilmoituksensa Vipu-palvelusta (ht-
tps://vipu.ruokavirasto.fi). Tiedot ovat nähtävillä Maatila-valikossa kohdassa Kotieläin-
tuotanto ja maito | Osallistumisilmoitukset eläintukiin.

Muutos koskee seuraavia osallistumisilmoituksia:

• EU:n nautapalkkio (koko maa)

• EU:n lypsylehmäpalkkio (AB-tukialue)

• EU:n lammas- ja vuohipalkkiot

o   uuhipalkkio (AB-tukialue)

o   kuttupalkkio (AB-tukialue)

o   teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio (koko maa).

Eläinpalkkioiden haku on auki Vipu-palvelussa tammikuussa 2022. Hausta tiedotetaan 
tarkemmin loppuvuoden aikana.

TOIMISTOJEN AUKIOLO
Tämänhetkisen koronatilanteen vuoksi toimistomme pidetään toistaiseksi suljettui-
na. Meidät tavoittaa puhelimitse tai 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 maaseutupalveluiden henkilöstö toivottaa kaikille 

hyvää ja rauhallista joulun aikaa!

Rantsilan koirakerho järjestää lauantaina 22.1.2022 Rantsilassa Gananderin koululla klo 12 al-
kaen yhteistyössä Suuret Laumanvartijarodut ry:n ja MTK-Rantsilan kanssa

MEILLEKÖ LAUMANVARTIJA -INFOTILAISUUDEN
Klo 12  Tervetuloa, Rantsilan koirakerho

Klo 12:10 Laumanvartijoiden käyttö maatiloilla, Jaakko Alalantela, Suomen riistakeskus

Klo 12:30 Terveiset Laumanvartija-hankkeesta, Ellis Kotilainen, WWF

Klo 12:50 Kokemuksia laumanvartijan käytöstä lammastilalla, Kati Pennanen, Ali-Kauralan tila

Klo 13:00 Laumanvartijan hankinta ja työkäyttö, Juntunen Riikka, Kennel Chevrott`s

Klo 13:45 Yleisimmät laumanvartijarodut Suomessa sekä terveiset Suuret laumanvartijarodut 
yhdistyksestä /Heini Kurtti ja Iida Lahti, Suuret Laumanvartijarodut ry

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Tilaisuudessa kahvitarjoilu. 

Ennakkoilmoittautuminen osoitteessa tinyurl.com/laumanvartijaseminaari 8.1.2022 mennessä. 

Ilmoittautuessasi sinulla on mahdollisuus jättää luennoitsijoille ennakkoon kysymyksiä. 

Tilaisuuteen on mahdollisuus osallistua myös etänä. Järjestelyissä huomioidaan vallitseva 
koronatilanne.

TERVETULOA!

Tervetuloa!

SIIKALATVALLA 18.-19.1.2022

Tervetuloa!

SIIKALATVALLA 18.-19.1.2022

SIIKALATVAN OMATOIMIKIRJASTOT  
ovat avoinna joka päivä klo 7−21. Tervetuloa!
Kirjaudu kirjastoon sisään omatoimiaikana kirjastokortilla ja pin-koodilla. Lisätietoa ja opastusta 
saa kirjastosta. Olemme siirtyneet varausten itsepalvelunoutoon. Otathan varauksia noutaes-
sasi mukaan noutoilmoituksessa saamasi henkilökohtaisen noutonumerosi ja pidäthän yhteystie-
tosi (sähköposti tai puhelinnumero) aina ajan tasalla noutoilmoituksia varten. Sähköposti on no-
pein tapa saada automaattinen ilmoitus saapuneesta varauksesta. Varausten noutoaika on 7 vrk.

Kirjastojen normaalit aukioloajat (henkilökunta paikalla) ovat edelleen voimassa. Pentti Haan-
pään museo (Piippola) ja Asiointipisteet (Kela-palvelut) ovat avoinna ainoastaan normaalien 
aukioloaikojen puitteissa.

Kirjastojen joulukuun tapahtumat on peruttu.

POIKKEUKSIA KIRJASTOJEN AUKIOLOAJOISSA:
 − Ma 13.12. Rantsilan kirjasto kiinni.

 − Jouluaaton aattona to 23.12. kirjastot palvelevat klo 10–14 ja 
ovat jouluaattona pe 24.12. kiinni.

 − Välipäivinä ti–to 28.−30.12. Piippolan kirjasto on kiinni.

 − Välipäivinä ti–ke 28.−29.12. Rantsilan kirjasto on kiinni.

 − Ke 5.1. kirjastot palvelevat klo 10–14 ja ovat loppiaisena to 6.1. kiinni.

 − Omatoimikirjastot avoinna myös sulkupäivinä!

TOIVOTAMME KAIKILLE OIKEIN RAUHALLISTA JOULUA 
JA HYVÄÄ UUTTA VUOTTA!

Seuraa ajantasaista tiedotusta verkkosivuillamme ja somessa:

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

Facebook:  @Siikalatvan kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Instagram:  @siikalatvankirjastot

Verkkokirjasto:  joki.finna.fi 

eKirjasto 24/7:  joki.finna.fi/Content/ekirjasto

Kunnan velvollisuutena on eläinsuojelulain 15 §:n mu-
kaisesti huolehtia irrallaan tavattujen ja talteen otet-
tujen 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.

LÖYTÖELÄINTEN 
VASTAANOTTO 
SIIKALATVALLA

KUNNANTALON KIINNIPITÄMINEN 
JOULUKUUSSA
Siikalatvan kunnantalo pidetään suljettuna 

20.12.–23.12.2021, joulun jälkeiset välipäivät  

28.–31.12.2021 sekä uuden vuoden jälkeen  

3.–7.1.2022, jolloin henkilökunta voi

pitää vuosilomia mahdollisuuksien mukaan.
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SIIKALATVAN KUNTA

ALUEVAALIT 2022
Tietoja ja ohjeita kotiäänestyksestä

Kuka saa äänestää ennakkoon kotonaan?
Vaalilain mukaan äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittu-
nut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, 
saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa 
asuva omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Kotiäänestys toimitetaan vain 
äänestäjän kotikunnassa. Mikäli äänioikeutettu voi mennä äänestyspaikalle tai ennakkoäänes-
tyspaikalle omin neuvoin taikka kuljetuspalveluita ja äänestysavustajaa hyväksikäyttäen, ko-
tiäänestystä ei järjestetä.

Kuinka kotiäänestykseen ilmoittaudutaan?
Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan äänestäjän kotikunnan keskusvaalilautakunnalle. Ilmoit-
tautuminen tehdään joko puhelimitse tai kirjallisesti. Ilmoittautuminen voidaan toimittaa kes-
kusvaalilautakunnalle joko postitse tai sähköpostin välityksellä. Lomakkeita saa kunnan kes-
kusvaalilautakunnalta ja kunnan nettisivuilta. Lomakkeen yläosa on täytettävä huolellisesti ja 
allekirjoitettava. Siikalatvan kunnan keskusvaalilautakunnan osoite ja puhelinnumero löyty-
vät tämän tiedotteen lopusta. 

Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö, esimerkiksi lähiomainen. 
Yläosastaan täytetty lomake toimitetaan kunnan keskusvaalilautakunnalle esimerkiksi postit-
se. Kirjallisen tai puhelimitse tehdyn ilmoituksen on oltava perillä kunnan keskusvaalilauta- 
kunnassa viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen klo 16.

Milloin ja miten kotiäänestys toimitetaan?
Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana 12.-18.1.2022. Kotiäänestyksen toimitta-
misesta äänestäjän luona ilmoitetaan etukäteen kirjallisesti tai puhelimitse mahdollisimman 
pian. Äänestäjälle ilmoitetaan kahden tunnin tarkkuudella se ajankohta, jolloin vaalitoimitsija 
saapuu hänen luokseen äänestyksen toimittamaan. 

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 vaalitoimitukses-
sa avustajaa, joka voi olla myös edellä mainittu hänen valitsemansa tai hyväksymänsä henkilö.

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

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

Siikalatvalla 7.12.2021

Siikalatvan kunnan keskusvaalilautakunta

Jari Oja   Anna-Liisa Kivimaa
puheenjohtaja  sihteeri

SIIKALATVAN KUNTA

ALUEVAALIT 2022
Aluevaalien ennakkoäänestyksestä, kotiäänestyksestä ja vaalipäivän äänes-
tyksestä ilmoitetaan kunnan internetsivuilla ja kuntatiedotteissa. 

Ennakkoäänestys
Jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakkoon kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspai-
koissa ja ulkomailla Suomen edustoissa. Lisäksi ennakkoon voi äänestää erityisissä ennakko-
äänestyspaikoissa, joita ovat sairaalat, tietyt sosiaalihuollon toimintayksiköt ja rangaistuslai-
tokset sekä suomalaiset laivat. Edelleen ennakkoäänestys voidaan säädetyin edellytyksin jär-
jestää äänestäjän kotona.

Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 12.-18.1.2022 ja ulkomailla 12.-15.1.2022. 
    
Aluevaalien 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
12.-13.1.2022  klo 12.00-16.00
14.1.2022  klo 12.00-14.00 
15.1.2022  klo 12.00-14.00 vain Pulkkilan äänestyspiste
16.1.2022  klo 12.00-14.00 vain Pulkkilan äänestyspiste
17.1.2022  klo 14.00-17.00
18.1.2022  klo 14.00-18.00

Laitosäänestys- ja kotiäänestys
Laitosäänestyspaikkoina toimivat Palvelukeskus Pihlajisto ja Kestilän vankila Kestilässä, Palve-
lukeskus Vaarintalo Piippolassa, Palvelukeskus Koivulehto Pulkkilassa, Siikalatvan vuodeosas-
to 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 enna-
kolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. 
Kotiäänestyksestä ilmoitetaan tarkemmin erikseen jäljempänä.

Vaalipäivän äänestys
Vaalipäivä on sunnuntaina 23.1.2022. Vaalitoimitus alkaa klo 9 ja päättyy klo 20. Vaalipäivän 
äänestyspaikat ovat samat kuin yllä mainitut yleiset ennakkoäänestyspaikat. Äänioikeutettu 
saa äänestää vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty äänioikeusrekis-
teriin hänen kohdalleen. Äänestäjän äänestyspaikka on merkitty väestörekisterikeskuksen ää-
nestäjälle postittamaan ilmoituskorttiin.

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

Siikalatvalla 7.12.2021

Siikalatvan kunnan keskusvaalilautakunta

Jari Oja   Anna-Liisa Kivimaa
puheenjohtaja  sihteeri

PULKKILAN OSUUSPANKIN ELOHOPEAKERHO
HUOM!

PULKKILAN OSUUSPANKIN ELOHOPEAKERHON PUUROJUHLA PERUTTU

leviämisvaiheessa olevan korona-pandemian vuoksi.

Kerhon toimikunta

ELÄKELIITON KESTILÄN YHDISTYS RY        
HALLITUS  v. 2022

Elma Kesti, puheenjohtaja

Anni Määttä, sihteeri  

Jäsenet:  Marjatta Kuusipalo,  Raija Keihäskoski, Tapio Keskitalo, Helena Kilpelänaho, 
Kaisu Kylmäaho, Miika Kiiskinen   

Eri tehtävien vastuuhenkilöt:

Elma Kesti, tilienhoitaja, kotisivujen päivitys, lehtivastaava, ohjelmavastaava

Anni Määttä, rahastonhoitaja, kulttuurivastaava, lehtivastaava

Helena Kilpelänaho, emäntä     

Kaisu Kylmäaho, apuemäntä        

Maija Karjaluoto, liikuntavastaava

Anne Yrttiaho, toiminnantarkastaja  

Aimo Kurkinen, varatoiminnantarkastaja

SOTEPALVELUT JOKAISEEN KOLKKAAN

Sosiaali- ja terveydenhoito sekä pelastustoimi tulevalla maakunnallisella hyvinvointi-
mallilla puhutti kokousväkeä, joka piti tärkeänä, että tulevalla maakunnallisella hyvin-
vointialueella palveluverkot ulottuvat alueen jokaiseen kolkkaan. Palveluiltaan laajasi-
sältöisten sotekeskusten lisäksi ihmiset tarvitsevat lähipalveluja, joissa kuntien ennal-
ta ehkäisevä hyvinvointi- ja terveydenhuollon työ sekä koko hyvinvointialueen matalan 
kynnyksen palvelut kohtaavat.

Eläkeläiset tasa-arvoisina kansalaisina ovat iso sote-palvelujen käyttäjäryhmä, joka 
usein viimeisinä elinvuosinaan tarvitsevat hoitoa ja hoivaa sekä ansaitsee arjen turvan.

THL toteaa tutkimuksessaan, että ikääntyneet ovat kärsineet pandemian aikana eris-
tämisen, kotihoidon rajoitusten, vierailukieltojen, yksinäisyyden ja psyykkisen kuormi-
tuksen vuoksi eniten. Sairaanhoitojonojen kasvu pandemia aikana koskee kaikkia, myös 
eläkeläisiä.

Kokous vaatii omaishoitajien aseman parantamista yhteisenä yhteiskunnan tukipylvää-
nä. Yleensä eläkeläisistä toinen toimii puolisonsa omaishoitajana.

Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piirikokous näki, että palvelujen järjestäminen kun-
tia leveämmillä harteilla on mahdollisuus, jos sen toteuttamisessa onnistutaan ja ennen 
kaikkea osaavaa sosiaali- ja terveydenhoitohenkilöstöä on saatavissa riittävästi.

Tampereella 20. marraskuuta 2021

Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri

Lämmin kiitos kaikille, jotka kannatitte Joulutervehdyslehden tekemistä ja annoitte 
mainoksen. 

Kiitos kuluneesta vuodesta ja Hyvää Joulua jäsenille ja yhteistyö kumppaneille. 
Onnea tulevalle vuodelle!

Hallitus

KESTILÄN MUSEOYHDISTYS RY           

KOKOUSKUTSU                                                                                   

Järjestämme syyskokouksen museon toimistossa Kestilänraitti 1b:ssä to 30.12.2021 
klo 18.00. Käsiteltävinä ovat sääntömääräiset asiat.

- Kokoonnumme sen mukaisesti kuin mahdolliset koronara-joitukset sallivat.

Tervetuloa!

SIIKALATVAN KUULOYHDISTYS             
Kinkkubingo 10.12.2021 peruttu koronan vuoksi.

Palataan ensi vuonna uudelleen.

Hyvää joulua ja Onnea Uudelle Vuodelle 2022.

PIIPPOLAN KYLÄYHDISTYS RY
Perinteinen uudenvuoden vastaanotto ilotulituksineen jää välistä vallitsevan koronati-
lanteen takia. Pahoittelut!

Lahjakeräys 250-vuotiaalle Piippolan kirkolle päättyy 13.12. Vielä ehdit lahjoittaa haluama-
si summan digitaalista pianoa varten keräystilille FI47 5362 0520 0371 52, viite 1009. 

JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET

LIIKUNTAPAIKKOJEN MAKSUJEN PALAUTUS VUODELTA 2022
Siikalatvan kunta päätti luopua liikuntapaikkojen maksuista. Jos olette ehtineet suorittaa maksun 
laskulla tai muulla tavalla jo vuodelle 2022, niin hyvitämme maksun seuraavasti:

Otathan yhteyttä samaan henkilöön, jonka kanssa olet sopinut maksusta tai varauksesta: 

Sanna/044 511 8339 tai Sinikka/044 511 8672,  20.12.2021 mennessä.




