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Pirre Seppänen
kunnanjohtaja

Siikalatvan kunta

Valtuustokautta ei ole edes vuotta vielä ta-
kana ja jo on ehtinyt tapahtua paljon pää-
töksenteossa. Demokratioissa valitaan jouk-
ko ihmisten keskuudesta päättämään yhtei-
sistä asioista ja eteen tulevia kysymyksiä 
ratkotaan yksi kerrallaan. Päätökset voivat 
aiheuttaa negatiivisia tai positiivisia seu-
rauksia tai olla melko neutraaleja. Päättä-
mättömyys on myös päätös ja silläkin seu-
rauksia. Kun on yhdessä sovitut tavoitteet, 
on helpompi tehdä oikeaan suuntaan vieviä 
päätöksiä. 

Vuonna 2020 budjetti oli jo valmiiksi mii-
nuksella, korona toi monenlaista huolta ja 
epävarmuutta, tuli henkilöstöä vähentävät 
yhteistoimintaneuvottelut sekä Vuokrata-
loyhtiön konkurssi. Kunnan organisaatios-
sa tapahtui henkilömuutoksia ja näin jälki-
käteen katsottuna vuosi oli ikävien sattu-
musten tai tapahtumien jatkumoa. Kunnan 
taloudessa oli aloitettava säästötalkoot ja 
rahanreikiä oli etsittävä ja tukittava kaik-
kialta. Yleisesti se ei nostata yhteishenkeä, 
paranna henkilöstön tai kuntalaisten tyyty-
väisyyttä. Vaikeat paikat pakottavat kuiten-
kin palaamaan perusasioiden äärelle. 

Ilokseni voin sanoa, että se huono kierre on 
saatu katkaistua ja aloitettu hyvän kierre. 
Vuodelle 2022 laadittiin ylijäämäinen bud-
jetti ja pystyimme laskemaan myös veropro-
senttia harvojen kuntien joukossa. Pulkki-
laan ja Kestilään on rakentumassa uudet ala-
koulut ja Kestilään vielä myös päiväkodin ti-
lat. Syksyllä juhlimme koulujen avajaisia. 
Kouluverkon kanssa ovat useat henkilöt raa-
pineet päätään vuosien varrella. Mutkien 
kautta valtuusto tammikuussa päätti, että 
yläkoulu on syksystä alkaen väliaikaisesti 
Gananderilla. Vaikea päätös, mutta päätös, 
joka oli tehtävä viimeistään nyt. Yläkoulu 
yhdistää nuoria siikalatvalaisiksi ja tarkoit-
taa, että voimme käyttää opetukseen enem-
män resursseja. Sivistyslautakunta päätti 
juuri, että yläkouluun lisätään kaksi tuntia 
opetusta, kun aiemmin Siikalatvalla on ol-
lut minimimäärä. Enemmän opin eväitä jo-
kaiselle tasapuolisesti.

Valtuusto käsitteli uutta strategiaa tulevil-
le vuosille maaliskuussa. Strategiaa oli ide-
oitu yhdessä kuntalaisten ja valtuutettujen 
kanssa. Yhteisen tahtotilan ja konkreettis-
ten toimenpiteiden hyväksyminen valtuus-
tolle luo raamit tehdä hyvän kierteen jat-
koksi päätöksiä. Strategiassa on merkittä-
vä painotus kuntalaisten harrastus- ja vir-
kistysmahdollisuuksiin sekä elinvoimaan. 
Kantavana teemana siikalatvalaisten yhteis-
henkeä ja yhteenkuuluvuutta halutaan vie-
lä lisätä.  Ehkä näemme strategiakauden lo-
pussa kunnassa kulttuuritalon, uusia liikun-
tapaikkoja ja uusia yrityksiä. Ensimmäisenä 
toimenpiteenä strategiasta sivistyslauta-
kunta päätti varhaiskasvatusmaksuista luo-
pumisesta. Tämä tarkoittaa, että perheillä 
jää enemmän rahaa käytettäväksi, ja linja-
us on myös naapurikuntiin nähden lapsiys-
tävällisyyden osoitus. Meillä on erinomai-
set päiväkodit ja varhaiskasvatukseen osal-
listumisen ei tule olla kiinni rahasta. Jo aiem-
min lautakunta päätti tehdä liikuntapaikois-
ta maksuttomia, sillä on kunnan etu, että 

Hyvän kierre
kuntalaisilla on paljon mahdollisuuksia lii-
kuntaan.

Pian kuntalaiset pääsevät ehdottamaan mitä 
uutta ja hienoa tekisimme 40.000 eurolla. 
Ohjeet asukkaiden budjetoinnille löydät täs-
tä kuntatiedotteessa. Suurella jännityksel-
lä odotan, että mitä teillä on mielessä. Raha 
on oikeasti varattu ja äänestyksen voitta-
neet toteutetaan. Yhteisöllisyydessä mer-
kittävää on myös nimittäin se, että pääsee 
vaikuttamaan omaan ympäristöön yhdes-
sä. 

Joskus kun meinaa olla itse puhki ja tuntuu 
ettei mikään onnistu, on hyvä pysähtyä nii-
den asioiden äärelle, jotka ovat hyvin. On 
myös itsestämme kiinni, keskitymmekö sii-
hen mitä meillä on vai siihen mitä muilla on. 
Onko vesilasi puoliksi tyhjä vai täysi. Jokai-
nen kuntalainen on myös kunnan brändin 

 

edustaja. Kun saimme valmiiksi laskelmat 
viime vuoden tilinpäätökseen, ja se näytti 
hurjaa 2,26 miljoonan euron tulosta vaikean 
vuoden jälkeen, voi todeta käänteen tapah-
tuneen. Positiivinen tulos antaa meille tilaa 
hengittää ja toteuttaa uutta. Hedelmistä ei 
voisi nauttia, ellei vyötä myös olisi yhdessä 
välillä kiristetty. Tämä on ollut luottamus-
henkilöiden ja henkilöstön yhteispeliä ja sii-
tä kiitos kaikille. Kuntataloudessa puhaltaa 
uudet tuulet ensi vuonna, kun hyvinvointi-
alueet aloittavat ja olemme totisesti taas 
uuden tilanteen äärellä. Lisäksi mustia pil-
viä aiheuttaa sota Euroopassa sekä energi-
an kallistuminen. Näistäkin haasteista pää-
see eteenpäin ratkomalla asioita yksi ker-
rallaan yhdessä. Siikalatvalla tapahtuu hy-
viä asioita, ollaan mukana edistämässä hy-
vän kierrettä.
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MAASEUTUPALVELUT

VILJELIJÄTUKIEN PÄÄTUKIHAKU 2022
Vuoden 2022 päätukihaku alkaa Vipu-palvelussa osoitteessa https://vipu.ruokavi-
rasto.fi toukokuun alussa ja päättyy 15.6.2022 kello 23.59. 

Tukihakuopas 2022 on julkaistu ja se löytyy Ruokaviraston sivuilta https://www.
ruokavirasto.fi/hakuopas  Myös lomakkeet julkaistaan Ruokaviraston sivuilla. Vii-
me vuonna paperilla hakemuksen jättäneille postitamme kunnasta tukihakulomak-
keet ja peruslohkojen yhteenvedon.

Haku sähköisesti Vipu-palvelun kautta

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 yh-
distämisiä. Tee nämä muutokset ennen kuin siirryt päätukihakemuksen tekemiseen, 
jotta kunta ehtii tarkistaa loh-komuutokset ja saat oikeat tiedot hakemukseesi. 

Haku paperilomakkeilla

Päätukihaun paperilla palautettavaan tukihakemukseen kuuluvat seuraavat lomakkeet
• 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 15.6.2022

MUISTA TEHDÄ TUKIOIKEUKSIEN SIIRROT 15.6.2022 MENNESSÄ
Tukioikeuksien siirrot tukivuodelle 2022 on ilmoitettava viimeistään 15.6.2022. Tu-
kioikeuksien siirtoilmoitus pitää tehdä aina, kun tukioikeuksien omistaja tai haltija 
vaihtuu. Tällaisia tilanteita ovat peltojen vuokraaminen, koko tilan omistuksen siir-
to, tukioikeuksien ostaminen/myynti esim. peltokaupan yhteydessä. Tukioikeuksien 
siirtoa on haettava myös vuokrasopimuksen jatkamisen yhteydessä, koska tukioike-
udet palaavat vuokranantajalle vuokrasopimuksen päättyessä. 

TUKI-INFOT WEBINAAREINA
to 5.5.2022 klo 10.00-12.30, mukana Pohjois-Pohjanmaan asiantuntijoita
pe 6.5. 2022 klo 10.00-12.30, mukana Keski-Pohjanmaan asiantuntijoita
Avaus, MTK-Pohjois-Suomi/MTK Keski-Pohjanmaa. Tukihaku 2022, kunta. Vipu-muu-
tokset tälle vuodelle, Eläinrekisteriasiat, Pohjois-Pohjanmaan/Pohjanmaan Ely-kes-
kus. Hyödynnä Neuvo-rahaa, ProAgria. Ennakkokysymysten käsittely.
Ilmoittautumalla saat muistutuksen ja osallistumislinkin edellisenä päivänä. Osallis-
tumislinkki löytyy Tietolinkin sivuilta myös ennen tilaisuuden alkua. Ennakkokysy-
myksiä voi laittaa ilmoittautumissivulta!
Ilmoittaudu Tietolinkki-hankkeen sivuilla tai ritva.jaakkola (at) kpedu.fi  p. 044 7250 
625. 

KEVÄÄN TUKIMAKSUJA
21.4.2022 alkaa kansallisten kotieläintukien, kasvihuonetuen ja puutarhatuotteiden 
varastointituen maksaminen. 
Nautojen, uuhien ja kuttujen pohjoisia kotieläintukia maksetaan vuoden 2022 en-
nakkona noin 80 prosenttia tukien kokonaismäärästä. Lisäksi maksuun tulevat kan-
sallisten kotieläintukien vuoden 2021 loppumaksut.
Toukokuussa maksetaan luonnonhaittakorvauksen kansallinen kotieläinkorotus 
2021 (100%).

TARKISTA VILJAVUUSTUTKIMUKSESI JA LANTA-ANALYYSISI 
VOIMASSAOLO
Muistathan, että viljavuustutkimus pitää teettää viiden vuoden välein. Tarkista, et-
tä tutkimukset ovat voimassa koko tulevan kasvukauden ajan jokaisella peltolohkol-
la, jolla viljelet satokasveja. 

Sallittu lannoittaminen perustuu viljavuustutkimuksen antamiin tuloksiin. Jos vilja-
vuustutkimuksia on päässyt vanhentumaan, kerää uudet maanäytteet heti, kun se on 
mahdollista, ja lähetä näytteet analysoitavaksi. Muista myös teettää lohkojaossa syn-
tyneille lohkoille viljavuustutkimukset sen kasvukauden aikana, jolloin lohko jaetaan.
Tarvitset voimassa olevan viljavuustutkimuksen satoa tuottavien kasvien viljelyssä, 
vaikka et olisi lannoittanut. Uusien viljavuustutkimuksien tulosten pitää olla käytet-
tävissä ennen seuraavaa lannoituskertaa. 

Lanta-analyysivelvoite koskee tilaa, jolla syntyy tai/ja joka käyttää lantaa lannoittee-
na suoraan pel-lolla enemmän kuin 25m3 vuodessa. Lanta-analyysi tulee olla kaikis-
ta lantalajeista, joita syntyy yli 25m3 vuodessa.

TOIMISTOJEN AUKIOLOAJAT 
HAAPAVESI  maanantai ja perjantai
KESTILÄ  tiistai
PULKKILA  keskiviikko

Muina aikoina asiointi toimistoilla sopimuksen mukaan.

Meidät tavoittaa puhelimitse ja sähköpostilla:
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

VAPAA-AIKA

SIIKALATVAN KUNTA

NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT HAETTAVANA
Siikalatvan kunta työllistää nuoria kesän aikana 

• kahdeksi viikoksi omiin yksiköihin tai

• tukee kesätyösetelillä nuorten omatoimista työllistymistä Siikalatvan alueella  
 yrityksiin, yhdistyksiin tai 

• tukee 4H-yrityksen perustamista kesäyrittäjyysrahalla.

Kesätyöpaikat kunnan omiin yksiköihin on haettava 25.4.2022 klo 15.00 mennessä. 
Kesätyöpaikat on tarkoitettu siikalatvalaisille nuorille, joilta edellytetään vähin-
tään peruskoulun päättämistä. Työsuhteen kesto on 10 päivää ja 6 h/päivä. Palkka 
on noin 300 euroa.
Kesätyöntekijöitä haetaan mm. seuraaviin tehtäviin ja kohteisiin: 
- päiväkotiin: Kestilä, Piippola, Pulkkila, Rantsila,   
- Gananderin talolle, Rantsila
- museoihin: Kestilä ja Pulkkila
- retkeilyreitit/ kunnostaminen: Pulkkila, Rantsila
- nuorisotilojen muutto ja uusien tilojen pintaremppa: Kestilä, Piippola, Rantsila
- Pulkkilan, Piippolan ja Kestilän koulun muuttoihin 
- Koivulehdon pesula, Pulkkila

Kesätyöpaikkaa haetaan sähköisellä hakemuksella joka löytyy osoitteesta   
https://www.siikalatva.fi/vapaa-aika/nuorisopalvelut/      

Toisena vaihtoehtona siikalatvalaisilla nuorilla on hakea itselleen kesätyöpaikka 
kesätyösetelin avulla. HUOM! Kesätyösetelin avulla voi työllistyä v. 2008 synty-
neet tai sitä vanhemmat.

Kesätyösetelin saaja etsii työpaikkansa itse ja täyttää kesätyötä tarjoavan työnanta-
jan kanssa kesätyösetelilomakkeen. Kesätyösetelin arvo on 300 euroa. Seteleitä saa 
1 kpl/hlö. Työpaikka voi olla yritys tai yhdistys (Siikalatvan alueella toimiva). Työnan-
tajana ei voi toimia yksityistalous, perhe tai yksityishenkilö.  

Kesätyöseteleitä myönnetään 1 – 5 kpl / yritys tai yhdistys. Työnantaja tekee kirjal-
lisen sopimuksen nuoren kanssa ja kesätyöstä on maksettava ko. alan työehtosopi-
muksen mukainen palkka. Työsuhteen kesto on vähintään 6 h/pvä ja 10 työpäivää. 
Kunta maksaa kesätyöllistämisestä työnantajalle 300 euroa kesätyöseteliä vastaan.

Kesätyösetelilomaketta on saatavilla kirjastoilta, kunnantoimistolta (Pulkkila) ja kun-
nan nettisivuilta.  Kesätyöseteli tulee palauttaa kirjastoihin, tai sähköpostilla sinik-
ka.lehtosaari@siikalatva.fi  tai Siikalatvan kuntaan os. Pulkkilantie 4, 92600 Pulk-
kila 31.5.2022 klo 15.00 mennessä.

Kolmantena vaihtoehtona Siikalatvan kunta ja 4H-yhdistys järjestävät vaihtoehdok-
si  siikalatvalaiselle 13 – 28-vuotiaalle nuorelle mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä 
kesäyrittäjyysrahan (300 €) tuella. 

Kesäyrittäjät osallistuvat 4H-yhdistyksen järjestämälle yrittäjäkurssille. Kurssilla 
mm. tehdään liiketoimintasuunnitelma ja käydään läpi yrittäjyyteen liittyviä asioita. 
Kurssin käyneelle liiketoimintasuunnitelma ja 4H-yrityksen perustamisilmoituksen 
tehneelle nuorelle Siikalatvan kunta maksaa alkurahoituksen 150 € ja vuoden lopus-
sa 150 €, kun toimintakertomus / raportti kesäyrityksestä saadaan.  Työnantajana ei 
voi toimia oma perhe tai perheen omistama yritys.

Lisätietoja 4H:n kesäyrittäjyydestä saa toiminnanjohtaja Kaarina Männiköltä puh. 
040-5200065 tai kaarina.mannikko@4h.fi

HUOM! kesäyrittäjärahaa ei makseta, mikäli nuori on ottanut vastaan kunnan ke-
sätyöpaikan tai työllistänyt itsensä kesätyösetelillä.   

MUUSIKKO-KIRJAILIJA JANNE NEVALAN 
VIIS KIRJAA, VIIS LAULUA-KIERTUE 
Siikalatvan kaikissa kirjastoissa: 
26.4. klo 14 Piippola, klo 17 Pulkkila
28.4. klo 14 Kestilä, klo 17 Rantsila
Tervetuloa!

KANSALLINEN VETERAANIPÄIVÄ
Keskiviikkona 27. 4. on Kansallinen veteraanipäivä, 
jonka tunnus tänä vuonna on
”Maamme versoo uutta”
Muistamme sotiemme veteraaneja laskemalla sep-
peleet sankarihaudoille klo 11.
Siikalatvan kunta, Siikalatvan seurakunta ja Rantsilan 
sotaveteraaniyhdistys ry

Piippolan kirjaston näyttelyssä: 
• 28.4. saakka Jokihelmen opiston kuvataidekerhon näyttely Elämän välkettä, 
sekä lopputyö Colors in the Darkness.
• 2.5 - 31.5. Rita Stångin Portaalit
Pulkkilan kirjastossa Esikoululaisten kuvataidetta 

KULTTUURITOIMI

PYHÄNTÄ  sopimuksen mukaan
VAALA   maanantai
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SIIKALATVAN KUNTA

YKSITYISTEN TEIDEN HALTIJAT JA 
TIEKUNNAT HUOMIO
Siikalatvan kunnan tekniset palvelut on julistanut 
maaliskuussa haettavaksi yli 200 m pitkien yksityis-
teiden kunnossapitoavustukset vuodelle 2022. Avus-
tusta haetaan hakulomakkeella, joka tulee palauttaa 
2.5.2022 klo 15.00 mennessä Siikalatvan kunnanta-
lon postilaatikkoon (oven vieressä) tai postitse osoit-
teella Siikalatvan kunta, yksityistiet, Pulkkilantie 4, 
92600 Pulkkila. 

Hakemuksen liitteenä on toimitettava vuosikokouk-
sen pöytäkirja ja toimielimien kokoonpano ja yhteys-
tiedot. 

Tarkempia tietoja avustuksen velvoitteista ja ehdoista 
löytyy avustusehdoista.

Katso kuulutus kokonaisuudessaan maaliskuun kun-
tatiedotteesta tai kunnan nettisivuilta ajankohtaisis-
ta uutisista. 

HUOM!!! Puutteellisia tai myöhässä toimitettuja ha-
kemuksia ei oteta käsittelyyn.

Hakulomakkeita ja -ohjeita saa kunnan www-sivuilta 
ja tarvittaessa voimme lähettää hakulomakkeen, il-
moittakaa siitä p. 044 5118 603/Anna-Liisa Kivimaa.  

Lisätietoja ja -ohjeita voi tiedustella rakennusmesta-
ri  Olli Valtaselta puh. 044 5118 431. 

Siikalatvan kunta lahjoittaa asukkailleen työpajalla 
valmistettuja pikkulinnunpönttöjä. Pönttöjä on ra-
joitettu määrä, joten hae pian omasi Piippolan työ-
pajalta osoitteesta Anttilantie 6. (Yksi linnunpönt-
tö/per talous). 

Avoinna: ma-to 8.00-16.00
    pe 8.00-14.00

Puh:  044 5118 434 Jarkko        
 044 5118 243 Ari-Pekka

PULKKILAN PUISTOHANKE: 
TULE MUKAAN TALKOISIIN! 
Työosuuksia on-site:

Erilaiset konetyöt: 
kaivuutyöt 
maan tiivistäminen
maa-ainesten siirtotyöt 
muu kuljetus

Asennustyöt:  
suodatinkankaat 
rajauspuut 
leikkilaitteet 
aitaaminen ja portit
puistokalusteet, istutukset

Huolto ja tukitoiminnot: 
ruokahuolto
tarvikehankinnat
Suunnitelman tarkistaminen, valvonta ja ylläpito

Työosuuksia off-site:

Suunnittelupalaverit: 
tiimien järjestäytyminen (mm. aidanrakennustiimi)

Rahoituksenhaku: 
myyjäistiimi (mm. Vappumyyjäiset 30.4.2022)
lahjoitusten hankinta (mm. leikkimökki – tarjottu!)
varainkeruu

Ideointia puistoon liittyen: 
nimikampanja (ehdota nimeä Puistolle!)
avajaiset
lapsille suunnattua toimintaa
jatkohankkeet puiston osalta

Yhteistyö muiden yhdistysten ja yritysten kanssa: 
verkostoituminen

Tervetuloa kevät!
Pulkkilan seura ry:n puolesta: 
Maria Tihinen p. 044 529 1444 / maria.tihinen@gmail.com  
Seura somessa: 
acebook.com/pulkkilankotiseutuyhdistys/

UUDET KESÄKURSSIT 
PULKKILA
Porrastreeni Ma 2.-30.5. klo 17.30-18.15 vetäjänä Eli-
sa Arola 11 €
Polkujuoksu tutuksi Ti 26.4.-31.5. klo 18.00-19.00 ve-
täjänä Pekka Kauranen 18 €

PIIPPOLA
Vahvistu vaihtuvalla treenillä Ti 19.4.-24.5.  klo 17.30-
18.30 vetäjänä Matleena Hyytinen 18 €
Porrastreeni To 28.4.-2.6. klo 17.15-18.00 vetäjänä 
Sanna Toppinen 14 €
Toiminnallinen treeni To 28.4.-2.6. klo 18.30-19.30 ve-
täjänä Sanna Toppinen 18 €

KESTILÄ
Tehotreeni TI 3.-31.5.  klo 18.00-18.30 vetäjänä Riina 
Tikkanen 10 €
Kehonhuolto TI 3.-31.5. klo 18.35-19.05 vetäjänä Rii-
na Tikkanen 10 €

RANTSILA
Kahvakuulajumppa KE 27.4.- 18.5. klo 17.30-18.30 ve-
täjänä Sanna Toppinen 12 €
Porrastreeni TO 21.4.-19.5. klo17.00-17.45 vetäjänä 
Kristiina Kallunki 11 €

TULOSSA

LESKELÄ
Moottorisahan käyttökoulutus naisille LA 21.5. klo 10-
14, kouluttajana Heikki Kilpelänaho 
Luonnonkosmetiikkaa äideille LA 7.5. klo 9.30-15.30, 
vetäjänä Lea Keränen 

PULKKILA
Maalausmatka maisemaan  6.-14.5. perjantaisin klo 17-
20, lauantaisin 10-14.15, opettajana Juho Yli-Posso 40 €

Ilmoittaudu soittamalla numeroon 044 7591 999 tai 
www.jokihelmenopisto.fi

Vaikuta nyt työvuoden 2022-2023 kurssitarjontaan 
kertomalla toiveesi toukokuun loppuun mennessä!

Voit kertoa luento-/kurssitoiveistasi p. 044 7591 999 tai 
lähettää toiveesi sähköpostilla kansalaisopisto@haapa-
vesi.fi tai täyttämällä kurssitoivelomakkeen nettisivuil-
lamme www.jokihelmenopisto.fi

Käyhän tykkäämässä meidän somekanavistamme! 

Jokihelmen opisto 

jokihelmenopisto

VILLEJÄ MAKUJA LUONNOSTA 
KOTIKEITTIÖÖN 

4H-Villiruokakurssi
12.6.2022 klo 11-16 Kestilässä

Opettajana villiruokien asiantuntija 
Toini Kumpulainen

Valmistamme kurssilla alku- ja pääruoan, jälkkärin, 
sekä sämpylöitä, pestoja, juomia ja smoothieta. 

Ilmoittaudu 25.5. mennessä 
siikalatva@4h.fi tai 040 520 0065
Paikkoja rajoitetusti. 
Osallistumismaksu 25€
4H-jäsenet 10€
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KYLA••TALKKARI 

 
Siikalatvan kylätalkkari auttaa ikäihmisiä 

kodin pienissä ylläpito- ja huoltotöissä koko 
Siikalatvan alueella maksutta. 

 
 
 

 
Kylätalkkari auttaa seuraavissa töissä: 

 
Polttopuiden kantaminen 

Pienet käsilumityöt ja hiekoitus  
Pienet puutarhatyöt 

Pienet kodin huoltotyöt, esimerkiksi lampun tai  
verhojen vaihto 

Pienet asennustyöt, esimerkiksi tukikahvojen tai 
verhotankojen asennukset 

 
(Kylätalkkarin tehtäviin ei kuulu nurmikon leikkuu,  

siivoustyöt tai polttopuiden teko.) 
 

 
 

 
Ota yhteyttä 

Kylätalkkari Jukka Stång  
Puh. 044 5118 435 

jukka.stang@siikalatva.fi 

KOIRATREENIÄ TARJOLLA 
RANTSILASSA TOUKOKUUSSA! 
Rantsilan koirakerho järjestää toukokuussa koulutus-
ta maanantai-iltaisin Rantsilassa.

Koulutuspäivät ovat maanantaisin 2.5., 9.5., 16.5. ja 
23.5. (yhteensä 4 koulutuskertaa).
Koulutus sopii pennuille ja aivan aloittelijoilla (arkito-
ko), mutta jos tarpeeksi innokkaita löytyy, niin ”jatko-
kurssi” tottelevaisuuskoulutuksen saloihin saadaan 
myös onnistumaan.
Hinta on Rantsilan koirakerhon jäseneltä 50 € ja ei-jä-
seneltä 60 € (sisältää kaikki 4 koulutuskertaa).
Kouluttajana toimii Vera Häkkilä.

Ilmoittaudu mukaan 25.4. mennessä sähköpostilla 
rantsilankoirakerho@gmail.com.
Ilmoittautuessasi kerro nimesi, koiran ikä ja nimi se-
kä kuvaile osaamistasoanne sekä toiveitasi kurssilta.
Ryhmiä muodostetaan nousevan tarpeen ympärille 
niin, että ensimmäinen ryhmä aloittaa klo 17 ja muut 
myöhemmin. Ryhmien kokoon-
panot ja kellonajat tarkentuvat 
sen mukaan, millaisia koirakoi-
ta ilmoittautuu mukaan.
Kurssille osallistuvan koiran 
tulee olla rokotettu Kennellii-
ton rokotusmääräysten mu-
kaisesti.

SEURAAVA 
KUNTATIEDOTE

ILMESTYY 
KE 18.5.2022

     
Järjestöt ja 

yleishyödylliset 
yhteisöt, toimittakaa 

ilmoitukset 
kuntatiedotevastaa-

valle sitä mukaa, 
kun asioita tulee, 

 kuitenkin viimeistään 
10.5.2022..

Kuntatiedote-
vastaava: 

anna-liisa.kivimaa
@siikalatva.fi, 

puh. 044 5118 603 

Kuntatiedote 
luettavissa myös: 

 www.siikalatva.fi   
Ajankohtaista/kun-

tatiedotteet

KIRJASTOPALVELUT

SIIKALATVAN KIRJASTOT 
Omatoimikirjastot avoinna joka päivä klo 7–21, tervetuloa!

OMATOIMIKIRJASTOJEN KÄYTÖN OPASTUKSET TOUKOKUUSSA:
MA 2.5. KLO 10–14 KESTILÄN KIRJASTO
MA 9.5. KLO 10–14 PIIPPOLAN KIRJASTO
TO 12.5. KLO 12–15 PULKKILAN KIRJASTO
MA 16.5. KLO 14–17 RANTSILAN KIRJASTO

Tule tutustumaan omatoimikirjaston käyttöön ja laitteisiin henkilökunnan opastuk-
sella, matalalla kynnyksellä. Omatoimikirjaston toimintaperiaate on sama joka ky-
lällä, voit siis osallistua mihin tahansa opastuksista. Mehutarjoilu. TERVETULOA!

SIIKALATVAN ASIOINTIPISTEET ovat keskitetyn asiakaspalvelun asiointipisteitä ja 
palvelevat Kestilän, Piippolan, Pulkkilan ja Rantsilan kirjastoissa palveluaikojen puit-
teissa. Asiointipisteessä saat kirjastojen palveluneuvojilta Kelan avustavaa asiakaspal-
velua, yleistä neuvontaa, Kelan lomakkeita ja apua niiden täyttämiseen. Voit myös pa-
lauttaa Kelan hakemukset ja liitteet asiointipisteeseen. Asiointipisteessä on asiakas-
pääte, joka on käytettävissä Kelan verkkoasiointiin itsenäisesti tai opastetusti. Tarvit-
taessa opastetaan varaamaan aika Kelan puhelinpalveluun. Asioin-
tipisteissä on mahdollisuus etäpalveluun, jossa Kelan palveluasian-
tuntija neuvoo asiakasta kuvayhteyden välityksellä. Asiakkaat 
huomio, ettehän palauta Kela-postianne Pulkkilassa kunnantalolle.

POHJOISEN E-KIRJASTON palvelukokonaisuuteen kuuluu kaksi e-kirjapalvelua, kol-
me e-lehtipalvelua, kolme musiikkipalvelua ja kaksi elokuvapalvelua. Kaikki palvelut 
ovat asiakkaille maksuttomia. Niiden käyttämiseen tarvitaan voi-
massa oleva kirjastokortti ja siihen liitetty PIN-koodi sekä laite, jos-
sa on nettiyhteys. Tutustu kokoelmaan kirjastossa tai verkkokirjas-
tossa osoitteessa joki.finna.fi/Content/ekirjasto.

Seuraa ajantasaista tiedotusta verkkosivuillamme ja somessa:
Aukioloajat ja yhteystiedot: siikalatva.fi/vapaa-aika/kirjastopalvelut
Facebook: @Siikalatvan kirjasto- ja kulttuuripalvelut & Instagram: @siikalatvankirjastot
Verkkokirjasto ja eKirjasto: joki.finna.fi

JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET

ELÄKELIITON KESTILÄN YHDISTYS
Eläkeliiton Kestilän yhdistyksen jäsenmaksu on 12 eu-
roa, joka tulee maksaa huhtikuun loppuun mennessä ti-
lille: FI12 5138 0850 0583 75
Jäsenmatka Härmän kylpylään tehdään 13.-15.5. Mat-
kan hinta 130 euroa, johon sisältyy majoitus 2 hengen 
huoneessa ja puolihoito, lisäksi linja-autokuljetus 20 €. 
Kokonaishinta on 150 €, joka maksetaan yllä mainitul-
le tilille 6.5. mennessä. Lähtö perjantaina 13.5. klo 10.00 
kirkon parkkipaikalta.
Kerho ma 25.4. klo 10.00-12.00 seurakuntakoti. Pela-
taan Bingoa.
Kerho ma 9.5. klo 10.00-12.00 seurakuntakoti. Keskus-
telua: Mitä onni on ja mitä on olla onnellinen? Jumppaa, 
kahvittelua ja laulua.                                                                      
Kevätkauden päätös 23.5. Huom! Olemme seurakun-
takodin pihassa, jos sataa sitten sisällä. Pelataan Mölk-
kyä, laulua, grillimakkaraa, kahvia ja arpajaiset. Tervetu-
loa toimintaan mukaan!
Yhteislaulu / Karaoketanssit peruutetaan!

PULKKILAN OSUUSPANKIN ELOHOPEAKERHO
PULKKILAN OSUUSPANKIN ELOHOPEAKERHON KE-
SÄRETKI 27.-29.6.2022
Matkareitti: Pulkkila-Vaasa-Piteå-Haaparanta-Tor-
nio-Pulkkila
Lähtö: 27.6. kello 07.30 Pulkkilan torilta
Hinta: 385 € kahden hengen huoneessa, lisämaksusta 
huone yhdelle 94 €
Hintaan sisältyy bussikuljetus ja ohjelmassa mainitut asiat:
Maanantai 27.6. Aamupäiväkahvit Laurintalossa Kokko-
lassa, lounas Vaasassa, majoittuminen Original Sokos Ho-
tel Vaakunaan, opastettu kiertoajelu Strömsössä, illalli-
nen hotellin ravintolassa.
Tiistai 28.6. Aamiainen ja huoneen luovutus, opastettu 
kiertoajelu Vaasan ympäristöön, siirtyminen satamaan 
ja matka Aurora Botnia-laivalla Uumajaan klo 13.15, ruo-
kailu Saaristolaispöydästä laivamatkan aikana, Uumajas-
ta matka jatkuu kohti Piteåta, majoittuminen Piteå Stads-
hotellissa, illallinen hotellin ravintolassa.
Keskiviikko 29.6. Aamiainen ja huoneen luovutus, noin 
tunnin pysähdys Luulajassa, seuraavana Haaparanta/Tor-
nio, lounas Tornio Boutique hotel Mustaparrassa, ilta-
päivällä matka jatkuu kohti Oulua, missä nautitaan vielä 
kello Viiden Tee De Gamlas Hem:ssä (saa myös kahvia).
Ilmoittautuminen ja retken maksaminen Pulkkilan 
Osuuspankkiin viimeistään ma 23.5.2022.
Tarkempi ohjelma nähtävissä Pulkkilan Osuuspankilla. 
TERVETULOA!

PENTTI HAANPÄÄN SEURA
Pentti Haanpään seuran VUOSIKOKOUS 22.4. klo 18 
alkaen Kairanmaatalolla.
Alipääntie 9, 92640 Leskelä.

RANTSILAN KOIRAKERHO
Kokouskutsu
Rantsilan koirakerhon KEVÄTKOKOUS perjantaina 22.4. 
klo 18.00
Rantsilan Leijonapuistossa (Paavolantie 10, 92500 Rantsila)
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja paistellaan nuo-
tiolla makkarat.
Tervetuloa!  Rantsilan koirakerhon hallitus

SIIKALATVAN JHL 713
Siikalatvan JHL 713 sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS 
keskiviikkona 27.4 kello 17.30 Pulkkilan kunnantalolla 
valtuustosalissa. Kaikille kokoukseen osallistujille lahja. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa.

SIIKALATVAN KUULOYHDISTYS
Karaoke Vappubileet Pyhännän nuopparilla 
(seuratie 2 C)     26.4.2022 klo 17.00-20.00 
           Munkkikahvia. Simaa & Arvontaa

Siikalatvan Kuuloyhdistys järjestää
Kirppispäivän 28.4.2022 klo 10.00-16.00
Pulkkilan Hiihtomajalla. Kahvia.
Pulkkilan Hiihtomajalla Äitienpäivä 5.5.2022 klo 12.00. 
Kahvia.

VASTASAAREN METSÄTIEN TIEKUNTA
Kokouskutsu 
Vastasaaren metsätien tiekunnan KOKOUS
Kestilän (vanha) kunnantalo, Hallintotie 5, 92700 Kestilä
Keskiviikkona 4.5.2022, klo 16.00. 
Esillä sääntömääräiset asiat. 

SIIKALATVAN 4H-YHDISTYS
Siikalatvan 4H-yhdistys ry:n VUOSIKOKOUS Maksin-
harjussa, Maksinharjuntie 3, 92700 Kestilä  to 19.5.2022 
klo 18.00 Esillä sääntömääräiset asiat. TERVETULOA! 

Siikalatvan 4H-yhdistyksen hallitus


