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Pitkään on jo puhuttu kuinka kunnat ovat 
suuren muutoksen edessä ensi vuoden 
vaihteessa, kun sosiaali- ja terveyspalve-
lut siirtyvät kunnan vastuulta hyvinvoin-
tialueiden vastuulle. Muutos ei ole toimin-
nallisesti Siikalatvalla niin suuri, koska pal-
velut on ulkoistettu ja Mehiläinen jatkaa 
toimintaansa, mutta koko kuntakentässä 
kunnan rooli muuttuu. Samaan aikaan Sii-
kalatvalta siirtyy lomituspalvelujen järjes-
täminen Muhoksen kunnan vastuulle. 
Usein sanotaankin, että kunnista tulee tä-
män vuoden jälkeen sivistyskuntia, sillä 
kunnan tärkeimmiksi palveluiksi jäävät pe-
rusopetus, varhaiskasvatus ja vapaa-aika-
toimi, jotka myös muodostavat suurimman 
osan tulevista kunnan menoista. Siikalat-
valla onkin panostettu lapsiperheisiin uu-
sien koulu- ja päiväkotirakennusten ja 
maksuttoman varhaiskasvatuksen muo-
dossa. Tätä ei voi liikaa korostaa, että vuo-
den 2022 aikana on tapahtunut tällä sa-
ralla enemmän kuin vuosiin.

Kouluissa on ollut muutoksen syksy, 
mutta sanoisin että koulut ja päiväkodit 
porskuttavat aina eteenpäin luotettavas-
ti kuin junat. Enkä viittaa nyt VR:n myö-

Kuntien rooli muuttuu, kuntaorganisaatio muuttuu
hästymisiin. Sivistyspalvelut on kunnan 
ytimessä, mutta tulevaisuudessa tarvitaan 
kunnalta muutakin. Väitän, että sivistyk-
sen rinnalle tulee Siikalatvalla merkittä-
väksi tehtäväksi laajasti elinvoima. Se on 
ollut sitä nytkin, mutta kuntana meidän on 
otettava asian kanssa uusi askel. Nimittäin 
kun soten rahoittaminen on ollut iso osa 
kunnan valtiolta saamia tuloja, tarkoittaa 
uusi tilanne myös sitä, että nyt mitataan, 
mikä on kuntien kyky hankkia omaa tulo-
pohjaa. Se tarkoittaa, että täytyy panostaa 
tulovirtoihin senkin lisäksi, että menot pi-
detään kurissa. Tulopuoli on monessa mie-
lessä vaikeampi. Siihen tarvitsemme osaa-
via päitä ja käsiä elinkeinojen kehittämi-
seen ja markkinointiin. 

Kuntalaiset ovat varmasti laittaneet 
merkille, että uusia tehtäviä on perustettu 
ja vanhojen nimikkeitä muutettu. Tämä voi 
herättää kysymyksen siitä, että miksi koko 
ajan haetaan uutta väkeä? Henkilöstöme-
not meillä on edelleen hyvin kontrollissa, 
eikä kyse ole hallinnon paisutuksesta, vaan 
siitä että muokkaamme organisaatiotam-
me muuttuvaan tilanteeseen. Näen, että 
organisaatiot, jotka ovat ketteriä, katsovat 

kulman taakse ja kykenevät reagoimaan, 
myös menestyvät muutoksessa. Jos ei ky-
kene muuttumaan sisäisesti, ei voi odottaa, 
että saa voittoja, kun ympäröivä maailma 
menee eteenpäin. Tämä pätee samalla ta-
paa kuntiin kuin yrityksiin.

Vuosien varrella paljon perinteisestä 
hallintotyöstä on sähköistynyt ja hallinto 
pienentynyt, kuten kuuluu. Toisista tehtä-
vistä on siis väkeä lähtenyt myös pois ja 
painopiste muuttuu. Kunnan vuonna 2023 
tulee panostaa ennen näkemättömällä ta-
valla elinvoiman kasvattamiseen, markki-
nointiin ja työllistämiseen. Kuntaan tulee 
muodostumaan kokonaan uusi toimialue, 
vaikka ei fyysisesti niin toiminnallisesti, 
näiden teemojen edistämiseen. Tällaisen 
yksikön yhteispelillä meillä on myös mah-
dollista saavuttaa parempia, uuden stra-
tegian mukaisia, tuloksia. Viestintäkoor-
dinaattorin haku päättyi ja elinkeinokehit-
täjän tehtävä on vielä haussa. Lähdemme 
myös valmistautumaan siihen, että vuon-
na 2024 työllisyyden ja työttömyyden hoi-
to siirtyy kuntien vastuulle. 

Kuntaa haastaa luonnollisesti tilanne, 
jossa moni henkilö on päätynyt työural-

laan jatkamaan pois Siikalatvalta. Puutok-
set henkilöstössä aiheuttavat pienessä 
kunnassa aina katvealueita. Rekryproses-
sit on myös hoidettava hyvin ja huolella. 
Välillä tuntuu, että Siikalatvalla on tässä 
mielessä eletty jo pitkään muutosta, mut-
ta sekin on hyväksyttävä. Lasia pitää myös 
katsoa välillä puoliksi täytenä, eli muutos 
on myös mahdollisuus uuteen. Muuttumal-
la pidämme huolta kunnan kilpailukyvys-
tä, kuntalaisten viihtyvyydestä ja palvelui-
den rahoituksen turvaamisesta.

Pirre Seppänen
kunnanjohtaja

Siikalatvan kunta
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KIRJASTOPALVELUT

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

Kesän 2022 lasten ja perheiden Lukujengi: Kultaisen kirjan  
metsästys ja nuorten Mitä lukis? -lukukampanjat päättyvät 31.8.22.  
Osallistujille luvassa pieniä palkkioita ja kirja-arvonta. Tutustu kampanjoihin paikan 
päällä kirjastossa. Joki-kirjastojen Piipahda naapurissa -kampanja päättyy 31.8.22, 
palauta kampanjakortti kirjastoon osallistuaksesi kirjapalkintojen arvontaan.

POIKKEUKSIA KIRJASTOJEN AUKIOLOAJOISSA: 
• Pulkkilan kirjastossa pelkkä omatoimiasiointi ke-to 31.8.-1.9.  
 Kirjaudu omatoimikirjastoon kirjastokortilla ja pin-koodilla.

Seuraa ajantasaista tiedotusta: siikalatva.fi/vapaa-aika/kirjastopalvelut 
Facebook:  @Siikalatvan kirjasto- ja kulttuuripalvelut.  
Instagram:  @siikalatvankirjastot.  
Verkkokirjasto ja eKirjasto: joki.finna.fi 
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OPISKELIJASTIPENDIT SIIKALATVALAISILLE
Siikalatvan kunnanhallitus on saaduista perintövaroista muodostanut 
Erkki Siltalan opiskelijoiden stipendirahaston. Opiskelijat, joiden koti-
kunta on Siikalatva, voivat  
nyt saada tämän stipendirahaston rahoittaman stipendin. Kunnan nettisivuilla on  
näkyvillä stipendirahaston sääntö.

www.siikalatva.fi/blog/ajankohtaista

Kunnan nettisivuilta löytyy myös stipendihakemuslomake, joka tulee täyttää ja  
palauttaa siellä mainittuun osoitteeseen 12.9.2022 klo 15.00 mennessä.

JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET

ELÄKELIITON KESTILÄN YHDISTYS RY

SYKSYN JÄSENMATKA tehdään Kuopioon, Kylpylä Rauhanlahteen pe 9.9.–su 11.9.                 
Matkan hinta on ainoastaan 155 €, johon sisältyy majoitus, aamupala, lounas ja kylpylän 
vapaa käyttö sen aukioloaikoina, lisäksi on tanssit Sari Helasten ja Macian tahdittamana. 
Lauantaina lämpiää savusauna, josta on erillinen maksu 9 €. 
Kuljetuksen maksaa Eläkeliiton Kestilän yhdistys ry.

Sitova ilmoittautuminen Marjatalle 040 7783567 viimeistään ti 30.8.  
Paikkoja on rajoitettu määrä.  Matka maksetaan perjantaihin 2.9. mennessä,  
Eläkeliiton Kestilän yhdistys ry tilille FI12 5138 0850 0583 75.  
Käytä maksussa viitenumeroa 13.  Ei muuta viestiä!

SYYSKAUDEN ALOITUS, Maksiharjun Hiihtomajalla ma 12.9. klo 10.00-12.00 
Vapaata yhdessäoloa, paistetaan makkaraa, lauletaan ja kahvitellaan.  
Jos on kaunis ilma, niin tehdään pieni kävelylenkki.  
Myytävänä Pohjois-Pohjanmaan piirin arpoja 5 € kpl.
 
Jatkossa kerho kokoontuu Seurakuntakodissa, joka toinen maanantai,  
aina parittomilla viikoilla. Seuraavan kerran ma 26.9. jumpataan, lauletaan  
ja pelataan Bingoa. Kahvitarjoilu 3 €.

Olette kaikki lämpimästi tervetulleita, niin uudet kuin vanhatkin kerholaiset!

www.elakeliitto.fi/yhdistykset/kestila

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RANTSILAN OMAISHOITAJIEN YHDISTYS

Rantsilan Omaishoitajien yhdistyksen väki kiittää  
Rantsila-päivien arvontaan lahjoittaneita ja arvan ostajia. 
Arvontavoitot on toimitettu voittajille. Arpojen myynnistä  
tulleet rahat käytetään virkistykseen. Hyvää syksyn jatkoa!     
t. pj. Helena Tuomaala

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

MÄLÄSKÄN ERÄ RY
Mäläskän erän jäsenten saaliskiintiöt 2022 – 2023: 
- 1 metso tai koppelo 
- 5 teertä 
Metsäkauriilla ei rajoitusta.

Saalisilmoitus on tehtävä Suomenriistakeskuksen vahvistamalla lomakkeella tai  
sähköisen Omariista -palvelun kautta. Saalisilmoitus on tehtävä seitsemän (7) 
vuorokauden kuluessa yksilön pyydystämisestä

Riekko ja peltopyy rauhoitettu.

Jokainen kirjaa kaikki saadut saaliit Omariista -palveluun.

Vieraslupien myynti: 
Janne Lämpsä 0400 994150

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SIIKALATVAN KUULOYHDISTYS 
Pulkkilan Hiihtomajalla ULKOILUPÄIVÄ  
20.8.2022 klo 11.00.  
Lopuksi pelataan Bingoa. 
Kahvi & Arvontaa

Pulkkila
Perhejooga tiistaisin klo 16.45- 17.30  
Tuolijumppa tiistaisin klo 16.00- 16.45

Piippola
Liikuntakoulu 7–12v MAANANTAISIN klo 16.00- 17.00 
Perhemuskari tiistaisin klo 11.00- 11.45
Liikuntaleikkikoulu 3–4v. ja 5–6v. ryhmät tiistaisin

Rantsila
Palloilukerho 5–8v. torstaisin klo 17.00- 18.00 
Latinobic maanantaisin klo 18.15- 19.15

Kestilä
Kevyt lavis tiistaisin klo 16.00- 17.00 
Shindo torstaisin klo 16.30- 18.00

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

Ilmoittauduthan kursseille ajoissa, kurssin toteutuminen on kiinni ilmoittautuneista.
Käyhän tykkäämässä meidän somekanavistamme!

SYYSLUKUKAUDEN UUTUUDET 
SIIKALATVA

Jokihelmen opisto jokihelmenopisto
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VAPAA-AIKA
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SARJAT JA LAJIT:

   s. 2019 T ja P 3-v. 40 m
   s. 2018 T ja P 4-v. 40 m
   s. 2017 T ja P 5-v. miniottelu (40 m ja pituus)
   s. 2016 T ja P 6-v. miniottelu (40 m ja pituus)
   s. 2015 T ja P 7-v. miniottelu (40 m ja pituus)
   s. 2014 T ja P 8-v. miniottelu (40 m ja pituus)
   s. 2013 T ja P 9-v. miniottelu (40 m ja pituus)
   s. 2012 T ja P 10-v. 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.

YLEISURHEILUN 
NAPPULAKISAT
RANTSILAN URHEILUKENTÄLLÄ  
Su 28.8.2022 klo 12.00
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TERVETULOA! Tervetuloa!

SIIKALATVAN KIRJASTOJEN  
NÄYTTELYT

ELOKUU 

Rantsilassa

Marika Maijalan Kuvittajan kapsäkki

(Oulun taidemuseon kiertonäyttely)

SYYSKUU

Kestilässä

Kootut teokset -yhteisnäyttely

Riikka Konosen pikkuromut

Esko Selkäinahon maalauksia

Rantsilassa

Silta sanojen taa

Mari Impolan maalaus -ja tekstiilitaidetta

(lokakuussa Piippolan kirjastolla)

KULTTUURIYMPÄRISTÖVIIKKO 5.–11.9.2022
teemalla KESTÄVÄ PERINTÖ

”Oma arkiympäristö on arvokasta kulttuuriympäristöä, jota kannattaa juhlia ja vaalia.”  
Lainaus ja lisätietoa aiheesta Kotiseutuliiton nettisivulta

Kulttuuritoimessa toivomme, että Siikalatvan kunnan kylissä huomioitaisiin syyskuun 
alun kulttuuriympäristö -teema.

Kuinka yhdistys tai yksityishenkilö voi osallistua?

Esimerkiksi esittelemällä tärkeän kulttuurikohteen, järjestämällä tapahtuman tai 
tutustumisretken lähiympäristöön. 

Kulttuuritoimi vastaa yhteistiedottamisesta.

Piippolassa järjestetään viikolla 36 Kirjastopuiston avajaistuokio.

Olethan yhteydessä, jos innostuit, epäröit tai idea on vielä hakusessa - 

terveisin,

Siikalatvan asukas -ja kulttuuritalon 
projektityöntekijä Virpi Marjomaa-Rajamäki 
p. 044 5118 349 
sp. virpi.marjomaa-rajamaki@siikalatva.fi

!

LIIKUNTAHALLIN ja -SALIEN KÄYTTÖVUOROT HAKU
klo 15.00 jälkeen ajalle 6.9. 2022 – 6.6.2023 on haettava 31.8.2022 MENNESSÄ. 

Sisäliikuntatilat ovat ilmaisia kaikille kuntalaisille.  
Sisäänpääsypoletti maksaa 10 €, paitsi JEDU:n 12 €. 

• Koulutuskeskus JEDU Piippolan sali

• Kestilän kunnantalon sali

• Kestilän peruskoulun sali

• Pulkkilan peruskoulun sali

• Aleksanterin koulun sali 

• Rantsilan liikuntahalli 

KÄYTTÖVUOROHAKEMUSLOMAKKEITA on saatavilla kunnan nettisivuilta,  
kunnanvirastolta, tai kirjastoista.  

KUNTOSALIEN käyttövuoroja (Kestilä, Piippola, Pulkkila, Rantsila)  
ajalle 6.9.2022 – 6.6.2023 tulee hakea samalla käyttövuorohakemus- 
lomakkeella 31.8.2022 mennessä. 

Hakuajan umpeutuessa ja syksyn aikana voi tiedustella vapaita vuoroja  
vapaa-aikapuolelta.

Reipasta syksyn alkua!

SEURAAVA KUNTATIEDOTE ILMESTYY KE 7.9.2022
     Järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt, toimittakaa ilmoitukset  

kuntatiedotevastaavalle sitä mukaa, kun asioita tulee,   
kuitenkin viimeistään 30.8.2022.

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

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

Piippolan Nuorisoseura ja Jokihelmen opisto yhdessä esittävät  

RReeiijjoo  HHoonnkkoosseenn kansankomedian 

MMuummmmoonnmmöökkkkii  
Ohjaus AAllppoo  PPuuhhaakkkkaa  

Ensi-ilta pe 2.9. klo 19.00 
Piippolan Nuorisoseuralla 

 
Illan päätteeksi tanssia tahdittaa 

Tanssiorkesteri Helmet 
Muut esitykset: 

la 3.9. klo 19 - su 4.9. klo 14 
la 24.9. klo 19 - su 25.9. klo 14 

Liput 18e (alle 16v 10e)  Sisältää pullakaffet! 
Varaudu käteismaksuun! 

Tervetuloa! 
Varaukset ja tiedustelut tekstiviestitse 040 5141 769 tai sähköpostitse: piippolan.nuorisoseura(at)gmail.com 
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Varaukset ja tiedustelut tekstiviestitse 040 5141 769 tai  
sähköpostitse: piippolan. nuorisoseura@gmail.com

MUUT ESITYKSET: 
LA 3.9. klo 19 – SU 4.9. klo 14     •     LA 24.9. klo 19 – SU 25.9. klo 14

Liput 18€ (alle 16 v. 10€)   Sisältää pullakaffet!
Varaudu käteismaksuun!

Piippolan Nuorisoseura ja Jokihelmen opisto yhdessä esittävät  

RReeiijjoo  HHoonnkkoosseenn kansankomedian 

MMuummmmoonnmmöökkkkii  
Ohjaus AAllppoo  PPuuhhaakkkkaa  

Ensi-ilta pe 2.9. klo 19.00 
Piippolan Nuorisoseuralla 

 
Illan päätteeksi tanssia tahdittaa 

Tanssiorkesteri Helmet 
Muut esitykset: 

la 3.9. klo 19 - su 4.9. klo 14 
la 24.9. klo 19 - su 25.9. klo 14 

Liput 18e (alle 16v 10e)  Sisältää pullakaffet! 
Varaudu käteismaksuun! 

Tervetuloa! 
Varaukset ja tiedustelut tekstiviestitse 040 5141 769 tai sähköpostitse: piippolan.nuorisoseura(at)gmail.com 

VESTIAN KIERRÄTYSPÄIVÄT  
KESTILÄSSÄ 23.8. JA PIIPPOLASSA 25.8. 

Vestian syksyn Kierrätyspäiviä vietetään  
Kestilässä Salen pihalla tiistaina 23.8.2022 klo 12–17 ja  
Piippolassa kirkon parkkipaikalla torstaina 25.8.2022 klo 12–17.  

Vestia vastaanottaa Kierrätyspäivillä maksutta kodinkoneita, sähkölaitteita, metal-

liromua ja vaarallista jätettä sekä hinnastonsa mukaisesti puu- ja rakennusjätettä, 
huonekaluja, poltettavaa jätettä ja poistotekstiilejä. Kotitalouksien jätteitä vastaan-
otetaan maksimissaan henkilöauton peräkärrykuormina. Jäteöljyä vastaanotetaan 
enintään 50 litraa/asiakas. Maksutapana käy ainoastaan maksukortit.

Kierrätyspäivillä on myös UFF:n keräys, johon käyttökelpoiset vaatteet ja lelut ovat 
tervetulleita. Ne toimitetaan UFF:n kehitystyöhankkeisiin Afrikkaan ja Aasiaan. 

Kierrätyspäivien tarkoituksena on tuoda jätteen vastaanottopiste lähemmäksi kun-
talaisia niissä kunnissa, joissa ei ole hyötyjäteasemaa tai lajittelupihaa. Jätteiden vas-
taanoton lisäksi paikalla on kierrätysneuvontaa ja arvontaa. 

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


