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Ajatuksemme käyvät hiljakseen syksyn 
suuntaan ja valtuustotyöskentelyn osalta 
se tarkoittaa tietysti aktiivisempaa kokous-
tamista. Tiedossa on paitsi perinteistä pää-
töksentekoa, myös iltakoulua ajankohtai-
sista aiheista sekä kuntastrategian muut-
tamista sanoista tekoihin ensi vuoden ta-
lousarviosuunnittelun myötä. Kuntien ensi 
vuoden talousarviot ottavat nyt myös en-
simmäistä kertaa kantaa siihen mitä on ta-
lous kunnissa hyvinvointialueuudistuksen 
myötä ja miltä se näyttää käytännössä.

Valtuustotasolla ei riitä ainoastaan tä-
män hetken tiedostaminen, vaan tulevai-
suuden näkymät täytyy tiedostaa. Tulevi-
na vuosina testataan kuntien sopeutumis-
kykyä muutoksiin. Menestyvältä kunnal-
ta vaaditaan uskallusta kokeilla uusia toi-
mintatapoja. Ennakoivin ottein kunnan on 
edistettävä sekä elinvoimaa että hyvin-
vointia, kumpaakaan poissulkematta. Myös 
seutukunnallisesti meidän on pidettävä 

Ajatukset kohti tulevaa
huolta vahvuudestamme, yksin ei kukaan 
pärjää. Ei kunta, eikä valtuutettu.

Harrastamisen Suomen mallin toteut-
tamiseen aluehallintovirastot myönsivät 
kunnille avustuksia järjestää maksuttomia 
ja mieluisia harrastuksia koulupäivän yh-
teyteen, myös Siikalatva sai näistä avus-
tuksista osansa. Hanketta viedään käytän-
nön tasolla eteenpäin peruskoulujen ja va-
paa-aikatoimen yhteistyönä. Valtuusto hy-
väksyi myös heinäkuussa kulttuuristrate-
gian Siikalatvalle vuosille 2022 - 2025, jol-
la luotiin suuntaviivat kunnan kulttuu- 
ritoiminnan kehittämiselle tulevina vuosi-
na. Sivistys on myös yksi elinvoimaisuus 
tekijä ja kunnan tulevaisuuden kannalta 
merkittävä tekijä.

Siikalatvalle on juuri valittu viestintä-
suunnittelija ja elinkeinokehittäjän haku-
prosessi on vielä tätä kirjoittaessani me-
neillään. Esimerkiksi näihin investoimalla 
Siikalatvan kunta tahtoo paitsi osallistaa 

kuntalaisia aktiiviseen toimintaan myös 
kohdentaa oikea-aikaiseen tiedottamiseen 
sekä kehittää kunnan elinvoimaa. Kunnan 
kokonaisvaltainen kehittäminen ja selkeä 
viestintä on askelmerkkejä suden rohkean 
Siikalatvan hyväksi.

Jokainen luottamushenkilö toimii omal-
la persoonallaan kuntapolitiikassa. Loppu-
pelissä edustuksellinen demokratia on kui-
tenkin erilaisten luottamushenkilöiden yh-
teispeliä ja demokratian arvostamista. 
Kuntastrategian tekstiä lainatakseni: ” Sii-
kalatva on lauma rohkeita kuntalaisia ja 
yrityksiä. Lauma toimii kylien rikastamas-
sa kunnassa toisistaan huolehtien ja on yl-
peä laadukkaista lähipalveluistaan.” Sitä 
kohden mennään vain yhdessä tulevaisuu-
teen katseet suunnaten!

Syysterveisin

Pilvi Härmä
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Siikalatvan kunta

KILPAILUKYKYÄ 
VASTUULLISUUDESTA

Tule päivittämään omaa  
osaamistasi 
yritysvastuullisuudesta 
sekä laatimaan 
oman yrityksen 
vastuullisuussuunnitelma.  
Kyseessä on 
mikroyrittäjille  
maksuton kokonaisuus.  

Lisätietoja kts. oheinen 
ilmoitus ja  
www.
vastuullisuusvalmennus.fi  

Ilmoittautuminen:  
alina.pihlajaniemi@nihak.fi

VAPAA-AIKA

NUORISOTILAN OHJAAJAA KAIVATAAN
Haemme täysi-ikäistä, iloista, reipasta ja vastuuntuntoista  
tuntiohjaajaa Kestilän nuorisotilalle.

Tuntiohjaaja työskentelee iltaisin nuorisotilalla noin 10 tuntia viikossa tai sopi-
muksen mukaan. 

Kokemus nuorisotyöstä on eduksi. Työ sopii hyvin esim. opiskelijalle. 

Ota yhteyttä Sinikka Lehtosaareen p. 044 5118 672 tai  
sinikka.lehtosaari@siikalatva.fi.

SEURAAVA KUNTATIEDOTE ILMESTYY KE 19.10.2022

     Järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt, toimittakaa ilmoitukset  

kuntatiedotevastaavalle sitä mukaa, kun asioita tulee,   

kuitenkin viimeistään 11.10.2022.

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

Kuntatiedote luettavissa myös: 

 www.siikalatva.fi   Ajankohtaista/kuntatiedotteet
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KIRJASTOPALVELUT

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

POIKKEUKSIA KIRJASTOJEN AUKIOLOAJOISSA:

• Piippolan ja Rantsilan kirjastot ovat omatoimiasiointia lukuun ottamatta  
    kiinni to 22.9.

KIRJASTOJEN UUDET AUKIOLOAJAT 3.10.2022 ALKAEN:

Kestilän kirjasto avoinna:  ma suljettu, ti 13 – 19, ke 13 – 19, to 11 – 16, pe 10 – 15

Piippolan kirjasto avoinna: ma 15 – 19, ti 11 – 16, ke 15 – 19, to 10 – 15, pe suljettu 

Pulkkilan kirjasto avoinna: ma suljettu, ti 13 – 19, ke 11 – 16, to 13 – 19, pe 10 – 15 

Rantsilan kirjasto avoinna: ma 10 – 15, ti 13 – 19, ke 11 – 16, to 13 – 19, pe suljettu 

Arkipyhien aattoina kaikki kirjastot avoinna klo 10 – 14.

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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VAUVASETELIT
Siikalatvan kunta on ottanut käyttöön vauvasetelit 1.1.2022 alkaen. Vauvasetelin ar-
vo on 50 € ja niitä toimitetaan vastasyntyneen vanhemmille 300 €:n edestä. Seteleil-
lä voi ostaa tavaroita ja palveluja. Ne on tarkoitettu käytettäväksi Siikalatvan alueella 
toimivissa yrityksissä. Vauvasetelit ovat verotettavaa tuloa.

Maksaminen ja laskutus:

Yritys ottaa vastaan maksuvälineenä vauvasetelin, jonka jälkeen yritys toimittaa Sii-
kalatvan kunnalle laskun, jonka liitteeksi lisätään kuitti ostoksesta sekä kopio vauva-
setelistä. Verkkolaskuosoite: Siikalatvan kunta TE003701890199 välittäjätunnus 
003701011385. Verkkolaskuoperaattori on Tieto. Laskun voi toimittaa myös pos-
titse osoitteeseen Siikalatvan Kunta c/o Kuntien Hetapalvelut Oy Rautatiekatu 21 
84100 Ylivieska. Jos kumpikaan aiemmista vaihtoehdoista ei sovi yritykselle, voi las-
kun liitteineen toimittaa myös Siikalatvan kunnantalon postilaatikkoon osoite Pulk-
kilantie 4, 92600 Pulkkila tai sähköpostiosoitteeseen kirsi.tuominen@siikalatva.fi. 
Kun lasku on saapunut kunnalle, lasku menee käsittelykiertoon, jonka jälkeen lasku 
maksetaan yritykselle.

Jotkut yritykset ovat jo tehdyn kyselyn perusteella ilmoittaneet ottavansa vauvase-
teleitä vastaan ja näiden tietojen perusteella on tehty lista, joka lähetetään vauvase-
teleiden mukana vauvan vanhemmille. Listaa päivitetään, kun uusia yrityksiä ilmoit-
tautuu vauvaseteleiden vastaanottajiksi. Lista on luettavissa myös Siikalatvan kunnan 
nettisivuilla https://www.siikalatva.fi/kunta-ja-hallinto/kuntainfo/vauvasetelit/

Jos asiaan liittyen ilmenee kysymyksiä, ota yhteyttä palvelusihteeri Kirsi Tuominen 
puh. 044 5118 210 tai kirsi.tuominen@siikalatva.fi

Siikalatvan kunta hakee palvelukseensa

MAATALOUSLOMITTAJAA

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen (vakituinen). 

Mahdollisuus halutessasi myös määräaikaiseen työsuhteeseen. 

Lomituspalveluiden Siikalatvan paikallisyksikön toimialueeseen kuuluvat Siikalatvan,  
Pyhännän ja Vaalan kunnat sekä Kajaanin Vuolijoki.

Siikalatvan paikallisyksikkö yhdistyy Muhoksen kunnan hallinnoimaan koko  
Pohjois-Suomen kattavaan paikallisyksikköön 1.1.2023 alkaen. 

Pätevyysvaatimuksena maatalouslomittajan toimeen on karjatalousalan koulutus tai 
tehtävään sopiva muu maatalousalan koulutus ja/tai hyvä käytännön kokemus.

Tehtävässä edellytetään myös suomen kielen taitoa ja mahdollisuutta käyttää 
omaa autoa. Työaika on keskim. 32,5 h/vk. Palkkaus määräytyy työehtosopimuksen 
mukaan. Toimeen valitun tulee ennen toimen vastaanottamista esittää hyväksyttävä 
lääkärintodistus terveydentilastaan (T-lomake). 

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen pyydetään toimittamaan 30.9.2022 klo 14.00 
mennessä kuntarekryn kautta osoitteessa kuntarekry.fi. tai kirjeitse osoitteella:

Siikalatvan kunta, Pulkkilantie 4, 92600 PULKKILA. Kuoreen merkintä 
”maatalouslomittajan toimi”. 

Lisätietoja: lomituspalvelujohtaja Merja Koistinen, p. 044-5118236 

SIIKALATVAN KUNTA

KUULUTUS

Pulkkilan kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 61

Ilmoitamme kaavoitustyön käynnistymisestä ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
(OAS) nähtäville asettamisesta. 

Suunnittelualue sijaitsee Siikalatvalla Pulkkilan kirkonkylällä, valtatien 4 ja kantatien 
88 (Malmitie) risteysalueella vastakkaisella puolella ABC-liikeasemaa. Alue rajautuu 
lännessä Kangasojantiehen. Suunnittelualueen läpi kulkee Torpantie, jonka alkuosassa 
on vanha käytöstä poistunut korjaamorakennus ja yksi autiotalo. Torpantien päässä 
on valtatien varteen sijoittuva asuttu pihapiiri. Muuta rakentamista alueella ei ole. 
Kaavamuutosalue on kunnan omistuksessa korttelin 61 pohjoisinta tonttia lukuun 
ottamatta.

Valtatien ja kantatien risteysalueelle Kangasojantien varteen on alustavasti suunniteltu 
uutta liikekeskusta, joka edellyttäisi asemakaavan muutosta. Asemakaavalla tutkitaan 
liikekeskuksen ja pysäköintialueiden ja muiden liikennejärjestelyjen sijoittuminen 
alueelle. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota liikekeskuksen näkyvyyteen ja 
houkuttelevuuteen liikenneväylien suunnasta. Asemakaavan muutoksen yhteydessä 
huomioidaan myös valtatielle 4 suunnitellut uudet kehittämistoimet ja niiden 
liikenteelliset vaikutukset 

Kaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 7.9.-
20.9.2022 Pulkkilan kunnantalolla (Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila) ja kunnan 
internetsivuilla https://www.siikalatva.fi/siikalatvan-uutiset/

Osallisilla on mahdollisuus lausua mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 
Kirjalliset mielipiteet on toimitettava nähtävilläoloaikana kunnan kirjaamoon 
osoitteeseen siikalatvan.kunta@siikalatva.fi

Lisätietoja antaa:

Kaavaa laativa konsultti 
SWECO 
Arkkitehti Juho Peltoniemi
juho.peltoniemi@sweco.fi 
puh. 040 6241 802 

Kunnanhallitus

SIIKALATVAN KUNTA

KUULUTUS 
Rantsilan Tuohimaan asemakaavan laajennus

Ilmoitamme asemakaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta. 

Suunnittelualue sijaitsee Rantsilan taajaman pohjoislaidalla, valtatie 4:n länsipuolella. 
Asemakaavan laajennusalue sijaitsee nykyisen teollisuusalueen jatkeena, 
asemakaavoitetun alueen länsi- ja pohjoispuolella. Asemakaavan muutosalueella sijaitsee 
rakentuneita teollisuus- ja varastoalueita. Muutoin kaavoitettava alue laajennusalueineen 
koostuu pääasiassa metsästä ja metsäisestä, ojitetusta suosta. 

Asemakaavan muutoksella toteutumattomat asuinrakentamisen korttelit 280-
282, toteuttamaton lähipalvelurakennusten kortteli 283 sekä toteuttamaton 
Tervaskannontien katualue muutetaan teollisuusrakennusten korttelialueeksi, jolla 
ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Kulku teollisuusalueelle 
on Tuohitien kautta. Tuohitien pohjoispuolella sijaitseva teollisuusalue laajenee 
pohjoiseen ja länteen. Tuohitien varrelle muodostuvan teollisuusalueen halkaisee etelä-
pohjoissuuntainen kapea viherkäytävä, jonka kautta talvisaikaan kulkee Eeronlenkki 
nimellä kulkeva latu. Viherkäytävää pitkin on myös ajoyhteys pohjoispuolella sijaitseville 
maa-alueille. Korttelissa 286 lähimpänä valtatie 4:ää sijaitseva tontti muutetaan 
liikerakennusten korttelialueeksi ja sitä laajennetaan itään päin. 

Tavoitteena on laajentaa teollisuusaluetta osayleiskaavan mukaisesti, ja mahdollistaa 
erilaisten teollisuustoimijoiden, kiertotalousyksikön ja lounasravintolan sijoittuminen 
alueelle.

Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ovat nähtävillä 7.9.-
6.10.2022 Pulkkilan kunnantalolla (Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila) sekä kunnan 
internetsivuilla https://www.siikalatva.fi/siikalatvan-uutiset/

Osallisella on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta sen nähtävillä 
oloaikana. Kirjalliset mielipiteet on toimitettava kunnan kirjaamoon osoitteeseen 
siikalatvan.kunta@siikalatva.fi

Lisätietoja antaa:
Kaavaa laativa konsultti 
SWECO 
Arkkitehti Juho Peltoniemi 
juho.peltoniemi@sweco.fi 
puh. 040 6241 802 

Kunnanhallitus
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KULTTUURITOIMI
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JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET

PULKKILAN OSUUSPANKIN ELOHOPEAKERHO
Lähdemme OULUN TEATTERIIN katsomaan näytelmää JÄNIKSEN VUOSI la 
29.10.2022, esitys alkaa klo 13.
Matkan hinta 40,00 € sisältäen matkan, teatterilipun ja väliaikakahvit.
Ilmoittautuminen ja maksaminen Pulkkilan Osuuspankkiin viimeistään perjantai-
na 23.9.2022.
Lähtö Pulkkilan torilta la 29.10.2022 kello 11.00.
Pulkkilan Osuuspankki on auki maanantaisin ja perjantaisin klo 9-12.
TERVETULOA!

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

RANTSILAN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY:N
     SYYSKOKOUS
pidetään tiistaina 4.10. Toimintakeskuksessa (Rantsilanraitti 19)
kello 18.00 alkaen. Esillä syyskokoukselle kuulevat asiat.
Etsimme myös uusia jäseniä ja toimijoita yhdistyksellemme, kaikki
asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan.
Tervetuloa!

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

HYVÖLÄNRANNAN NUORISOSEURA RY 
Hyvölänrannan Nuorisoseuran 
Syyskokous su 25.9.2022 klo 14.00
Pyhännäntie 1138, 92700 Kestilä
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Hyvölänrannan Nuorisoseuran 
jäsenmaksut vuodelle 2023,
10 €/henkilö, ainaisjäsen 100 €.
FI04 5138 0840 0027 23.

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

SIIKALATVAN KUULOYHDISTYS RY
Karaoke 13.9.2022 klo 17.00-20.00. 
Villasukka -tanssia 
Nuopparilla (Seurantie 2 C Pyhäntä).
Arvontaa ja kahvia!

Pyhännän Seurakuntatalolla 
Kerho 21.9.2022 klo 12.00
Luento Tiina-Maija Leinonen
Arvontaa ja kahvia!

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

SIIKALATVAN JHL 713  
Siikalatvan JHL 713 jäsenet pizzaa voi taas hakea 1.9. 2022-31.10.2022 eli nyt on 
kaksi kuukautta aikaa käyttää 10 euron arvoinen pizzaetu. 

Pizzan saa näyttämällä jäsenkorttia, jossa on yhdistyksen numero 713. Ostopai-
kat Pulkkila Abc, Kestilä Seo, Pyhäntä Akselin ja Elinan asema sekä Rantsilassa Piz-
za-Kebab-Grilli. Muistakaahan hakea myös 30 euron arvoista kannustusrahaa sitä 
voi hakea kerran vuodessa teatterilipuista, festarilipuista, uintilipuista, kulttuurita-
pahtumista, kuntosalikorteista, Jokihelmen opiston kursseista, urheilutapahtumis-
ta sekä kaikesta liikuntaan liittyvistä jutuista. 
Hakuohjeet: Ota maksetusta laskusta / kuitista valokuva tai kopio. Mukaan vapaa-
muotoinen hakemus, lähetä ne sähköpostiin paivi.helander@siikalatva.fi tai postit-
se Päivi Helander Koskitie 22 A 92700 Kestilä

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

PULKKILAN ELÄKELIITTO
      
Kesä on nyt huilattu ja aloitetaan toiminta seuraavasti:

Ulkoilupäivällä hiihtomajalla 19.9.2022 klo 13.00
makkaranpaistoa ja kahvittelua (kahvi 2 € ja makkara 1 €)
pelataan ulkopelejä. ei arvontaa.

Hyvinvointipäiville Syötteelle 27.-29.9.2022 ilmoittautuneet kyselkää  
huonejärjestelyistä ja matkustamisesta Karilta puh. 040-5335 663 tai Sinikalta 
puh. 040 7669 529.

Kerho 3.10.2022 klo 12.00 Pulkkila-salissa vieraana kunnanjohtaja  
Pirre Seppänen (kahvi 2 € ja arpa 1 €).

Kerho 17.10.2022 Laakkolan kylätalolla klo 13.00. Pelaillaan sisäpelejä  
(kahvi 2 € ja arpa 1 €)
Tervetuloa!

KULTTUURIYMPÄRISTÖVIIKKO 5.–11.9.2022
teemalla KESTÄVÄ PERINTÖ

Lisätietoa https://kotiseutuliitto.fi

SIIKALATVAN KIRJASTOJEN  
NÄYTTELYT

SYYSKUU
Kestilä
Kootut teokset -yhteisnäyttely
Riikka Konosen pikkuromut
Esko Selkäinahon maalauksia
(lokakuussa Rantsilassa)

Rantsila
Silta sanojen taa
Mari Impolan maalaus -ja tekstii-
litaidetta
(lokakuussa Piippolassa)

PIIPPOLAN KIRJASTOPUISTON AVAJAISTUOKIO
ke 7.9.2022 klo 17.30 -18.30

Tervetuloa viihtymään kirjastolle ja puistoalueelle!

LUOVA KIRJOITTAMINEN, PIIPPOLA
Kokoontuminen kerran kuukaudessa

Aloitus to 15.9. klo 17-19

Paikka ilmoitetaan myöhemmin Facebookin kulttuurisiikalatva -sivulla.
Voit ilmoittautua ja kysyä sisällöstä ryhmän vetäjältä.

Virpi Marjomaa-Rajamäki, p. 044 5118 349
sp. virpi.marjomaa-rajamaki@siikalatva.fi

 AVOIN KESKUSTELUTUOKIO KUNTALAISILLE
Piippolan asukas -ja kulttuuritalolla, valtuustosalissa

ma 26.9. klo 17.30 alkaen
projektityöntekijä Virpi Marjomaa-Rajamäki kertoo talon nykytilanteesta 
ja suunnitelmista,esimerkiksi yhteisen kyläolohuoneen järjestämisestä  

esteettömään tilaan

Tervetuloa osallistumaan

Virpi, p. 044 5118 349
virpi.marjomaa-rajamaki@siikalatva.fi
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MAASEUTUPALVELUT

TEE YMPÄRISTÖKORVAUKSEN SYYSILMOITUS VIIMEISTÄÄN 
27.10.2022
Huomaathan, että syysilmoituksen viimeinen jättöpäivä on 27.10.2022. Kun teet 
syysilmoituksen Vipu-palvelussa, keväällä ilmoittamasi peruslohkotiedot ovat palve-
lussa valmiina käyttöösi. Ilmoita Vipussa lohkot, joilla toteutat toimenpiteitä:    

• lietelannan sijoittaminen peltoon 
• ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen 
• pellon talviaikainen kasvipeitteisyys.     

Vaihtoehtoisesti voit tehdä syysilmoituksen lomakkeella nro 465. 

Jos vastaanotat lantaa tai lannoitetta, lähetä Vipu-palvelun kautta molemmista lan-
tatoimenpiteistä erillisenä liitteenä luovutussopimus, maksukuitti ja rahti- tai kuor-
makirja, josta selviää materiaalin hankinta ja määrä. Voit tehdä ilmoituksen esimer-
kiksi lomakkeella 465L. Liitteen voit palauttaa Vipu-palvelun kautta tai paperiliittee-
nä kuntaan viimeistään 27.10.2022.   

VILJELIJÄTUKIEN MAKSUAIKATAULUISTA
Lokakuussa maksetaan luonnonhaittakorvauksen ennakko (85%) ja luomun ennakko 
(85%). Marraskuussa maksuun tulevat ympäristökorvauksen ennakko (85%), kansal-
liset peltotuet (100%) ja eläinten hyvinvointikorvauksen ennakko (50%). 

VILJAVUUSTUTKIMUSTEN JA LANTA-ANALYYSIEN VOIMASSAOLO
Ympäristösitoumuksen ehdot edellyttävät, että viljavuustutkimus on teetettävä vii-
den vuoden välein. Tarkastathan viljavuustutkimustesi tilanteen ja tarvittaessa otat 
näytteet ja toimitat ne analysoitavaksi.

Teetä myös lanta-analyysi viiden vuoden välein, jos tilallasi syntyy lantaa tai käytät 
lantaa yli 25 m3 vuodessa.

MAASEUTUPALVELUIDEN YHTEYSTIEDOT:
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

Muistathan ilmoittautua kansalaisopiston 
kursseille! Kursseilla vielä tilaa. 
Opinto-opasta pääset lukemaan kirjastoissa 
sekä nettisivuiltamme.

UUTUUS! Taideverstas Piippola, keskiviikkoisin klo 17.15–19.30 alkaen 21.9.  
Opettajana Yli-Posso Juho 42€ + käytetty materiaali.

Aikuisille suunnattu "kuviskoulu", jossa tutustutaan kuvataiteen moniin mahdollisuuksiin 
ja välineisiin. Teemme rentoja kokeiluja, aiempaa osaamista ei tarvitse olla.

Avoimien ovien päivä viikolla 36 kaikissa toteutuneissa ryhmämuotoisilla  
kursseilla!

Lisätietoja ja ilmoittautuminen numerosta 044 7591 999 tai  
www.jokihelmenopisto.fi

Käyhän tykkäämässä meidän somekanavistamme! 

Jokihelmen opisto jokihelmenopisto

Anttilantie 6, 92620 Piippola

SIIKALATVAN KUNNAN
PIIPPOLAN TYÖPAJA

Syyskuussa meiltä:
kalusteiden entisöinti
polkupyörien huollot
pajamyymälä
kopiointi- ja
tulostuspalvelu
(A3-A5, mv ja neliväri)

•
•
•
•

044 5118 434 Sini
040 5118 243 Ari-Pekka

Avoinna: ma-to 8-16, pe 8-14

muut myytävät tuotteet ja palvelut osoitteessa:
https://www.facebook.com/siikalatvankunnantyopajat
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TULOSSA SYKSYLLÄ: KUNTALAISKYSELY OSAAMIS- / 
KOULUTTAUTUMISTARPEISTA
Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittama ja Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan ke-
hittämiskeskuksen hallinnoima Uudistuva ja hyvinvoiva maaseutu: yritysten kasvun 
mahdollistaminen -hanke kartoittaa kyselyin eri tahojen osaamistarpeita. 

Alkuvuoden aikana on kartoitettu osaamistarpeita yritysten osalta. Syksyllä on tulossa 
julkinen kysely kuntalaisille, jolloin kuntalaiset pääsevät myös vaikuttamaan asiaan. 

Kartoituksen pohjalta arvioidaan, miten koulutuspalveluita voitaisiin toteuttaa alueel-
lamme räätälöidysti ja minkälaisia älykkäitä ratkaisuja tarvitaan koulutusten toteut-
tamiseksi. 

Uudistuva ja hyvinvoiva maaseutu: yritysten kasvun mahdollistaminen (AKKE) 
-hanke 1.3. – 31.12.2022

Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt hankkeeseen rahoituksen Alueiden kestä-
vän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahasta (mom. 32.30.40). Tukea 
on myönnetty 70 % hyväksytyistä kustannuksista, enintään 55 746,60 euroa. Hank-
keessa noudatetaan Flat Rate 40 % kustannusmallia. 

Lisätietoja: 
projektipäällikkö Timo Kähkönen
p. 044 7692 501, timo.kahkonen@hspseutukunta.fi, www.haapavesi-siikalatva.fi/

Siikalatvan kunnan Vanhus- ja vammaisneuvosto järjestää

VALTAKUNNALLISEN VANHUSTENVIIKON 
JUHLATAPAHTUMAN 
la 8.10.2022 Pulkkilan Seurakuntatalolla klo 12.00 alkaen.

Ohjelmassa:
• Kunnan tervehdys
• Musiikkiesityksiä & yhteislaulantaa
• Ruokailu, kahvi ja mehutarjontaa
• Mukavaa yhdessäoloa

Tapahtumaan järjestetään kuljetukset 
Siikalatvan joka kylältä.

Tapahtuma on tarkoitettu kaikille Siikalatvan vanhuksille ja heidän 
omaisilleen!

Tarkempaa tietoa tapahtumasta on Siikajokilaaksossa, kauppojen il-
moitustauluilla sekä kunnan nettisivuilla Tapahtumat -osiossa.

Seuraa ilmoittelua!

Tervetuloa juhlatapahtumaan!


