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KUNTATIEDOTE 11/17.12.2013
Siikalatvan kunta, Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila, puh. (08) 8118411, fax 8121292, www.siikalatva.fi

Iloista Joulua
Joulu on monella tavalla iloinen juhla. Vuoden kierrossa syyskausi
on takana, valo alkaa lisääntyä ja oikeata talvea ja napakoita pakkasiakin on edessä. Niin myös uusi vuosi mahdollisuuksineen ja
haasteineen.

Erityisen hyvä on saada rauhoittua, antaa ajatusten vaeltaa aikaisempiin, lapsuudenkin jouluihin ja yrittää saada niistä jotain uudelleen koettavaksi. Liian yrittämisen painetta tässä ei kuitenkaan
kannata ottaa. Tärkeää on, että meillä on kiireetöntä aikaa läheisille
ja lähimmäisille, Joulun Ilosanoma kaiken yllä.

Kun käy kauppaliikkeissä havainto on, että kyllä tavaraa on ja
kauppa käy. Mihin se kaikki sopikaan ja onko kaikki edes tarpeen?
Hyvä kuitenkin, että raha liikkuu ja siten työllistää. Vielä parempi jos
tavaroista löytyy kotimaisen työn tunnus tai muuten tieto kotimaisesta valmistuksesta. Silloin hyöty olisi täydellinen.

S

uomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan edessä on nyt uusi tilanne.
Palvelut ja hyvinvointimenot on sopeutettava rahoitusmahdollisuuksiin. Palvelutarve kasvaa vanhuspalveluissa ja terveyspalveluissakin, mutta yhteiskunnan tulot eivät samassa suhteessa. Muutokset
toiminnoissa ja etuisuuksissa ovat tämän vuoksi väistämättömiä. On
kysymys valintatilanteesta ja asioiden arvottamisesta. Eri elämäntilanteissa eri asiat ovat tärkeitä. On hyvä, että meillä on demokraattinen päätöksenteko, jolla asiat ratkaistaan.

O

vatko hallituksen ratkaisut sitten hyviä ja toimivia? Kuntien tehtäviä ja velvoitteita on kerrottu vähennettävän 1 mrd eurolla. Vähennyslistauksessa on kuitenkin paljon kuntien toimintatavan kehittämiseen liittyviä asioita, joita on pitkään jo tehty ja pitää edelleenkin
tehdä, kuten juuri vanhustenhuollon palvelurakenteiden kehittämistä. Nämä asiat eivät kuuluisi tehtävien vähennyslistaukseen, pikemminkin kuntien tuottavuuden parantamisen tavoitteisiin.

N

ämä joulua edeltävät päivät ovat aina muutenkin jännittäviä. Erityisellä jännityksellä olemme kunnassa odottaneet tietoa siitä, miten
peruspalvelujemme valtionrahoitus muuttuu ja, mikä on sosiaali- ja
terveyspalvelujen järjestämislakiehdotuksen sisältö. Nyt julkaistut
tiedot valtionosuusjärjestelmän suhteen ovat suuri pettymys. Palvelutarvetta koskevia kriteerejä kyllä uudistetaan, mutta erityisesti harvan asutuksen kuntien rahoitusta vähennetään. Näinkö kansalaisten
edes kohtuullista yhdenvertaisuutta palvelujen saavutettavuudessa
tuetaan? Ensi vuosi merkitsee todella paljon kuntapalvelujen ja hallinnon tulevaisuudelle. Varmaa kuitenkin on, että tulevista ratkaisuista riippumatta Siikalatvalla elämä ja yrittäminen jatkuu.

H

yvinvoinnin tilaa Siikalatvalla on viime päivinä arvioitu lasten ja
nuorten osalta. Ehdottomasti suurin osa nuoristamme voi hyvin,
mutta osalla on vaikeuksia. Tukea tarvitsevat paitsi nuoret niin myös
heidän vanhempansa. Tukeminen tässä ei ole pelkästään eri kunnallisten ammattihenkilöstön asia vaan myös meidän jokaisen aikuisen.
Tarvitsemme paluuta välittämisen ja kanssaihmisen kohtaamisen
kulttuuriin.

Oikein Hyvää
ja Rauhaisaa Joulua!
Tuomo Haapalahti
kunnanjohtaja

SIIKALATVAN
KUNTA

SIIKALATVAN
KUNNANTOIMISTOT
SULJETTUINA
AJALLA
23.- 29.12.2013
Siikalatvan
kunnantoimistot
pidetään suljettuina
joulupyhien lisäksi
joulun aatonaattona,
maanantaina
23.12.2013 ja
tapaninpäivän
jälkeisenä
perjantaina
27.12.2013.
KUNNANHALLITUS

Siikalatvan
kunta
toivottaa
Rauhallista
Joulua
ja
Onnellista
Uutta
Vuotta 2014!

SIIKALATVAN KUNTA
KUULUTUS
Siikalatvan kunnan pohjavesialueiden
suojelusuunnitelmaluonnos nähtävillä
Siikalatvan kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaluonnos on valmistunut. Suunnitelman on
laatinut geologi Minna Isola yhteistyössä Siikalatvan kunnan, Siikalatvan Vesihuolto Oy:n, Piippolan
Vesihuolto Oy:n ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. Siikalatvan
pohjavesialueille sijoittuvista riskitekijöistä voi lukea
Siikalatvan kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmasta.
Suojelusuunnitelmaluonnos on kuntalaisten
nähtävillä Siikalatvan kunnan internetsivuilla sekä
Siikalatvan kunnan Pulkkilan, Piippolan, Kestilän
ja Rantsilan toimistoilla 10. – 27.12.2013 välisenä
aikana, jolloin kuntalaisilla on mahdollisuus tutustua suojelusuunni-telmaan ja halutessaan esittää
siitä mielipiteensä. Palautetta suojelusuunnitelmasta
voi lähettää osoitteella: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Minna Isola, PL
86, 90101 Oulu tai sähköpostilla osoitteeseen minna.
isola@ely-keskus.fi. Puhelimitse voi olla yhteydessä
numeroon 040-4880694.
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SIIKALATVAN KIRJASTOT

SIIKALATVAN KUNTA
MAASEUTUPALVELUT
Siikalatvan maaseutuhallinnon yhteistoimintaalueella kunnanvirastot pidetään suljettuina
joulukuussa seuraavasti:
Haapavesi 23.12.2013 - 1.1.2014
Pyhäntä
23.12.2013 - 1.1.2014
Vaala
23.12.2013 - 6.1.2014
Siikalatva 23.12. - 29.12.2013
Maaseutuasiamiehet ovat lomalla
joulukuussa seuraavasti:
Eeva Alaraappana, Haapavesi, 23.12.2013 - 1.1.2014
Nina Haapala, Rantsila/Pulkkila, 23.12.2013 - 6.1.2014
Tuomo Galla, Kestilä/Vaala, 23.12.2013 - 6.1.2014
Mikko Äijälä, Piippola/Pyhäntä, 23.12.2013 - 6.1.2014

HEI SINÄ ALKOHOLIONGELMAISEN LÄHEINEN

KIRJASTOJEN AUKIOLOAJAT
2.1.2014 alkaen:

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen alueen
vertaistukiryhmä alkoholiongelmaisten
läheisille alkaa ke 8.1.2014 klo 17.00 - 18.30
Pulkkilan terveyskeskuksessa mielenterveysneuvolan tiloissa, Savonojantie 2, Pulkkila.

Rantsilan kirjasto
Ma.......... 9-14
Ti ............. 13-19
Ke ........... 12-16
To ........... 13-19
Pe ........... kiinni

Kestilän kirjasto
Ma ........ kiinni
Ti .......... 15-19
Ke ......... 10-15
To ......... 14-19
Pe ......... 9-15

Pulkkilan kirjasto
Ma.......... 13-19
Ti ............. 10-16
Ke ........... 13-19
To ........... 12-16
Pe ........... kiinni

Piippolan kirjasto
Ma ........ 15-19
Ti ........... 12-16
Ke ......... 12-16
To ......... 15-19
Pe ......... kiinni

Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä sairaanhoitaja
Anne Linnaan, p. 044 7591 477 tai päihdeohjaaja
Anita Riihiahoon, p. 044 7591 380 tai sähköpostilla
etunimi.sukunimi@haapavesi.fi.
Tervetuloa!

Poikkeukset aukioloaikoihin:
Kirjastot ovat kiinni viikon 52, 23.12. - 29.12.2013.

Tukien maksatuksesta joulukuussa
Vuoden 2013 EU:n nautaeläinpalkkioiden (tukityypit
1301 ja 1302) ensimmäisen erän maksukeräilyt alkavat tiistaina 10.12.2013. Tuet maksetaan asiakkaille
13.12.2013 alkaen.
Lomake 455 Maatilatietojen ajantasaistus ja valtuutus viljelijätukiasiointiin
Maaseutuvirasto on päivittänyt syksyn aikana
maatilojen tiedot ja viljelijätukien asiointioikeudet.
Tarkoituksena on, että jatkossa allekirjoittaminen ja
valtuutusten antaminen hoituvat viljelijöiltä entistä
toimivammin. Viljelijöille on lähetetty lomake 455,
joka on pitänyt palauttaa täytettynä lokakuun 2013
loppuun mennessä. Lomakkeen palauttaminen on
edellytys tukihaulle vuonna 2014.

Lämpimät kiitoksemme
kaikille vuoden aikana toimintaamme
tukeneille sekä lahjoittajille!
”Arjen pikku tähtiä,
kun antaa pitkin vuotta,
ei joulutaivaan kirkkain tähti
loista silloin suotta.”
Rauhallista Joulua!
Palvelukeskus Pihlajisto
ja Kestilän kotihoito

Viljelijöiden verkkoasiointipalvelu Vipun käyttöoikeudet päättyvät vuoden 2013 lopussa. Vuoden 2014
alusta lähtien sähköisen tukihakemuksen voivat
tehdä vain tilat, joilla on uudistetut asiointioikeudet
Vipu-palveluun. Maatila saa oikeudet valtuuttamalla
tilan ensisijaisen viljelijän lomakkeella 455, Maatilan
tietojen ajantasaistus ja valtuutus viljelijätukiasiointiin.
Lomakkeella 455 valtuutettu henkilö saa sekä oikeuden allekirjoittaa yksin kaikki viljelijätukiasiointiin
liittyvät asiakirjat että asiointioikeudet Vipu-palveluun. Lisäksi hän voi antaa Vipu-palvelussa vastaavia
oikeuksia myös muille henkilöille, kuten perheenjäsenille, yhtiökumppaneille tai neuvojalle. Kaikille tilan
omistajille tulee kuitenkin selaaja-oikeudet Vipupalveluun.
Jos ensisijaiselle viljelijälle ei anneta asiointioikeuksia,
maatila voi hakea tukia ainoastaan paperilomakkeilla.

Hyvää Joulua
ja
Onnellista
Uutta vuotta 2014!
Lisätiedot:
Siikalatvan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue
Äijälä Mikko, maaseutujohtaja, 044 5118 335
Alaraappana Eeva, maaseutuasiamies, 044 5118 617
Galla Tuomo, maaseutuasiamies, 044 5118 235
Haapala Nina, maaseutuasiamies, 044 5118 618

Tulossa tammikuussa 2014:
KESTILÄ Pirkko Pikkaraisen Matkakuvia Keniasta
PIIPPOLA Minun Siikalatvani -runokilpailun
palkitut tekstit
RANTSILA Oulun taidemuseon kiertonäyttely:
Limingan taidekoulun valokuvalinja 2012
Siikalatvan kirjastoväki
toivottaa asiakkailleen

Mikäli lomaketta ei ole palautettu, tilalle ei voida
luoda vuoden 2014 alussa maidon tuotantotukihakemusta ja näin ollen maidon tuotantotukea ei
voida maksaa.
Tämä uudistus koskee sekä paperilomakkeella
tukea hakevia että sähköisiä hakijoita. Lomake
tulee palauttaa, vaikka muutoksia tilan tietoihin
ei olisikaan tullut.

Siikalatvan kirjastojen näyttelyt
joulukuussa 2013:
KESTILÄ Lasten Joulu
PIIPPOLA Lasten Joulu
PULKKILA Pirkko Pikkaraisen Matkakuvia Keniasta

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!
Hyvä kansalaisopiston opiskelija!
Jos olet ilmoittautunut syksyllä kurssille,
ilmoittautuminen on voimassa automaattisesti myös
kevään kurssille.
Jos et halua jatkaa keväällä, ilmoita siitä opiston
toimistoon p. 044 7591 999 tai sähköpostitse
katariina.tenhunen@siikalatva.fi.

SIIKALATVAN KULTTUURITOIMI
YHTEISTYÖSTÄ KIITTÄEN ja
RAUHALLISTA JOULUNAIKAA
JA HYVÄÄ UUTTA VUOTTA TOIVOEN,
vs. kulttuurisihteeri
Virpi Marjomaa-Rajamäki

Rumpujensoitto-kurssilla
Rantsilassa kaksi (2) 15 min. opetusaikaa
vapaana. Ota yhteyttä p. 044 7591 336 tai
katariina.tenhunen@siikalatva.fi.

Street Dance

- kurssit alkavat pe 17.1.2014
KESTILÄ yli 12-vuotiaille klo 18.30 – 19.30
peruskoulu
RANTSILA alle 12-vuotiaat klo 16.30 – 17.30
Aleksanterin koulu
Opettajana Sohvi Ollila.
Menevällä street tanssi -kurssilla tutustumme
katutanssilajeihin.
Lämmittelemme aluksi, teemme tekniikkaharjoituksia ja tanssisarjoja ja venyttelemme
lopuksi. Sopii sekä aloittelijoille että tanssia
jo harrastaneille. Mukaan: rento vaatetus,
sisäliikuntatossut, juotavaa.
ILMOITTAUDU 10.1.2014 mennessä www.
jokihelmenopisto.fi tai p. 044 7591 999.
Jokihelmen opisto toivottaa kaikille
opettajille ja opiskelijoille
OIKEIN HYVÄÄ JA LEVOLLISTA
JOULUA!

Kiitos
KESTILÄN JOULUNAVAUKSEN 5.12.2013
järjestämiseen osallistuneille:
H & P Rousu AY/K-market Eväsreppu, Nikkarituote Petri Leskinen, JK Maatalouspalvelu, Kestilän
apteekki, Siikalatvan Osuuspankki, Tmi Marko
Taipaleenmäki, Kestilän kiinteistöhuolto Oy,
Helander & Knit Oy, Eksan taksi, Taksi Martti Suorsa,
TB-huoltamo Oy, Parturi-kampaamo Soiletti,
Korjaamo Leinonen, Jyrki & Jorma Alatalo, Kestilän
Kisa-Veikot, Kauppapalvelut Rasinkangas,
Siikalatvan kunta, VPK:n naisjaosto,
Seppo Karppinen, Saini Kela, Birgitta Virpimäki,
Kestilän peruskoulun 9. luokka.

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!

Siikalatva
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JÄRJESTÖT TOIMIVAT
EL:N PULKKILAN YHDISTYS
”Niityllä lunta, hiljaiset kadut,
taakse jo jäänyt on syksyn lohduttomuus.”
Vuoden 2013 toiminta on päättynyt. Kiitos kaikille
kerhossa käyneille ja toiminnassa mukana olleille!
Aloitamme v:n 2014 toiminnan ma 20.1.
Paikka ja kellonaika ilmoitetaan Siikajokilaakson muistilistalla.
RAUHALLISTA VALKEAA JOULUA
JOKAISEEN KOTIIN!

LESKELÄN KYLÄYHDISTYS
www.leskela.webs.com
Suomen keskipisteen kyläyhdistys Leskelä ry:n
jäsenmaksu vuodelle 2014 päätettiin säilyttää ennallaan
ja se on 10 euroa henkilöjäseniltä.
Summan voi maksaa yhdistyksen tilille 574184-48239.
Lisätietoja:
kairanmaatalo@gmail.com tai 040 7099 521
(Seuraa tapahtumiamme myös Facebookissa)

KANSALLISET PULKKILAN HIIHDOT
RANTSILAN ELÄKELIITTO
Kiitämme kuluneesta vuodesta
ja toivotamme
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta.
Vuonna 2014 aloitamme kerhot 7. 1.2014 klo
11.00, jatkuen parillisten viikkojen tiistaisin.

LÄMMIN KIITOS
PIIPPOLAN
METSÄSTYSYHDISTYS ry:lle
(Honkaperän hirviporukka)
Veteraanityön tukemisesta!
Hirvenlihahuutokaupan tuotto oli 2240 euroa.
Piippolan veteraanit

RANTSILAN RIISTAMIEHET RY
ILVEKSEN PYYNTI
Rantsilan Riistamiehet ry on saanut yhden ilveksen kaatoon
oikeuttavan pyyntiluvan. Lupa on voimassa 1.12.2013 28.2.2014 välisen ajan. Pyynti aloitetaan tammikuussa 2014.
Pyyntiin halukkaiden seuran jäsenten tulee ilmoittautua
pyyntijohtajille, Eero Vähä p. 050 3759 123 tai Juha Kaurala
p. 045 1102 327.

lauantaina 11.1.2014
Pulkkilan hiihtomajan maastossa.
Sarjat N10-N60, M10-70. Hiihtotapa perinteinen.
Tarkemmat tiedot löytyvät osoitteesta
www.pulkkilanponsi.fi tai Hiihtoliiton sivulta
www.Hiihtokalenteri.fi.
Tervetuloa kisailemaan tai kannustamaan!
Pulkkilan Ponsi ry
Tervetuloa KAHVAKUULAILEMAAN
Laakkolan koulun pihalle sunnuntaisin klo 18.00-19.00.
Omat kuulat mukaan!
Pulkkilan Ponsi ry. järjestää kahvakuulajumpan ja osallistumismaksu on 2 €/kerta tai koko kevät 38 €/19 kertaa. Seuran jäsenet saavat 15 €:n jäsenmaksulla käydä
jumpassa ilman osallistumismaksua. Vetäjänä Teija Aho.
Kahvakuulajumppakerrat:
Sunnuntait: 19.1., 26.1., 9.2., 16.2., 23.2., 9.3., 16.3., 23.3.,
30.3., 6.4., 13.4., 27.4., 4.5., 18.5.2014.
Keskiviikot: 2.4., 9.4., 16.4., 23.4., 30.4.2014 klo 18.0019.00.

KESTILÄN MUSEOYHDISTYS RY.
KOKOUSKUTSU
Syyskokous pidetään kunnan Kestilän toimistolla perjantaina 27.12.2013 klo 14.00.
Käsiteltävinä sääntömääräiset asiat ja seurakunnalta
saatujen esineiden kohtalo.
Yhdistyksen johtokunta kokoontuu jo klo 13.30.
TERVETULOA!
Raija Kivijärvi, puheenjohtaja,
Kestilän museoyhdistys ry.

LAAKKOLAN
KYLÄYHDISTYS RY
* Kyläillat jatkuvat kylätalolla pääsääntöisesti joka kk:n
viimeinen perjantai klo 18.30 alkaen. Jokainen kylän toiminnasta ja kehittämisestä kiinnostunut, tule mukaan!
Huom! Kyläillan alkamisajankohtaa on aikaistettu.
* Kylätalon tiloja vuokrataan erilaisten tilaisuuksien
pitämistä varten, myös astioita vuokrataan. Kysy lisää
p. 040 5657 511 / Riitta.
* Luistelukausi alkaa kohtapuolin ja jääkentän auraaminen on kyläläisten vastuulla. Siksipä KAIKKIEN kyläläisten, joilla aurauskalustoa on, toivotaankin auraavan
jääkenttää, vaikka ohi kulkiessa. Laulun sanoin ...saavat
lapset lasketella, luistella ja lauleskella, riti rati ralla...
Kiitos kuluneesta vuodesta kyläläisille, talkoolaisille
ja muutoin toimintaan eri tavoin osallistuneille!

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN
AO RY 215
Uudet luottamusmiehet on valittu kaudelle
2014-2017!
Haapaveden kaupunki, Sote-piiri Helmi: Pääluottamusmies Mervi Lesonen p. 044 7591 858, varapääluottamusmies Sinikka Kylmänen p. 044 7591 778, luottamusmies Arja Keskitalo p. 044 7591 440, lm Soile Käräjäoja
p. 044 7591 614, lm Monika Koskela p. 044 7591 840,
varaluottamusmies Merja Hujanen p. 044 7591 612, vlm
Auli Koljonen p. 044 7591 836.
Pyhännän kunta: Pääluottamusmies Sirkka Mäenpää p.
040 1912 260, varapääluottamusmies Riitta Mahosenaho p. 040 1912 265.
Puheenjohtaja Miia Kopola, p. 040 6831 904,
miia.kopola@hotmail.com
Sihteeri Kaija Karppimaa, p. 040 8202 419,
kaija.karppimaa@gmail.com
Sosiaali- ja terveysalan ammattilainen, tule jäseneksi
aktiiviseen liittoon ja ammattiosastoon! Liittyminen
on helppoa, ota yhteyttä työpaikkasi yhdysjäseneen
tai suoraan ammattiosastoon.

SIIKALATVAN SOSIALIDEMOKRAATIT RY
SYYSKOKOUS
perjantaina 20.12.2013 klo 15.00 Siikalatvan
kunnantalolla, Pulkkilassa (os. Pulkkilantie 4).
Asialistalla sääntömääräiset ja muut ajankohtaiset asiat.
Tervetuloa!

RANTSILAN SYÖPÄKERHO
kiittää kerholaisia ja yhteistyökumppaneita
kuluneesta vuodesta ja toivottaa rauhallista
joulun aikaa ja hyvää uutta vuotta!

KESKIPISTEEN A-KILTA
kiittää kaikkia arpajaisvoittoja lahjoittaneita ja
toivottaa Hyvää Joulua!

KYLÄLÄISET!
JÄTEVESIASIAT KERRALLA KUNTOON
Liittymällä viemäriin jätevedet siirretään rakennettavaa verkostoa pitkin
puhdistettavaksi Rantsilan puhdistamolle.
Hankealue:
Piippolan kylällä; Iisalmentien, Nuorisoseurantien, Peltoperäntien (Kortteiselle asti) varrella ja
ravirata-Kortteisen teollisuusalueen välillä ja Alipääntiellä välillä Tinkalan kohdalta - Alijoentien
risteysalue.
Pulkkilan kylällä; Laakkola-Mäntyperä ja Koskenrannalla Haapavedentien alkuosa.
Liittymän hinta on 5 500 euroa, jos hanke alkaa. Hintaan sisältyy liitos nykyiseen viemäriin, pienpumppaamo sähkötöineen ja tarvittava tonttijohto runkolinjaan.
Kiinteistössä oltava 3 kpl 10 A sulaketta vapaana, pumppu käyttää sähköä normaalikäytössä 10-40
euroa/vuosi.
Putkisto ja pienpumppaamo jäävät yhtiön omaisuudeksi ja siten myös mahdolliset korjaukset ja uudistamiset jäävät yhtiön kontolle, jos vika ei ole aiheutunut liittyjän toiminnasta.
Liittyjälle jää vain pienpumppaamon vuosittainen pesuhuolto, jonka voi myös tilata yhtiöltä 30 euroa/
kerta v. 2014. Hinta sisältää alvin.
Käyttömaksut v. 2014: kulutusmaksu 1,78 euroa/m3, perusmaksu 77,00 euroa/vuosi. Hinnat sis. alvin.
Liittymähinta on kiinteistökohtainen, pienpumppaamo voi olla myös yhteinen kiinteistöjen kesken. Liittymähinta koskee vain hankealuetta.
Liittymissopimuksia on jo tehty useita hankealueella ja työt jatkuvat.
Lisätietoja hankealueesta ja liittymisestä antavat:
Siikalatvan Keskuspuhdistamo/Pertti Häikiö, puh. 044 3110 166, Ilmari Ojakoski, puh. 040 0384 542
Yhtiön kotisivuilta löytyy myös tietoa viemäröinnistä: www.siikalatvankeskuspuhdistamo.fi
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Tapahtuipa Siikalatvalla
hiukan ennen joulua...
PERINTEINEN
JOULURAUHANJULISTUS

Kuvat: Sari Junnonaho ja Keijo Makkonen

KURUNNEVALLA RANTSILASSA
Pylsynsaaren kodalla LA 21.12.2013 KLO 19.00.

PULKKILAN
joulunavauksessa
joulupukki kehotti
lapsia käyttämään
heijastimia.

PIIPPOLASSA
Jela, Sanni,
Linda, Aappo ja
Saara askartelivat joulukoristeita
paikallisia myyjäisiä varten.

Kodalla tarjotaan kahvia ja makkaraa!
Linja-autokuljetus lähtee vanhan Arinan tontilta
klo 18.30.
TERVETULOA!
Siikalatvan seurakunta
Siikalatvan kunta
Rantsilan Riistamiehet

LÖYTÖELÄINTEN VASTAANOTTO
SIIKALATVALLA
Kunnan velvollisuutena on eläinsuojelulain 15 §:n
mukaisesti huolehtia irrallaan tavattujen ja talteen
otettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien
pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen
hoidon järjestämisestä.
Talteenotettua eläintä on säilytettävä 15 päivän ajan,
minkä jälkeen eläimelle etsitään uusi koti
tai se lopetetaan.
Siikalatvan alueen löytöeläimet vastaanottaa
Pulkkilan koirahoitola/ löytöeläinkoti os. Raahentie 812
92600 Pulkkila, puh. 040-522 2185.

KESTILÄSSÄ
joulupukki oli
joulunavauksen
tähti.

RANTSILAN
joulunavausmarkkinoilla
kajahti
komeasti, kun
tiernapojat
panivat
parastaan.

Seuraava kuntatiedote
ilmestyy tiistaina 21.1.2014
Järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt,
toimitattehan ilmoitukset yhdelle
kuntatiedotevastaavista sitä mukaa, kun asioita tulee,
kuitenkin viimeistään 10.1.2014.
Kuntatiedotevastaavat:
heidi.knuutinen@siikalatva.fi puh. 044 5118 415,
anna-liisa.kivimaa@siikalatva.fi puh. 044 5118 603
Kuntatiedote luettavissa myös:
www.siikalatva.fi Ajankohtaista /kuntatiedotteet

