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KUNTATIEDOTE nro 2/18.2.2014
Siikalatvan kunta, Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila, puh. (08) 8118411, fax 8121292, www.siikalatva.fi

Yrttiojan varrella mietittyä

SIIKALATVAN KUNTA

Edeltävät pari viikkoa ovat tarjonneet mainioita
metsätyöilmoja pikkupakkasineen. Pääsinkin joutoaikoinani jatkamaan edellisenä talvena kesken jäänyttä
harvennushakkuuta. Parhaillaan siistin ison veto-ojan
reunaa, joka hakattiin täysin puhtaaksi ojanperkauksen
tieltä kaksikymmentä vuotta sitten. Nyt penkalla kasvaa puumaiseksi muuttuneiden pajupehkojen, lehtipuurisukon ja hirvien ”koulimien” männynkäkkyröiden
lisäksi melkoisia koivuja. Rankaa kertyy kasoihin aivan
mukavasti ja jätän harvennetun koivikon vielä penkalle
kasvamaan. Uusiutuvaa kotimaista energiaa on siis
jatkossakin tarjolla ja aiemmin harventamani viereiset
pienet metsäpalat työntävät sitä lisää toivon mukaan
paljon entistä nopeammin.

Ulkoilmassa työskentely on mieluisaa vaihtelua sisätöille ja kokouksissa istumiselle, vaikka samalla tulee
metsässäkin pohdittua näitä ”kunnan asioita”.
Bioenergian tulevaisuus ja sen tarjoamat mahdollisuudet juuri meidän alueellemme on asia, johon
meidän on tartuttava tosissaan. Tuorein valtakunnan
metsien inventointiaineisto kertoo sekä numeroina
että sanallisesti tosiasian, jota ei ole syytä väheksyä.
Seutukuntamme energiapuupotentiaali on merkittävä
ja suurin kestävästi hyödynnettävissä oleva potentiaali
on Siikalatvan kunnan alueella!
Maatalousvaltaisessa kunnassamme peltobiomassaa, lähinnä ylijäämänurmea sekä karjatilojen lietelantaa, hyväksi käyttävien biokaasulaitosten perustaminen on lähitulevaisuutta. Käyttökelpoista teknologiaa
on jo tarjolla eikä raaka-aineesta tule pulaa. Vastikään
tehdyllä opintomatkalla Keski-Eurooppaan oli mukana
myös siikalatvalaisia, teknisen toimialan johtajamme
mukaan lukien, ja odotamme mielenkiinnolla koostetta
reissusta. Varmaa on, että esim. Saksassa valtio tukee
hyvin voimallisesti bioenergian tuotantoa, mikä on
omiaan vahvistamaan alan kehittymistä ja uusiutuvaan
energiaan siirtymistä.
Uusiutuvan energian hyödyntäminen on keskeinen
painopistealue seutukunnan hankkeissa myös tänä
vuonna alkaneella uudella ohjelmakaudella. Kalliin fossiilisen tuontienergian korvaaminen uusiutuvalla kotimaisella energialla kohentaa Suomen pahoin kärsinyttä vaihtotasetta ja lisää luonnollisesti huoltovarmuutta.
Meidän kannaltamme tärkeitä ovat myös kasvavan
bioenergian tuotannon alueellemme synnyttämät työpaikat ja yritysmahdollisuudet. Tätä tilaisuutta ei pidä
hukata, mutta sitkeyttä ja kärsivällisyyttä sekä yhteistä
panostusta vaaditaan näidenkin asioiden ohjaamisessa kestävälle tielle.
Siikalatvan kunnanvaltuusto piti vuoden ensimmäisen
talousseminaarinsa synkkien pilvien alla. Budjetti on
pitänyt avata ja keinoja talouden tasapainottamiseksi
etsitään jokaiselta toimialalta. Kunnanhallituksen viesti
toimielimille ja työtekijöille on karua luettavaa. Tasapainottamistarve on kuluvalle ja seuraavalle vuodelle reilu
miljoona euroa eikä jatkokaan tuo helpotusta. Melkoinen risukko siis vastassa!

Ratkaisut on tässäkin tilanteessa tehtävä kestävälle
pohjalle niiden ennakkovaikutukset huolella arvioiden.
Silloin voi katsoa hyvillä mielin työnsä jälkiä niin kuin
metsänraivaaja palstalta lähtiessään.

PULKKILAN YLEISKAAVAN TARKISTAMISTA
JA LAAJENTAMISTA KOSKEVA TIEDOTUS- JA
KESKUSTELUTILAISUUS
Siikalatvan kunta on laatimassa Pulkkilan keskustaajamaan yleiskaavaa. Kaavasuunnittelua varten laaditut
selvitykset ovat valmistuneet. Osayleiskaavan laatimisen
tarkoituksena on vuodelta 1980 olevan osayleiskaavan
tarkistaminen ja saattaminen oikeusvaikutteiseksi sekä
laajentaminen. Osayleiskaavassa määritellään Lamujoen
asemakaavoittamattomien ranta-alueiden rakennusoikeus.
Kaavan laatijana toimii FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.
Kaava-hankkeesta järjestään tiedotus- ja keskustelutilaisuus, jossa käsitellään alueelle laadittuja selvityksiä.

Lisätietoja yleiskaavasta saa
- Siikalatvan kunnassa kehitys- ja tekninen johtaja Aimo
Lehmikankaalta
p. 044 5118 601, aimo.lehmikangas@siikalatva.fi
- FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ssä projektipäällikkö
Jaakko Isoherraselta
p. 050 5921 948, jaakko.isoherranen@fcg.fi
Siikalatvan kunnanhallitus

SIIKALATVAN KIRJASTOT
Siikalatvan kirjastoissa
aikakauslehtien poistomyynti alkaa
Piippolan, Rantsilan ja Pulkkilan kirjastoissa
maanantaina 24.2.2014 ja
Kestilän kirjastossa tiistaina 25.2.2014!
Lehdet myydään 10 sentin kappalehintaan.
Kestilän kirjastossa myynnissä myös kuvakirjoja 20 senttiä kappale.
Näyttelyt:

Helmikuu 2014
KESTILÄN KIRJASTO
Mediametkan näyttely: Ajaton tarina
Tulossa maaliskuussa
RANTSILAN KIRJASTO
Mediametkan näyttely: Ajaton tarina

Terveisin:

Pirkko Pehkonen
kunnanhallituksen pj.

Vuoden 2014 näyttelyt
Siikalatvan alueen kirjastoissa
Jos olet kiinnostunut järjestämään näyttelyn kirjastossa, kysy rohkeasti vapaata ajankohtaa.
Muistathan, kulttuuriavustusta voit hakea 1.4.2014
klo 15.00 saakka. Tarkemmat ohjeet löydät osoitteesta
www.siikalatva.fi/kulttuuriavustushakemukset
Terveisin,
vs. kulttuurisihteeri Virpi Marjomaa-Rajamäki,
p. 044 5118 340, virpi.marjomaa@siikalatva.fi

SIIKALATVAN KUNTA
KOKOUSKUTSU 1/2014
Kunnanvaltuusto
Kokousaika MAANANTAI 24.02.2014 klo 19.00Kokouspaikka Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila-sali,
Pulkkilantie 4
Käsiteltäviä asioita:
4
Kunnanvaltuuston kokouksista tiedottaminen
5
Kunnan kuulutuksien tiedoksi saattaminen
6
Eronpyyntö luottamustehtävistä/Tarja Kirjava
7
Eronpyyntö luottamustehtävistä/Janne Rönkkömäki
8
Eronpyyntö luottamustehtävistä/Pekka Autio
9
Kunnan jäsenten aloitteet v. 2013
10 Valtuutettujen aloitteet v. 2013
11 Hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma
2013-2016
12 Siikalatvan kunta savuttomaksi kunnaksi
13 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain luonnoksesta
14 Kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat
15 Ilmoitusasiat
Pöytäkirjan nähtävänäpito
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä Siikalatvan kunnantalolla, Pulkkilantie 4, 3.3.2014 klo 9.00-15.30.
Siikalatvalla, 13.2.2014
Puheenjohtaja
MERK. Kaisa Louet
MAALISKUUN KUNTATIEDOTE
ilmestyy tiistaina 18.3.2014.

SIVURUNKOJOHTOHANKETILANNE
SIIKALATVALLA:

keskittyä joutoaikoina olympiakisoihin ja vaikkapa veroilmoituksen laatimiseen. Muistetaan kuitenkin välillä
ulkoilla, vaikka räntää rätkisi!

Kestilässä 11.2.2014

Kesän 2014 kyläpäivät, Pulkkila
Kokoonnumme suunnittelun merkeissä ke 19.2. kello
17.30 Pulkkilan kirjastolla.
Kaikki kiinnostuneet – Tervetuloa paikalle vaikuttamaan kyläpäivien toteutukseen.

Aika: Keskiviikkona 26.2.2014, klo 18.00 - 20.00
Paikka: Siikalatvan kunnantalon valtuustosali, Pulkkilantie
4, 92600 PULKKILA

Sään muututtua nyt loskaiseksi taitaa olla paras

Oikein hyvää ja liikunnallista
kevättalven jatkoa!

Kulttuuritoimi

-

Yhtiö päättää hankkeen aloittamisesta, kun rahoitusasioissa lopulliset päätökset ovat tulleet.
Maanomistajien kanssa vesihuoltolaitteiden sijoitusneuvottelut ovat käynnissä.
Hankkeen työt on tarkoitus kilpailuttaa kevään aikana.
Työt on suunniteltu aloitettavaksi toukokuussa ja ne olisivat valmiit syyskuussa.
Lisätietoja hankealueesta ja liittymisestä antavat:
Siikalatvan keskuspuhdistamo Oy/Pertti Häikiö puh. 044 311 0166
Yhtiön kotisivuilta löytyy myös tietoa viemäröinnistä: www. siikalatvankeskuspuhdistamo.fi
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ikunta*nuoret*liikunta*nuoret*lii
LASKETTELURETKI VUOKATTIIN HIIHTOLOMAVIIKOLLA KE 5.3.2014
Matkan hinta: 10 €/hlö
Rinnelippu: yli 12-vuotiailta 30 €, (26 €/3 h), 7 - 12-vuotiailta 25 €, (21 €/3 h)
Välinevuokra: Suksisetti, mikäli ryhmässä on yli 20 vuokraajaa, 27 €/päivä (norm. 32 €),
22 €/3 h (norm. 26 €). Lumilautasetti 28 €/päivä, 26 €/3 h
4H-jäsenille jäsenkorttia vastaan kahden euron alennus matkan hinnasta.
Lähtöajat: Kestilästä Salen parkkipaikalta klo 8.00, Rantsilasta torilta klo 7.15,
Pulkkilasta ABC:n pihalta klo 7.45, Piippolasta Shellin pihalta klo 8.00.
Paluumatkalle lähdetään n. klo 17.00. Alle 9-vuotiaille huoltaja mukaan.
Ilmoittautumisen yhteydessä tarvitsemme tiedot:
nimi, ikä, puhelinnumero ja tieto vuokrattavista välineistä

SIIKALATVAN KUNNAN TYÖPAJAT
PULKKILAN PAJA Varstatie 4 D 8
• korjaus- ja huoltotöitä
• maaliskuussa aloitetaan ompelupalvelut
avoinna: ma, ti ja to klo 8.00 - 16.00
pajaohjaaja: 044 5118 434 Marko Rautalin
RANTSILAN PAJA Teollisuustie 9
• tilaustyönä puutöitä
• puuesineiden korjaus-, huolto- ja asennustöitä
• maton kudontaa tilauksesta
avoinna: ma - pe klo 7.00 - 15.30
pajaohjaaja: 044 5118 243 Juha Hack

TAI

ANGRY BIRDS ACTIVITY PARK
HIIHTOLOMAVIIKOLLA KE 5.3.2014
Matkan hinta: 10 €
Päivälippu: 16 €/hlö (norm. 19 €). Lipun hintaan sisältyy kaikkien puiston alueiden ja välineiden
käyttö, pois lukien ainoastaan golfsimulaattori ja Vuokatti Freestyle Hallin isommat välineet (6 €/
hlö/pvä). Freestylen puolella scootit (pienet potkulaudat) kuuluvat pääsylipun hintaan.
Aikarajoituksia ei ole.
Puisto sopii kaikille ja kaikille löytyy tekemistä. Puiston koko on 8 700 neliötä, josta 200 neliötä on
pelkästään ihan, ihan pienille lapsille. Käy tutustumassa www.angrybirdsvuokatti.fi
Ilmoittaudu tiistaihin 25.2. mennessä Toppisen Sannalle p. 044 5118 339 tai sähköpostilla
sanna.toppinen@siikalatva.fi
Auto/autot vievät osallistujat joko Vuokatinrinteille laskettelemaan/hiihtämään tai Angry Birds
Parkiin sekä hakevat pois.
Järj. Siikalatvan liikunta- ja nuorisopalvelut sekä Siikalatvan 4H-yhdistys

INBODY TULEE TAAS

KESTILÄN PAJA Pyhännäntie 296
• huonekalujen korjausta
• huonekalujen entisöintiä
• huonekalujen kierrätystoimintaa
Pajalle voi toimittaa kierrätykseen rikkonaisiakin
huonekaluja, kunhan eivät ole ihan ”kaatopaikkakuntoisia”.
avoinna: ke - pe klo 8.00 - 12.00
pajaohjaaja: 044 5118 434 Marko Rautalin
Pulkkilan ja Rantsilan pajalla myös kierrätyshuonekalujen vastaan otto.

Kestilän peruskoulun 8. ja 9. luokan yrittäjien

Inbody-testejä tehdään Siikalatvalla viikolla 12 eli 17. – 21.3.2014.

KIRPPIS

Mikäli lunta saadaan riittävästi, niin perinteinen

KUUTAMOHIIHTO

Kurun lintujärven kodalle tai Kurun lintujärvellä hiihdellään pe 14.3.2014.
Järj. Liikunta- ja nuorisopalvelut ja Rantsilan Raikkaan hiihtojaosto

HIIHDOT Savalojan ONNELASSA su 16.3. klo 12.00.
Ilmoittautumiset Timo Hankoselle puh. 040 8259 138 tai kilpailupaikalla alk. klo 11.30.
Sarjat lapsista ikämiehiin.
Järj. Onnelan raittiusseura
(Tulossa Hippohiihdot su 9.3. Rantsilan Keinonkankaalla.)

avoinna 17.2.2014 alkaen
ke klo 12-15, to klo 10-15, pe klo 9-13.
Otamme edelleen lahjoituksina vastaan
käyttökelpoista kirpputoritavaraa.
Voit myös vuokrata oman pöydän.
Tiedusteluihin vastaavat:
Elina: p. 044 201 6413, Saana: p. 040 181 0363,
Vili: p. 044 080 6992.
Tervetuloa tutustumaan ja tekemään löytöjä!
Osoite: Kestilänraitti 1 A.

SIIKAJOKILAAKSON HIIHTOCUP-2014

Siikajokilaakson hiihtocup -kisoja on vielä seuraavasti:
Aika:
Paikka:
Hiihtotapa:
- La 22.2.2014 klo 12.00
Pulkkila
perinteinen
- To 27.2.2014 klo 18.30
Rantsila
perinteinen
- La 15.3.2014 klo 12.00
Kestilä
vapaa
Ilmoittautumiset viimeistään puolituntia ennen kilpailujen alkua yhdyshenkilöille:
Rantsila; Sinikka Lehtosaari, puh. 044 5118 672
Kestilä; Erkki Tiikkaja, puh. 040 5204 270
Pulkkila; Sanna Toppinen, puh. 044 5118 339

7LHGRWXVWLODLVXXV6LLNDMRHQWXOYD
ULVNLHQKDOOLQQDQMDVllQQ|VWHO\Q
NHKLWWlPLVVXXQQLWHOPDVWD

EHDOTUKSET SIIKALATVAN KUNNAN VUODEN 2013
KUNTOURHEILIJAKSI (Kunnon kuntalainen)
Kunnon kuntalaisen tunnuksen kriteerejä ovat:
•
henkilön oma harrastuneisuus
•
oman kunnon ylläpitäminen ja hoitaminen niin, että sitä voidaan pitää muille esimerkkinä
•
henkilö on omalla toiminnallaan edistänyt muiden kuntalaisten kuntoilumahdollisuuksia
Sama henkilö voi saada tämän tunnuksen vain kerran. Esityksen vuoden 2013 kuntourheilijasta
(Kunnon kuntalainen) tulee tehdä alla olevalla lomakkeella, joka tulee toimittaa kulttuuri- ja vapaaaikatoimistoon, os. PL 41, 92501 RANTSILA, 31.3.2014 mennessä.
Vuoden kuntourheilijan (Kunnon kuntalainen) valinnasta päättää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta. Lisätietoja antaa: vapaa-aikasihteeri Sinikka Lehtosaari puh. 044 5118 672.

6XXQQLWHOPDQWLHGRWXVWLODLVXXVSLGHWllQkeskiviikkona 26.2.2014 klo 12.00 alkaen Siikalatvan
kunnan Mankilan kylätalolla, Mankilankyläntie
841.

SIIKALATVAN KUNNAN VUODEN KUNTOURHEILIJA (Kunnon kuntalainen)
HUOMIONOSOITUKSEN HAKULOMAKE
Vuoden kuntourheilijan tiedot:
Nimi ________________________________________________
Osoite _______________________________________________
Ansioituneen kuntourheilijan harrastuneisuus tai kuntourheilua edistävä teko:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Esityksen tekijän tiedot:
Nimi ________________________________________________
Osoite _______________________________________________
Siikalatva ______/______ 2014
_______________________________
allekirjoitus

3RKMRLV3RKMDQPDDQ(/<NHVNXNVHVVDRQMDWNHWWX
6LLNDMRHQWXOYDULVNLHQKDOOLQQDQMDVllQQ|VWHO\QNHKLW
WlPLVHQVXXQQLWWHOXD+DQNHHQWDUNRLWXNVHQDRQ
PPNDUWRLWWDDWXOYDYDDUDMDULVNLNDUWWRMHQDYXOODQ\N\L
VHWWXOYDULVNLWODDWLDVHOYLW\NVHWPDKGROOLVLVWDWRLPHQ
SLWHLVWlWXOYDULVNLHQYlKHQWlPLVHNVLS\VW\lYDUDXWX
PDDQVHNllNLOOLVLLQMDYRLPDNNDLVLLQWXOYDWLODQWHLVLLQ
HWWlSLWNlDLNDLVLLQYLUWDDPLHQPXXWRNVLLQMDNHKLWWll
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JÄRJESTÖT TOIMIVAT
ELÄKELIITON PULKKILAN YHDISTYS
Kerhomaanantait maaliskuussa 3.3. ja 17.3.
Seuraa Siikajokilaakson muistilistaa!
* Kerho 3.3. Osuuspankin kokoustilassa klo
13.15. Vieraana Anna-Maija Mustonen Rokualta. Lopuksi
arvontaa. Tervetuloa!
* Teemme kevään kylpylämatkan to - la 27. - 29.3.2014
kylpylähotelli Kunnonpaikkaan Vuorelaan. Hinta matkoineen 2 hengen huoneessa 160 €/hlö. Kylpylän majoitushintaan sisältyy 2 x aamiainen, 2 x päivällinen noutopöydästä sekä kylpylän ja kuntosalin vapaa käyttö.
* Lähdemme ke 23.4.2014 teatteriin!
Menemme Iisalmen kulttuurikeskukseen katsomaan
Ismo Leikolan ja Kalle Pylvänäisen kirjoittamaa terveyskeskuskomediaa ”Saikkua, kiitos!”. Ohjaus: Otto Kanerva.
Näyttelijät: Mikko Kivinen, Ville Keskilä ja Kalle Pylvänäinen. Kyseessä vieraileva näytös ja toistaiseksi PohjoisSuomessa tiedossa vain tämä näytös.
Molempien retkien lisätietoja ja ilmoittautuminen kerhossa tai puh. 044 5465 575 (Seija).

ELÄKELIITON PIIPPOLAN YHDISTYS
Vuosikokous ma 10.3.2014 klo 12.00
Väinölässä.
Yhdistys on avoin kaikille ja toivomme joukkoomme uusia jäseniä. Kokoonnumme joka toinen
viikko ja toimintamme on monipuolista. Teemme myös
retkiä, käymme teatterissa ja harrastamme kotiseutumatkailua. Tervetuloa joukolla mukaan!
pj. Anja Laitila, siht. Seija Hankonen

ELÄKELIITON RANTSILAN YHDISTYS
Hei eläkeläiset, jotka ette ole vielä mukana
toiminnassamme, rohkeasti vain mukaan.
Kokoonnumme parillisen viikon tiistaisin,
syys-toukokuun aikana. Ohjelmaa meillä on monenlaista ja teemme retkiä toiveiden mukaan, päivän ja pitempiäkin reissuja. Mukaantulo ei ole iso kynnys, meidän
kanssa tulee tutuksi jokainen.
Tervetuloa jäseneksi ja mukaan toimintaan!

Siikalatvan osaston
kevätkokous to 6.3. klo 19.00
Pulkkilassa. Kokoonnumme
Pieneen kokoushuoneeseen
kunnantalolla, os. Pulkkilantie 4. Sisäänkäynti kunnantalon ABC:n puoleisesta päädystä. Käsitellään sääntömääräiset asiat. TERVETULOA!
Hallitus kokoontuu klo 18.

RANTSILAN PALVELUKOTIYHDISTYS RY:N
sääntömääräinen vuosikokous
Rauhalassa, os. Keinontie 10, 92500 RANTSILA, ti
18.3.2014 klo 15.00. Kahvitarjoilu.
Rantsilan Palvelukotiyhdistys Ry Hallitus

KESTILÄN MUSEOYHDISTYS RY.
KOKOUSKUTSU
* Yhdistyksen johtokunnan kokous pidetään keskiviikkona 5.3.2014 klo 18.00 kunnan Kestilän toimistolla.
Tilaisuudessa valmistellaan kevätkokousta. Tervetuloa!
Tapani Alasalmi, puheenjohtaja
KOKOUSKUTSU
* Yhdistyksen kevätkokous pidetään perjantaina
21.3.2014 klo 18.00 kunnan Kestilän toimistolla. Käsiteltävinä ovat sääntömääräiset asiat ja yhdistyksen
sääntöjen muuttaminen. Tervetuloa!
Tapani Alasalmi, puheenjohtaja

PULKKILAN YHTEISEN KALAVEDEN OSAKASKUNNAN
sääntömääräinen vuosikokous
pidetään Pulkkilassa Siikalatvan kunnantalon Pienessä
kokoushuoneessa torstaina 6.3.2014 klo 13.00. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Vuosikokouksen pöytäkirja on nähtävillä Siikalatvan kunnantalolla,
os. Pulkkilantie 4, ajalla 10. - 24.3.2014.
Tervetuloa!
Hoitokunta

KESTILÄN KOTITALOUSSEURA RY:N
yleinen kokous tiistaina 18.3.2014 klo 11.30 kunnantoimistolla Kestilässä. Kokouksessa käsitellään sääntöjen
vuosikokoukselle määräämät asiat.
Tervetuloa!
Sihteeri
Seuran jäsenmaksu v. 2014 on 2 €. Sen voi maksaa
retkellä tai pankkiin 513808-571295.

SIIKALATVAN JYTY RY
Aina on hyvä aika liittyä jytyläisten
joukkoon. Jäsenenämme et ole yksin ja
pääset nauttimaan hyvistä jäseneduistamme, joten liity
jo tänään Jytyyn, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliittoon.
- Yhdistyksen kevätkokous 25.2.2014 klo 18.00
Siikalatvan kunnan Kestilän toimistolla. Esillä sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu. Kaikki jäsenet lämpimästi
tervetuloa!
- Jäsenmaksu v. 2014 on vain 1,28 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta.
- Jäsenet uimaan ilmaiseksi Haapaveden uimahalliin
ja 4,30 € omavastuulla Rokuan kylpylään.
- Kuntokampanja jäsenille 10.2.–20.4.2014. Kuntokortin voit tulostaa kotisivuiltamme.
- Koko perheen virkistysmatka Leville 24.–27.4.2014!
Ilmoittautumiset 21.3.2014 mennessä. Matkasta peritään: jäsenet 170 €, ei-jäsenet 200 €, lapset 6 - 14 v. 45
€ lisävuoteella ja lapset alle 6 v. ilmaiseksi vanhemman
seurassa. Hintaan sisältyy: kuljetus, majoitus Kylpylähotelli Levitunturissa 3 vrk 2 hh tai perhehuoneessa,
3 x aamiaisbuffet, aamu-uinnit kuntoilualtaalla, yksi
päivittäinen sisäänpääsy elämyskylpylään, kuntosalin
vapaa käyttö ja sisäänpääsy tanssiravintolaan kolmena
iltana. Muutkin kuin yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita retkillemme!
- Kalenterit vuodelle 2015 yhdistyksen jäsenille ilmaiseksi! Tilaukset 31.5.2014 mennessä.
- Jäsentiedotteet yhdistyksen kotisivuilta www.siikalatvanjyty.jytyliitto.net
- Lisätietoa Jytyliiton jäseneduista, koulutuksista, liittymisestä ym. www.jytyliitto.fi
Ota yhteyttä:
pj. Raija Knuutinen, puh. 040 8366 267, 040 1912 206,
siht. Raili Viio, puh. 044 5113 641, 040 1912 205
KESTILÄN KISA-VEIKOT
kiittää toimijoitaan ja urheilijoita vuodesta 2013 ja toivottaa aktiivista urheiluvuotta 2014.
Seuraavassa ajankohtaista seura-asiaa:
1. Jäsenmaksut
Seuran jäsenmaksut ovat entiset; 10 € aikuiset, 5 € peruskouluikäiset ja 100 € ainaisjäsenmaksu. Jäsenmaksun
voi maksaa suoraan tilille 513808-4420.
2. Hiihtoasiaa
- Siikalatvacup on jo hyvässä vauhdissa. Loput kilpailupäivät ovat la 22.2. Pulkkila, to 27.2. Rantsila, la 15.3.
Kestilä. Vielä ehtii mukaan.
- Omat sarjahiihdot käynnistyvät Siikalatvacup sarjan
päätyttyä.
- 124. Laskiaishiihdot Maksinharjulla sunnuntaina
2.3.2014 klo 11.00.
3. KKV:n historiakirja
Seuran historiakirja on kiitettävästi lukijoiden käsissä ja
jäljellä on enää muutama kymmenen kappaletta. Kirja
myynnissä Osuuspankilla, Sakarin kaupassa ja seuran
puheenjohtajalla (p. 0400 100 673), hinta 30 €.
4. Urheilukoulu
Urheilukerhot jatkuvat kunnan salilla maanantai- ja
perjantai-iltaisin. Kaikki urheilemisesta kiinnostuneet
lapset ja nuoret ovat tervetulleita mukaan. Urheilukoulumaksua ei peritä, ainoastaan seuran jäsenmaksu tulee
maksaa.
5. Bingo
Bingo on yksi seuran perustoiminto, jolla rahoitetaan
toimintaa. Samalla se on seuran tarjoama viihdeilta
paikkakuntalaisille ja naapureille. Muutaman kerran
vuodessa järjestetään isompi bingo, jossa voitot ovat
normaalia suuremmat, seuraava pe 21.2. klo 18.30.

PULKKILAN PONSI
LENTOPALLON ”Puulaakiturnaus” lauantaina 22.3.2014
Pulkkilan Ylämäkelän koulun isossa salissa. Ilmoittautumiset 15.3.2014 mennessä Martille, p. 050 5515 342.
Tervetuloa!

LAAKKOLAN KYLÄYHDISTYS RY
* Kyläillat jatkuvat kylätalolla pääsääntöisesti joka kk:n viimeinen perjantai klo 18.30
alkaen. Jokainen kylän toiminnasta ja kehittämisestä kiinnostunut, tule mukaan!
* Kylätalon tiloja vuokrataan erilaisten tilaisuuksien
pitämistä varten. Kunnostushanke rajoittaa vielä jonkin
verran vuokrausta. Myös astioita vuokrataan.
Kysy lisää p. 040 5657 511 / Riitta.
Laakkolassa KOKO PERHEEN LASKIAISSUNNUNTAI
2.3.2014 klo 12 - 15.
* Hiihtolatu, ladun varrella mehutarjoilu.
* Liukumäki, luistelua ja narunvetoa.
* Vetokoira-ahkion vetoa lapsille.
* Hernekeittoa, laskiaispullia ja kahvia.
Jos keittoa tilaisuuden lopuksi jää, sitä voidaan myydä
kotiin omiin astioihin.
* Suksien voitelua, peruuntuminen mahdollinen.
LESKELÄN KYLÄYHDISTYS
www.leskela.webs.com
Perinteinen kuutamohiihto järjestetään maaliskuussa tervetuloa nauttimaan tunnelmasta ja talven riemusta!
Kaiken kansan liikuntatapahtuma pidetään täydenkuun aikaan torstaina 13.3.2014, alkaen klo 20.
Lähtö tapahtuu Leskelästä, entisen ala-asteen pihalta.
(Osoite Alipääntie 215)
Osallistumismaksu on 3 €, sisältäen tarjoilut.
Maaliskuun kyläillassa 27.3. klo 18 - 20 jatkamme
”Leskelän talot kartalle”-teemaa. Vielä ehtii mukaan
muistelemaan talojen nimiä ja laatimaan kyläkarttaa.
Lisätietoja: kairanmaatalo@gmail.com tai 040 7099 521
(Seuraa tapahtumiamme myös Facebookissa)
MTK-Rantsilan ja Mankilan kyläseuran
yhteinen KOKO PERHEEN VIRKISTYSRETKI ROKUALLE la 15.3.2014
• lähtö klo 9.30 ent. Arinan tontilta paikallisella bussilla
• n. klo 11.00 saapuminen Rokualle
• tulokahvit
• klo 11.15 - 13.30 mahdollisuus hiihtoon/ulkoiluun/uintiin omaan vapaaseen tahtiin
• klo 13.30 - 14.30 runsas noutobuffeepöytä
• n. klo 14.30 lähtö takaisin Rantsilaan
• saapuminen Rantsilaan klo 16.00
Osallistumismaksu aik. 20 €, lapset (4-14 v.) 10 €, alle 4 v.
ilmaiseksi. Kerätään bussissa.
Hinta sisältää yhteiskuljetuksen, tulokahvit/mehut suolaisen kera, kylpylän ja noutopöydän.
Ilmoittautumiset 8.3. mennessä:
Liisa Ojantakanen, liisaojantakanen@gmail.com, p. 050
307 9824 tai Rita Porkka, rita.porkka@gmail.com, p. 040
827 4530
Järj. MTK-Rantsila/hyvinvointihanke ja Mankilan kyläseura
KOTIMAKKARAKURSSI
Gananderin koulun opetuskeittiöllä lauantaina 22.3. klo
10.00 alkaen.
Opettajana kotitalousneuvoja Helena Lahdenperä Oulun Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksesta.
Kurssimaksu sis. kahvitarjoilun, jäsenet 10 €, ei jäsenet
15 €.
Ilmoittautumiset ti 18.3. mennessä.
Anita Oja p. 040 838 4743, anita.oja@pp1.inet.fi tai
Pirjo Lehtosaari p. 040 594 2893
Tervetuloa!
Rantsilan maa- ja kotitalousseura
Sipolan maa- ja kotitalousnaiset

LÖYTÖELÄINTEN VASTAANOTTO SIIKALATVALLA
Kunnan velvollisuutena on eläinsuojelulain 15 §:n mukaisesti huolehtia irrallaan
tavattujen ja talteen otettujen koirien ja
kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seuraja harrastuseläinten tilapäisenhoidon 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.
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KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUSTEN HAKU
VUODELLE 2014
KUNNAN MYÖNTÄMÄT AVUSTUKSET
HAKUAIKA PÄÄTTYY 27.3.2014
1. Vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausavustus (lomake ARA 35)
- Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon tuen sosiaalinen ja taloudellinen
tarpeellisuus.
- Avustuksen enimmäismäärä on 40 % hyväksytyistä kustannuksista. Liikuntaesteiden
ja vast. poistaminen avustus 70 %, samoin rintamaveteraanit tai rintamaveteraanin
leski. Oman tai vastikkeetta tehdyn työn osuus ei kuulu avustettaviin kustannuksiin.
- Avustuksen saajan tai vastaavan muun ruokakunnan tulee käyttää avustettua
kiinteistöä asumiseen vähintään viiden vuoden ajan.
- Asunnossa asuvan ruokakunnan pysyvät yhteenlasketut bruttokuukausitulojen
enimmäismäärät ovat:
Henkilöluku
1
2
3
4
Tulot (brutto) €/kk
1530
2555
3410
4345
Veteraanien tulorajat €/kk 1990
3320
4435
5650
Yli 4 henkilön ruokakunnissa korotus 875 €/lisähenkilö.
- Selvitys varallisuudessa erillinen lomake ARA 35 L
Realisoitavan omaisuuden arvo ei saa olla vähäinen. Vähäisenä omaisuutena pidetään
omaisuutta, jonka arvo on n. 10 000 €/henkilö. Varat voivat olla jonkin verran
suuremmat, jos hakijalla on tiedossa lähitulevaisuudessa välttämättömiä menoja.
2. Tarveharkintaiset pientalojen energia-avustukset (lomake ARA 36d)
- Tuetaan pientaloissa tehtäviä toimenpiteitä energiatalouden parantamiseksi ja
uusiutuvien energialähteiden käyttöönottamiseksi.
- Pientaloja ovat enintään 2 -asuinhuoneistoa käsittävä ympärivuotisessa asuinkäytössä oleva asuinrakennus.
- Avustusta ei myönnetä työosuuteen.
- Avustuksen suuruus enintään 25 % hyväksytyistä kustannuksista.
- Bruttokuukausitulojen enimmäismäärät ovat:
Henkilöluku
1
2
3
4
Tulot (brutto) €/kk
1530
2555
3410
4345
Yli 4 henkilöä, korotus 875 €/lisähenkilö.
3. Avustus suunnitelmallisen korjaustoiminnan edistämiseksi (lomake ARA 36a)
- Avustus koskee kiinteistön kuntoarvion laadintaa, kuntotutkimusta (vain kosteusvaurioituneeseen, terveyshaittaa aiheuttavaan asuinrakennukseen).
- Avustuksen myöntää kunta. ARA myöntää avustuksen, jos hakijana on kunta tai
kuntayhtymä.
- Avustuksen suuruus on enintään 50 % hyväksytyistä kustannuksista.

PÄIVÄHOITO- JA ESIOPETUSPAIKAT 2014
SIIKALATVAN VARHAISKASVATUKSESSA
Alle kouluikäisellä lapsella on subjektiivinen oikeus varhaiskasvatuspalveluihin, mikä tarkoittaa sitä, että päivähoitopaikka järjestetään riippumatta siitä,
ovatko vanhemmat työelämässä, työttöminä tai opiskelemassa. Päivähoitopaikan järjestyminen edellyttää, että paikkaa on haettu ajoissa. Päivähoidosta
peritään perheen tuloihin perustuva päivähoitomaksu. Yhtä aikaa ei voi saada
samasta lapsesta kotihoidontukea.
Päivähoitoa järjestetään pääsääntöisesti päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa sekä perhepäivähoitajan kotona. Päivähoitoa voi saada kokopäiväisesti tai osapäiväisesti (5 tuntia tai alle) ja myös päivien lukumäärästä/kk
voidaan sopia etukäteen.
Koululaisia varten Siikalatvan kunnassa järjestetään koululaisten aamu- ja
iltapäivätoimintaa klo 8 -16 välillä. Toimintaan haetaan erikseen ja siitä peritään
tuloista riippumaton maksu.
Koululaiset, jotka käyvät 1-2 -luokkaa, voivat saada päivähoitoa syys-, jouluja hiihtolomalla, jolloin palvelusta peritään normaali päivähoitomaksu. Muina
aikoina 1-2 -luokkalaiset voivat saada päivähoitoa vain erityisin perusteluin.
Tilapäistä päivähoitoa alle kouluikäisille järjestetään korkeintaan 5 pv/viikko/kk. Tilapäisestä päivähoidosta ei voi muodostua jatkuvaa. Sitä voidaan
järjestää, mikäli päivähoidossa on hoidon tarpeen ajankohtana tilaa. Tilapäisen hoidon maksu on 14 €/kokopäivä/lapsi ja 7 €/osapäivä/lapsi. Tilapäisen
hoidon ajalta ei menetä lasten kotihoidontukea.
PÄIVÄHOITOPAIKKOJEN HAKU/
ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN
Päivähoitopaikkaa tulee hakea viimeistään neljä kuukautta ennen kuin
lapsi tarvitsee hoitopaikan, mikäli hoidontarve on tiedossa. Elokuulta alkava
päivähoidon tarve edellyttää siis hoitopaikan hakemista 31.3.2014 mennessä.
Mikäli hoidon tarvetta ei voida tässä vaiheessa ennakoida ja tarve syntyy
yllättäen työllistymisen tai opiskelun vuoksi, järjestetään hoitopaikka
kahden viikon kuluessa.
Tämän hetkiset voimassaolevat päivähoitopaikat on myönnetty pysyvästi,
joten niitä ei tarvitse hakea uudelleen syksyä varten ellei välissä hoitopaikkaa
haluta irtisanoa.
Esiopetukseen ilmoittaudutaan päivähoitohakemuksella (lukuun ottamatta
Hovin koulun esiopetusta). Päivähoidossa olevat lapset ilmoittautuvat esiopetukseen päivähoitotietojen päivitys lomakkeella. Esiopetukseen tulee
ilmoittautua 31.3.2014 mennessä.

ARAN MYÖNTÄMÄT AVUSTUKSET
HAKUAIKA JATKUVA
1. Avustus hissin rakentamiseen sekä liikkumisesteen poistamiseen (lomake ARA 36c)
- Avustus koskee uuden hissin rakentamista kerrostaloon sekä liikkumisesteiden
poistamista asuinrakennuksesta. Avustettavilla toimenpiteillä tehdään mahdolliseksi
liikkumisesteisen pääsy asuinrakennukseen.
- Avustuksen suuruus on 50 % hyväksytyistä kustannuksista.
2. Terveyshaitta-avustus (lomake ARA 35 ja 35L)
- Asunnon terveyshaitan arvioi kunnan terveydensuojeluviranomainen.
- Terveyshaitan toteamisen jälkeen hakijan tulee teettää rakennuskohteessa selvitys
vaurioista ja kustannuksista alan ammattilaisella.
- Avustuksen suuruus on enintään 70 % hyväksytyistä kustannuksista.
- Kohteen tulee olla hakijaruokakunnan ympärivuotisessa asuinkäytössä.
- Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hakijaruokakunta on joutunut
suuriin taloudellisiin vaikeuksiin asuntonsa terveyshaittojen vuoksi ja ilman omaa
syytään.
- Arvioidut korjauskustannukset tulee olla vähintään 7 000 euroa.
3. Purkuavustus (lomake ARA 5 a/13)
- Aran vuokratalon purkamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen.
- Omistajan tulee olla huomattavissa taloudellisissa vaikeuksissa.
- Avustuksen suuruus enintään 50 % hyväksytyistä kustannuksista.

Hakemuslomakkeita saa kirkonkylien päivähoitotoimistoista. Internetistä
lomakkeet löytyvät osoitteesta www.siikalatva.fi. Hakemukset palautetaan
päivähoitotoimistoihin.
Kestilä:
Lisätietoja:

Päivähoitotoimisto/kunnantoimisto, Hallintotie 5, 92700 Kestilä
päivähoidon johtaja Ulla-Maija Hepo-oja p. 044 5118 226

Piippola:

Päivähoitotoimisto/Vaarintalon päiväkoti, Tenavatie 1,
92620 Piippola
päiväkodinjohtaja Jaana Fält p. 044 5118 336

Lisätietoja:
Pulkkila:
Lisätietoja:

Päivähoitotoimisto/Päiväkoti Hiirenkorva, Pulkkilantie 13 B,
92600 Pulkkila
päivähoidonohjaaja Sirkka Kemppainen p. 044 5118 476

Rantsila:
Lisätietoja:

Päivähoitotoimisto/Lastentalo, Rantsilanraitti 7, 92500 Rantsila
päivähoidonohjaaja Eila Arffman p. 044 5118 647

Koulutuslautakunta/varhaiskasvatuspalvelut
4.

Käynnistysavustus asuntojen perusparantamiseen (lomake ARA 83/13)
- Avustusta voivat saada asunto-osakeyhtiöt, vuokrataloyhtiöt ja asumisoikeustalot.
- Avustuksen suuruus enintään 10 % ARAn hyväksymistä kustannuksista.
- Avustukseen oikeuttavien kustannusten minimiraja on 150 000 € ja 200 €/m2.

MUUT EHDOT KAIKKIEN HAKUKOHTEIDEN OSALTA
-

Töitä ei saa aloittaa ennen avustuspäätöstä, ellei ole saanut kunnan erillislupaa
töiden aloittamiselle.

-

Hakemukset tulee jättää ensisijaisesti Kestilän ja Piippolan osalta os. Siikalatvan
kunta, Kestilän tekninen toimisto, Hallintotie 5, 92700 KESTILÄ. Rantsilan ja Pulkkilan
osalta os. Siikalatvan kunta, Rantsilan tekninen toimisto, Rantsilanraitti 19, 92500
RANTSILA.

-

Lisätiedot/lomakkeet: www.ara.fi sekä Siikalatvan kunta, rakennustarkastajat
puh. 044 5118 240 (Kestilä ja Piippola), 044 5118 615 (Rantsila ja Pulkkila).

Rakennus- ja ympäristölautakunta

HEI SINÄ ALKOHOLIONGELMAISEN LÄHEINEN
Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen alueen vertaistukiryhmä alkoholiongelmaisten läheisille
kevään kokoontumiset ke 19.3., ke 9.4. sekä ke
7.5. klo 17 - 18.30 Pulkkilan terveyskeskuksessa mielenterveysneuvolan tiloissa, Savonojantie 2, Pulkkila. 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!
SEURAAVA KUNTATIEDOTE ILMESTYY TIISTAINA 18.3.2014
Järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt, toimitattehan ilmoitukset yhdelle
kuntatiedotevastaavista sitä mukaa, kun asioita tulee, kuitenkin viimeistään pe 7.3.2014.
Kuntatiedotevastaavat: heidi.knuutinen@siikalatva.fi puh. 044 5118 415 ja
anna-liisa.kivimaa@siikalatva.fi puh. 044 5118 603
Kuntatiedote luettavissa myös: www.siikalatva.fi Ajankohtaista /kuntatiedotteet

