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KUNTATIEDOTE 8/17.9.2013

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

Hellesyksyn kuulumisia
Sadonkorjuuta on saatu tehdä tänä syksynä poikkeuksellisen hyvissä olosuhteissa. Vilja on välttynyt
lakoontumiselta ja puinteja on saanut rauhassa vähän
viivyttääkin antaen syyshelteiden korvata kalliin kuivurikuivatuksen. Monet karjatilalliset korjaavat parhaillaan
kolmatta rehusatoa, mikä ei meidän alueellamme ole
aivan tavanomaista sekään. Luonnon ehdoilla eletään
ja kaikki mahdollisuudet käytetään hyväksi.
Siikalatvan kunnallispoliittinen syksy käynnistyi
elokuussa odotetun vilkkaana. Omaa kuntaa koskevien asioiden lisäksi olemme valmistelleet kunnanhallituksessa vastauksia ja lausuntoja kaavailtuihin
lakiuudistuksiin. Seuraavaksi kaivataan lausuntoa
sote-uudistuksen väliraportista ja marraskuun loppuun
mennessä ilmoitusta siitä, minkä kunnan tai kuntien
kanssa aiomme tehdä kuntarakennelain vaatiman
yhdistymisselvityksen. Tuon viimeisimmän osalta on jo
nähty kuntien esiintuloja, mutta kovin suurta innostusta
niihin ei taida liittyä.
Ei ole suurta innostusta Siikalatvallakaan. Asia

tutkitaan lainsäätäjän vaatimalla tavalla, mutta suuria
odotuksia kuntaliitoksen tuomaan pelastukseen ei elätellä. Maan hallitus ei ole edelleenkään tuonut mitään
laskelmia suuruuden ekonomiansa tueksi.

Rakenteita tulee toki aina tarkastella kriittisesti ja hä-

vittää kestävällä tavalla niissä piilevä päällekkäisyys ja
tehottomuus. Siikalatvalla tätä rakenteiden säätöruuvia
ei pysty paljoakaan kiristämään, jos halutaan edelleen
puhua lähipalveluista.

Suurin potentiaali onkin löydettävä prosesseista, tavoista toimia. Tämä koskee kunnan kaikkia toimialoja.
Eteenpäin ei päästä ilman esimiesten ja työntekijöiden
vankkaa sitoutumista hyvien käytäntöjen kehittämiseen ja jakamiseen. Prosessien kehittäminen ei vaadi
välttämättä massiivisia projekteja, ei loputonta kokoustamista eikä kohtuutonta paperimäärää uskottavuutensa tueksi. Tarvitaan yhteinen tavoite ja aitoon, toisia
arvostavaan vuoropuheluun tukeutuva työyhteisö.
Siinä pelissä kaikki voittavat!
Odotamme lähiaikoina laskelmia valtionosuusuudis-

tuksen vaikutuksesta kunnallemme ja päätöstä kuntien
tehtävien karsimisesta lähivuosina. Ensimmäisen
tuloksia odotamme varovaisen toiveikkaana, mutta
jälkimmäisen varaan emme paljon uskalla laskea.

Valtion ja kuntien välejä tuntuu hiertävän paha

luottamuspula. Liian monta kertaa olemme joutuneet
toteamaan, kuinka vaivoin aikaansaadut säästöt kuntataloudessa ovat haihtuneet olemattomiin esim. valtionosuuksien supistamisen myötä. Nyt meiltä vaaditaan
heittäytymistä sote- ja kuntarakenneuudistusten pyörteisiin ilman käsitystä niiden kuntakohtaisista vaikutuksista. Siis sokeaa luottamista. Onkin syytä kysyä, että
luotetaanko meihin. Luotetaanko siihen, että osaamme
säilyttää tiukan menokurin siinäkin tapauksessa, että
sote-menoista vastattaisiin maakunnan laajuisesti
asukasluvun mukaan. Olisi syytä luottaa!

Olin viime viikolla kuntamarkkinapäivillä Helsingissä.

Siellä meille tarjoutui luentojen ohessa mahdollisuus
reippaaseen ajatustenvaihtoon eri puolilta maata tulleiden kuntapäättäjien kesken.

Kaikesta huolimatta pilkettä silmäkulmaan ja katse
eteenpäin! Käydäänpä hakemassa metsästä ainakin ne
kotitarvepuolukat. Kuuluvat olevan jo kypsiä!

Haja-asutusalueiden
jätevesi-iltoja Siikalatvalla
ProAgria Oulun jätevesineuvonta ja Siikalatvan keskuspuhdistamo järjestävät yhteistyössä jätevesi-iltoja
siikalatvalla seuraavasti:
24.9. klo 19 alkaen Piippolan kunnantoimistolla
25.9. klo 19 alkaen Pulkkila-salissa
1.10. klo 19 alkaen Kairanmaa-talolla
Tilaisuuksissa on esillä haja-asutusalueen jätevesiin liittyvää lainsäädäntöä ja alueiden viemäröintihankkeita.
Lisäksi illalla käsitellään kiinteistökohtaista jätevedenkäsittelyä, joten myös viemäröintialueiden ulkopuolisten
kiinteistöjen haltijat ovat erittäin tervetulleita.
Siikalatvan kunnan haja-asutusalueen viemäröinnin järjestämisen asiat yleisötilaisuuksissa:
Hankealue on tarkentunut liittymäkyselyn ja hankkeen
ohjausryhmän kokouksien myötä.
Hankealue on: Koskenrannan itäosa, LaakkolaMäntyperä, Leskelässä osa Alipääntietä.
Uudet alueet: Iisalmentien varsi-Kortteinen ja
Ravirata-Kortteisen teollisuusalue.
Yhtiö jakaa hankealueelle jokaiseen postilaatikkoon
hankkeesta tiedotteen ennen yleisötilaisuuksia.
Tiedotteesta ilmenevät liittymähinta- ja -ehdot. Ne
löytyvät myös yhtiön kotisvuilta: www.siikalatvankeskuspuhdistamo.fi
Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely:
Viemäröinnin ulkopuolelle jäävien kiinteistöjen tulee
huolehtia jätevesiensä käsittelystä kiinteistökohtaisella
järjestelmällä. Siihen liittyviin kysymyksiin on saatavana
maksutonta neuvontaa.
Lisätiedot ja kiinteistökohtaisten neuvontakäyntien varaukset, sekä netti- ja puhelinneuvontaa
projektipäällikkö Merja Talvitie, puh. 045 657 8611,
merja.talvitie@proagria.fi.
www.proagriaoulu.fi/fi/jatevesi
Hajajätevesineuvonta hanke 2013-2014 hallinnoi ProAgria Oulu ja rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.
Kahvitarjoilu! Lämpimästi tervetuloa!

Kuva: Sari Junnonaho

Yritetään
yhdessä!
Pulkkila-päivillä Siikalatvan kunnanviraston edustalla paljastettiin ”Yritetään
yhdessä” -nimeä kantava suihkulähde.
Suihkulähde on tarkoitus valaista syksyllä.

LOKAKUUN KUNTATIEDOTE
ilmestyy tiistaina 22.10.2013.

Aineisto on toimitettava kuntatiedotevastaaville pe 11.10.2013 mennessä.

SIIKALATVAN KIRJASTOT
Vesa Heikkilän PAHKA- JA TUOHITÖITÄ esillä Pulkkilan kirjastossa 9.9.-30.9.2013
Tervetuloa tutustumaan kirjaston aukioloaikoina!

Siikalatvat kirjastot OVAT KIINNI perjantaina 11.10.2013

Kestilässä 13.9.2013

Siikalatvan kirjastotoimenjohtaja Anna-Liisa Vatasen viimeinen työpäivä on 16.10.2013.
Sen jälkeen hän jää lomille ja siirtyy eläkkeelle.
TERVETULOA LÄKSIÄISKAHVILLE Pulkkilan kirjastoon keskiviikkona 16.10.2013 klo 13.00-19.00
Sivistys- ja perusturvajohtaja Raimo Tieva

Terveisin:

Minun Siikalatvani –runokilpailun palkitut tekstit

Pirkko Pehkonen

kunnanhallituksen pj.

Kestilän kirjastossa 9.9. - 4.10.2013 ja Rantsilan kirjastossa 7.10. - 1.11.2013

Haanpään elämä –valokuvanäyttely Piippolan kirjastossa syyskuun ajan
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JÄRJESTÖT TOIMIVAT
Eläkeliiton Kestilän yhdistys
Keväällä sovittu teatterimatka, Oulun kaupungin
teatteriin ”Mielensäpahoittajaa” katsomaan ja kuuntelemaan lähestyy. Lipun hinta on 18 €. Ilmoittautuneita
oli 26 henkilöä. Lähtö Salen parkkipaikalta, to 26. 9. klo
11.00. Jos lähtöösi tulee esteitä hanki tilalle joku toinen,
tai ilmoita Onnille puh. 0400-150681.
Aloitamme kerhot ma 30.9. vanhalla srk-talolla klo
11. Vieraaksi saamme Mimmi Sepän ja Raimo Tievan.
Keskustellaan joukkoliikenteestä. Tulkaapa joukolla
mukaan ottamaan kantaa ja keskustelemaan meille
tärkeästä asiasta.

GANANDER-TALON
kesän taidepalkintojen uudet omistajat ovat Ulla Pekkala (Löytynojan
taulu Siivet), Veli-Matti Keisanen
(Heikkilän taulu Kesäikkuna), Ensio
Karjalahti (Väänäsen taulu Törröttäjä), Esko Leinonen
(Heikkilän graffiikkateos Ensimmäiset kengät), Esko
Ruha (Löytynojan taulusta painettu t-paita), Irma
Lämsä (Väänäsen kirja Enkelipässi) ja Aila Simojoki
(kirja Raitin varrelta ja kylien kulmilta).
Onneksi olkoon, ja kiitos kaikille kannatuksesta!
Rantsila-seura
P.s.Tykkäättehän meistä Facebookissa!

KÖNNINKELLOT - kurssi
Rantsila, Gananderin koulu la 5.10. - 30.11.klo 9
Opettajana Ari Koskinen.

DYNAAMINEN HATHAJOOGA
MANKILA Rantsila Mankilan kylätalo
to 3.10. - 21.11. klo 18.45
Opettajana Jenny Siltala.

ITÄMAINEN TANSSI MANKILA
Rantsila Mankilan kylätalo ma 30.9. 18.11.2013 klo 19
Opettajana Tuula Kauranen.
Ilmoitta d k ss ill

Hyvölänrannan nuorisoseura ry.
KÄDENTAITOMESSUT OULUSSA la 12.10.2013
Linja-autokuljetus lähtee Hyvölänrannalta klo 8.45,
Kestilästä Salen pihalta klo 9.00 (ajoreitti Temmestien
kautta). Paluumatkalla pysähdytään Zeppeliinissä,
takaisin Kestilässä klo 17.00 mennessä. Retken hintaan
20 €/aik. 15 €/7-15v. sisältyy kyyti + pääsylippu.
Ilmoittautumiset 4.10.2013 mennessä
p. 040 7623559 Asta tai 0400 638992 Tarja

Kestilän sydänyhdistys ry:n
järjestämä tilaisuus 24.9.2013 klo 18 Kestilän valtuustosalissa. Paikalla mm. toiminnanjohtaja Pirjo Nikula
Pohjois-Pohjanmaan sydänpiiristä. Kaikki jäsenet ja toiminnan jatkumisesta kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Rantsilan Kehitysvammaisten Tuki ry:n
SYYSKOKOUS
pidetään Rantsilan Toikessa (Toritie 1) tiistaina 8.10.2013
klo 18.00 alkaen. Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa!
Johtokunta

RANTSILAN SYÖPÄKERHO
Rantsilan syöpäkerho järjestää yleisön pyynnöstä syystanssit 6.10. klo 13-17 Sipola Uusi Pyrintö. Musiikista
huolehtii Teuvo Vuoti ja Kimmo Niiranen , puffetti ja
arvontaa. Tervetuloa pyörähtelemään.
Kerho alkaa 25.9. klo 12.30 srk-talolla, tervetuloa suurella joukolla mukaan, ja muistakaa kuntokortit.

KESTILÄN KOTITALOUSSEURA
LESKELÄN KYLÄYHDISTYKSEN
TAPAHTUMIA KAIRANMAATALOLLA
www.leskela.webs.com

Torstaina 26.9. kello 18:30 vieraana on matkailusta
nostetta hankkeesta Anniina Merikanto-Vuoti, joka
kertoo Ruotsin keskipisteeseen suunnitteilla olevasta
opintomatkasta. Matka on tarkoitus toteuttaa kesällä
2014 ja tilaisuuteen toivotaan osallistujia koko seutukunnasta.
Tervetuloa!
Kyläyhdistys ja Kepitys haluavat kiittää kaikkia talkoolaisia arvokkaasta työpanoksesta kesäteatterissa.
Kiitoksia kaikille onnistuneesta näytöskaudesta.!
Lisätietoja:
kairanmaatalo@gmail.com tai 040 7099521
(Kyläyhdistyksen löytää myös Facebookista)

RIUSKASTI RUKIISTA- ruisleipä kurssi
Kestilässä 11.- 12.10.2013
Veneojantie 6, Kestilässä, Keskitalossa
Ohjaajana Maija Ojalehto
Ilmoittautumiset Maaritille 4.10.2013 mennessä.
P. 040-7754573 tai maarit.keskitalo@suomi24.fi
Hinta: 10 € jäsen ja 15 € ei jäsen

Kerälän raittiusyhdistys ry
LASTENMARKKINAT
Gananderin koululla Rantsilassa la 12.10 klo 13-17
Lastenelokuva (S) alkaa klo 14
Myyjäiset! Tuote-esittelyä! Puuhanurkka!
Tapahtuma on maksuton.
Yhteistyössä mukana:

Pulkkilan Rintamaveteraanit r.y.
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
Palvelukeskus Koivulehdossa ma 7.10.2013
klo 13.00. Kokouksessa veljeslounas ja sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!
Johtokunta
Kahvikerho kokoontuu pääsääntöisesti parittomina
viikkoina maanantaisin klo 13 Pulkkila-salissa. Aloitamme 23.9., jolloin vieraana on diplomikosmetologi Riitta
Korpela puhumassa mm. jalkojen hoidosta. Johtokunta
kokoontuu kahvikerhon jälkeen.

Rantsilan Omaishoitajien Yhdistyksen
syyskokous pidetään torstaina 03.10.2013 alk.klo 15.00
Helena Tuomaalan kotona.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
TERVETULOA!
Pj. Helena Tuomaala

Piippolan Maa -ja kotitalousseura
kiittää 80 v. juhlavuoden huomioimisesta
Auringonkukka –illassa!
Sekä Siikalatvan kulttuuritoimi ja Piippolan
runopiiri kiittävät onnistuneesta illasta!

Tule tutustumaan kahvakuulailuun kylätalolle la 21.9.
klo 11 – 12. Koko perheen
liikunta-aamu pidetään sään
salliessa ulkona, muutoin salissa. Ota mukaan oma sopivan
painoinen kuula ja mukavat
vaatteet. Tutustumiskerta on maksuton ja jos tarpeeksi
innokkaita löytyy, niin jatkamme kahvakuulatuntia koko
talven, kohtuuhintaan.
Kyläseura aloittaa kirjastokahvilan Mankilan kylätalolla
lokakuussa. Otamme vastaan kirja- ja lehtilahjoituksia ke
25.9. klo 11 – 12 ja 17 – 19 kylätalolla. Kirjastokahvilan
avajaisia vietetään keskiviikkona 9.10. klo 18 – 20 ja se
on avoinna parittomien viikkojen keskiviikkoisin samaan
aikaan. Kirjastokahvilaan voit tulla lukemaan lehtiä,
lainaamaan kirjoja, kahvittelemaan ja tapaamaan muita
kyläläisiä!
Jatkamme myös Tarinoita Mankilasta –iltoja syksyn
aikana! Niistä ilmoitamme paikallislehdessä.
Kaikista tapahtumista ilmoitetaan myös kyläsivulla:
www.mankila.com sekä Facebookissa: www.facebook.
com/mankilan.kylaseura
Puhelintied.: Sari 044 751 4242 tai Rita 040 827 4530
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ZUMBA
ti 17.9.2013 alkaen
PULKKILA klo 17, peruskoulun sali
PIIPPOLA klo 18.30, peruskoulun sali
Opettajana Jaana Tiala.

TIFFANYN TAIKAA -kurssi
pidetään maanantaisin klo 18- 20.15
Pulkkilan peruskoulun tekstiililuokassa.

Ilmoittaudu kursseille p. 044 7591 999 tai
www.jokihelmenopisto.fi

LUENTOJA:
To 3.10.2013 klo 18.30
Rantsila, Gananderin koulu
RUOKADIEETIT PUNTARISSA
Hiilihydraattitietoinen, vähärasvainen, erittäin
niukkaenerginen vai suomalaisiin ravitsemussuosituksiin perustuva dieetti?
Mistä tiedämme mikä dieetti on sopivin? Miten
onnistumme elämäntapamuutoksessamme?
*Kotitalousopettaja Anita Lampela kertoo
dieeteistä ja niiden terveysvaikutuksista.
Ke 9.10.2013 klo 18
Pulkkila, Pulkkila-Sali
YLÄKUU JA ALAKUU
Perinteen mukaan mm. vihdan teko, vesakon raivaus, taikinan leipominen, poltto- ja rakennuspuiden kaato, uunin muuraus ja kukkien istutus
onnistuvat yläkuulla. Yläkuu kasvattaa, alakuu
hävittää - totta vai tarua?
* Kansanperinteen tutkija Anne Pöyhönen
luennoi kuun vaikutuksesta perimätiedon
mukaan.
ILMOITTAUDU luennoille p. 044 7591 999
tai www.jokihelmenopisto.fi

PULKKILAN TAITOKESKUS
Pulkkilantie 13 , 92600 Pulkkila
p. 044 3153228
pulkkila@taitopohjoispohjanmaa.fi
www.taitopohjoispohjanmaa.fi
MA klo 9 - 17, TI 9 - 14 , KE 12 - 16 , TO 9 - 14
Taitokeskuksen toiminta loppuu marraskuun
alussa. Vielä ehdit käydä kutomassa kangaspuilla
esim. kaitaliinaa ja erilaisia mattoja, opetella erilaisia
käsityötekniikoita sekä hankkia materiaaleja, loimia
ja käsitöitä.
TERVETULOA!
Ohjaaja Kaija-Liisa Rantonen
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ikunta*nuoret*liikunta*nuoret*lii
Vapaa-aika
LIIKUNTAHALLIEN JA SALIEN VUOROLISTAT
SYYS- JA TALVIKAUDELLE
löytyvät kunnan nettisivuilta. Vapaita vuoroja löytyy vielä.
Kysy Piippolan osalta Sanna Toppiselta p. 044-5118 339,
Rantsilan ja Kestilän osalta Sinikka Lehtosaarelta p. 044-5118 672.
Ne henkilöt, joilla ei ole vuoroa varattuna Rantsilan liikuntahallille, palauttakaa hallin avaimet.

FRISBEEGOLFIN OPASTUSTA JA
KISAT KESTILÄN FRISBEEGOLFRADALLA
BSC Disc Golf Team ry järjestää Kestilän Maksinharjulla la 28.9.
frisbeegolfin heitto-opastusta ja kisat seuraavan aikataulun mukaisesti
klo 11.00 – 12.30
klo 12.30 – 15.00

Laji-infoa sekä opastusta ja välineiden myyntiä
Kisa ( sarjat: avoin, amatöörit ja naiset)

Laji-info sekä opastus ovat osallistujille ilmaisia, mutta kilpailun osallistumismaksu on 2 €.
Omia kiekkoja ei välttämättä tarvitse mukaan.
Järj. Liikunta- ja nuorisopalvelut
Frisbeegolf harrastajat joka kylällä:
Roskat ja muut vietävä roskiin; ei saa jättää maastoon. Hyvän tavan mukaisesti, palautathan
löytämäsi kiekon /kiekot. Yleensä kiekoista löytyy yhteystiedot!

12.00
12.15

12.30
13.00
13.15
13.45
14.15
14.45
15.15

TILAISUUDEN AVAUS
tilaisuuden vetäjä Matti Nurmi, Finta Oy
ENERGIAHANKKEIDEN SUUNNITTELU JA SIJOITTUMINEN
MAASEUDULLA
kaavoituspäällikkö Olli Eskelinen, Pohjois-Pohjanmaan liitto
ENERGIATUKI 2013
asiantuntija Pekka Seppänen, ELY-keskus, Innovaatio- ja yrityspalvelut
TUULIVOIMAMAHDOLLISUUDET KYLILLE
yksikönjohtaja Harri Orko, YIT,tuulivoimayksikkö
KAHVITAUKO
AURINKOSÄHKÖÄ KOTEIHIN
koulutuspäällikkö Alpo Kekkonen, Oulun seudun Ammattikorkeakoulu
ENERGIA JA YHTEISTYÖ KYLÄSSÄ
yritysneuvoja Juhani Pihlajamaa, ProAgria Oy
KOKEMUKSIA KYLÄYHTEISÖJEN ENERGIARATKAISUISTA
kyläaktiivi Anssi Ruotsalainen
PANEELIKESKUSTELU

Tule kuulemaan aurinko- ja tuulienergian mahdollisuuksista niin kotitalouksissa
kuin kyläyhteisöissä. Seminaarin järjestävät Katse tulevaisuuteen, Vihreän energian tuotantoalue, Pohjoiset kylät sekä Yhteisöhautomo –hankkeet. Ilmoittautumiset
8.10.2013 mennessä: marja.pellikka@siikalatva.fi

KESTILÄN KIERRÄTYS
Kestilän kierrätystoiminta on aloitettu keväällä!
Tulossa SYYSTAPAHTUMA: Keskiviikkona
23.10.2013 klo 8-12
Päivän anti:
pullakahvit/mehua
livemusiikkia
lapsille piirustuskilpailu
(aihe annetaan paikanpäällä)
Kierrätyksen toimintaperiaate: Tuo tullessasi ja
vie mennessäsi (samanarvoista) tai osta suoraan
pikkurahalla.
Kierrätys on avoinna:
keskiviikkoisin klo 8-12 ja perjantaisin klo 8-12
Osoite: Hallintotie 5, Kestilä (palolaitoksen puoleinen sisäänkäynti)
KESTILÄN ENTISÖINTIPAJA
Työpajalla kunnostetaan vanhoja huonekaluja.
Lisäksi otamme vastaan lahjoituksina käytöstä
poistettuja (myös rikkinäisiä) huonekaluja. Entraamme ne ja myymme edullisesti niitä tarvitseville.
Paja on avoinna:
keskiviikkoisin klo 8-12 ja perjantaisin klo 8-12
Osoite: Hallintotie 5, Kestilä (palolaitoksen puoleinen sisäänkäynti)
PULKKILAN PIENKORJAUSPAJA
Pajalla kunnostetaan mm. polkupyöriä, ruohonleikkureita, moottorisahoja, mopoja yms.
Paja on avoinna: torstaisin klo 8-12
Osoite: Varstatie 4 D 8, Pulkkila
RANTSILAN PUUTYÖPAJA ”RAITTIPAJA”
Pajalla tehdään erilaisia puutöitä lintulaudoista
roskakatoksiin.
Paja on avoinna: ma-pe klo 7-15:30.
Osoite: Teollisuustie 9, Rantsila

ENERGIAOMAVARAINEN
KYLÄ
10.10.2013 klo 12.00–16.00
HAAPAVEDEN OPISTON AUDITORIO, Vanhatie 45

Siikalatvan kunnan
työpajoilta kuuluu:

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.

TERVETULOA PAJOILLE!
SYKSYN AIKANA PYÖRÄHTÄÄ KÄYNTIIN
MYÖS NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA –
SEURAA UUTISOINTIA AIHEESTA!
Tiedusteluihin vastaa:
Työnsuunnittelija Paula Moilanen
Puh: 044 5118 434,
S-posti paula.moilanen@siikalatva.fi
Siikalatvan kunta ”Työllisyyttä tukemassa”

VIHREÄN ENERGIAN
TUOTANTOALUE -HANKE
kartoittaa aurinkoenergiasta kiinnostuneita
kotitalouksia, maatiloja ja yrityksiä mahdollisia
yhteishankintoja ja koulutustilaisuuksia varten.
Kiinnostuksen kohde voi olla aurinkosähkö tai
aurinkolämpökeräimet.
Lisätiedot: eeva.suonpera@siikalatva.fi

Seuraava kuntatiedote ilmestyy ti 22.10.2013.
Järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt,
toimitattehan ilmoitukset yhdelle kuntatiedotevastaavista sitä mukaa, kun asioita tulee,
kuitenkin viimeistään 11.10.2013.
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Kuntatiedotevastaavat:
taina.paakkonen@siikalatva.fi puh. 044 5118 333,
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

