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

Hyvää
syksyä !
Poikkeuksellinen kesä on jo vaihtumassa

syksyyn. Rankkasateiden nostama kesätulva toi
Mankilan kylän, erityisesti juuri maatalousyrittäjien kohtaamat sadonmenetykset ja vahingot valtakunnan tietoisuuteen. Sademäärä,
jonka esiintymisen todennäköisyys on kerran 150 vuodessa, nyt
sitten toteutui. Ilmaston muutoksellakin saattaa olla tässä jotain
osuutta. Tällaisilla sateilla kesätulva ei ole kokonaan estettävissä,
mutta paljon on tehtävissä, että arkipäivän toimintojen jatkuminen
mm. kulkuyhteyksien osalta turvataan.

Kulttuuritoimi

KUTSU YRITTÄJIEN
KAHVITILAISUUTEEN

Katse tulevaisuuteen
-hankkeen näyttely
"Hiilen kierto
-elämän perusta"
on esillä Rantsilan kirjastossa
syyskuun loppuun ja lokakuussa
Kestilän kirjastossa.

Siikalatvan kunta kutsuu yrittäjät
syksyn ensimmäiseen kahvitilaisuuteen
lauantaina 22.9.2012 klo 10-12 välisenä aikana
B&B Rosenbergille (os. Sipolantie 25).

Tulossa: 28.10. konsertti Pulkkilassa, esiintymässä sopraano
Irja Auroora ja baritoni Hannu
Niemelä, säestäjänä piamosto
Juha Alakärppä.

Mukana kunnan johtoa.

Tilaisuudessa keskustellaan vapaamuotoisesti
yrittäjiä kiinnostavista ajankohtaisista aiheista
kahvikupposen kera.

SIIKALATVAN KUNTA

T

iestön ja ympäristön hoidosta vastaavien viranomaisten kanssa
tullaankin kaikki toteuttamiskelpoiset keinot käyttämään niin, että
jos rankkasateet toistuvat, vahingot ja haitat ovat nyt tapahtunutta
pienemmät. Kunnan maaseutuhallinto osaltaan tekee kaikkensa,
että tulva- ja satovahinkohakemukset arvioidaan ja käsitellään
joutuisasti niin, että korvaukset saadaan mahdollisimman nopeasti
maksuun. Korvaukset eivät valitettavasti kuitenkaan kata taloudellisia menetyksiä kuin vain osittain.

Hallitusohjelman mukainen kuntauudistuksen valmistelu ete-

ni kun hallitus kesäkuun lopulla päätti niistä kriteereistä, jotka
velvoittavat kuntia kuntaliitosselvityksiin vahvojen peruskuntien
muodostamiseksi. Nämä selvitysperusteet koskevat asukaspohjaa,
taloutta, työssäkäyntiä ja yhdyskuntarakennetta. Siikalatvan osalta
velvoite tulee nyt vain asukasluvun perusteella kun vaatimus 20
000 asukkaasta ei täyty. Toki taloudenkin osalta tunnusluvut ovat
nyt kääntymässä heikompaan suuntaan kun valtionosuuksia leikataan v. 2012 ja 2013, vuositasolla yht. 1,3 milj. euroa. Aikataulu on,
että kuntauudistusta koskeva rakennelaki tulee voimaan 1.5.2013
ja kuntien on tehtävä selvitykset vuoden 2013 aikana ja päätökset
1.4.2014 mennessä.

SIIKALATVAN KUNTA
VIREILLETULOKUULUTUS
Rantsilan kirkonkylän asemakaavan muutos kortteleissa 1-5
Siikalatvan kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 2.5.2012 § 92 käynnistää
Rantsilan kirkonkylän asemakaavan muutoksen kortteleiden 1-5 osalta. Asemakaavaa
tarkistetaan vastaamaan rakentamisen nykytarpeita ja -tilannetta. Muutokset koskevat
mm. kortteli- ja tonttijärjestelyjä ja käyttötarkoitusmerkintöjä.
Kaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä koko kaavoituksen ajan Rantsilan ja Pulkkilan kunnantoimistoissa ja kunnan internet-sivuilla.
Lisätietoja saa kaavasuunnittelijalta:
AIRIX Ympäristö Oy:
Elina Marjakangas, arkkitehti SAFA
p. 010 2414 626 elina.marjakangas@airix.fi

N

yt on myös saatu hallituksen linjausta siihen, että miten kansalaisille tärkeät sosiaali- ja terveyspalvelut erikoissairaanhoitoa
myöten tullaan Suomessa järjestämään. Nehän edustavat yli 60 %
kunnan menoista. Tässä vaiheessa näyttäisi siltä, että Pohjois-Pohjanmaalla tulisi olemaan vain 1-2 sosiaali- ja terveyspalveluja järjestävää tahoa. Vain Oulu olisi kyllin vahva yksin ne järjestämään.

K

untauudistuksen lakiluonnoksesta ja peruspalvelulain luonnoksesta järjestetään kuntien kuulemiskierros syksyn aikana.
Keskustelun aihetta siis tulee riittämään kun Siikalatvan kantaa
tulevaisuuden vaihtoehtoihin nyt syksyllä ja ensi vuoden aikana
tarkemmin määritellään. Viime keväällä annettu vastaus on tässä
hyvänä pohjana.

Y

hteisistä asioista päättäminen vaatii niihin perehtyviä päättäjiä.
Mitä suurempi äänestysaktiivisuus ja vaihtoehtojen määrä vaaleissa on, sitä paremmin kunnallinen edustuksellinen demokratia
toteutuu. Tulevaa valtuustokautta sävyttää voimakkaasti kuntapalvelujen rahoituksen kehitysnäkymä ja palvelutuotannon tehostamisen vaatimukset. Valtuustokauden aikana ratkaistaan myös
vahvojen peruskuntien Suomen toteutuminen ja Siikalatvan asema
siinä. On siis todella syytä kaikkien käyttää äänioikeuttaan lokakuun vaaleissa!

K

untatiedotteemme jaetaan nyt ensimmäistä kertaa Siikajokilaakson välissä. Hankimme näin kokemuksia uudesta tavasta tiedottaa.
Alkusyksyhän on vuodenajoista hienoimpia. Nautitaanpa siitä!
6.9.2012

Tuomo Haapalahti
kunnanjohtaja

Euroopan unioni
Euroopan aluekehitysrahasto

Kuulutus POSKI -projektin tutkimuksista
Pohjois-Pohjanmaan alueella on käynnistetty valtakunnallinen tutkimus- ja kehittämishanke pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamiseksi. POSKI –projektin yhteistyötahoja ovat Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) ja Geologian tutkimuskeskus (GTK). Hankkeen
kuluessa 2011 - 2014 välisenä aikana tehdään pohjavesi-, maa- ja kallioainestutkimuksia
Hailuodon, Haukiputaan, Iin, Kempeleen, Kiimingin, Limingan, Lumijoen, Muhoksen,
Oulun, Oulunsalon, Pudasjärven, Siikajoen, Siikalatvan, Tyrnävän, Utajärven ja Yli-Iin
alueella.
Hankkeen aikana tehdyt tutkimukset sisältävät tietojen tarkastamista ja päivitystä pohjavesi- ja vedenottoalueilta sekä hiekka- ja soramuodostumilta. Kalliokiviainesmuodostumia kartoitetaan ja alueella tehdään maisema- ja luontoinventointi arvokkaista
maaperämuodostumista, kallioalueista ja muinaismuistoista.
Tutkimusmenetelminä käytetään maatutkaluotausta ja kairausta. Alueelle asennetaan
uusia pohjavesiputkia ja tehdään tarvittaessa koepumppauksia. Maatutkaluotaus tehdään
teitä ja kulku-uria pitkin, eikä se aiheuta vahinkoa. Kairauksiin ja pohjavesiputkien
asennuksiin pyydetään erikseen lupa maanomistajilta.
Siikalatvan kunnan alueella kairaukset pyritään aloittamaan syksyn 2012 aikana.
Lisätietoja annetaan pyydettäessä.
Helena Vikstedt
Projektipäällikkö
Pohjois-Pohjanmaan liitto
040 685 4015
helena.vikstedt@pohjois-pohjanmaa.fi

Olli Breilin
Aluepäällikkö
GTK
0400 574 279
olli.breilin@gtk.fi
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SIIKALATVAN KIRJASTOT
NUORI KIRJASTON KULMILLA
-tapahtumat Siikalatvalla
RANTSILA Tule viihtymään kirjastonuopparille Rantsilan kirjastoon perjantaina 5.10.2012 klo 18 - 22.
* Kirjastokilpailu (oikein vastanneiden kesken arvontaa).
* Pinssit ja magneetit: voit tehdä itsellesi, kaverillesi – tai vaikka teille molemmille – pinssin ja magneetin.
Materiaalit löytyvät kirjastosta.
* Jaossa nuorten kirjoja ja lehtiä periaatteella ”ota tästä lukemista kotiin”.
* Siikalatvan kunnan etsivä nuorisotyöntekijä Helena Kinnunen tulee kertomaan työstään.
* Paikalla myös ”kirjastoskootteri”-projektista kirjastonhoitaja Nina Sipola, jolta voi pyytää apua niin
tiedonhankinnassa kuin internetin lomakeviidakossa.
Tarjolla kahvia, teetä ja pientä purtavaa!
Järjestää Rantsilan kirjasto, Rantsilan nuorisotoimi ja Nuori kirjaston kulmilla -hanke.
PIIPPOLA Tule viihtymään kirjastonuopparille Piippolan kirjastoon torstaina 11.10.2012 klo 18 - 21.
* Musiikkia esittää Jani Vääräniemi.
* Pinssit ja magneetit: voit tehdä itsellesi, kaverillesi – tai vaikka teille molemmille – pinssin ja magneetin.
Materiaalit löytyvät kirjastosta.
* Tule ikuistamaan mielipiteesi ”ideapahville”; sinulla on mahdollisuus kirjoittaa toiveesi ja terveisesi
Piippolan kirjastolle ja nuorisotoimelle.
* Tule pelaamaan Kaaos-peliä!
* Siikalatvan kunnan etsivä nuorisotyöntekijä Helena Kinnunen tulee kertomaan työstään.
* Paikalla myös ”kirjastoskootteri”-projektista kirjastonhoitaja Nina Sipola, jolta voi pyytää apua niin
tiedonhankinnassa kuin internetin lomakeviidakossa.
Tarjolla kahvia, teetä ja pientä purtavaa!
Järjestää Piippolan kirjasto, Piippolan nuorisotoimi ja Nuori kirjaston kulmilla -hanke.
PULKKILA Tule viihtymään kirjastonuopparille Pulkkilan kirjastoon keskiviikkona 17.10.2012 klo 18 - 21.
* Tutustu kirjastoauton ihmeelliseen maailmaan sekä sen sympaattiseen kuljettajaan! Kirjastoauto parkkeeraa
Pulkkilan kirjaston pihalla klo 18.00 - 20.00.
* Pinssit ja magneetit: voit tehdä itsellesi, kaverillesi – tai vaikka teille molemmille – pinssin ja magneetin.
Materiaalit löytyvät kirjastosta.
* Kirjastokilpailu (vastanneiden kesken arvontaa).
* Tule pelaamaan Kaaos-peliä!
* Siikalatvan kunnan etsivä nuorisotyöntekijä Helena Kinnunen tulee kertomaan työstään.
* Paikalla myös ”kirjastoskootteri”-projektista kirjastonhoitaja Nina Sipola, jolta voi pyytää apua niin
tiedonhankinnassa kuin internetin lomakeviidakossa.
Tarjolla kahvia, teetä ja pientä purtavaa!
Järjestää Pulkkilan kirjasto, Pulkkilan nuorisotoimi ja Nuori kirjaston kulmilla -hanke.
KESTILÄ Tule viihtymään kirjastonuopparille Kestilän kirjastoon keskiviikkona 31.10.2012 klo 17 - 21.
* Tule pelaamaan lautapelejä!
* Kirjastokilpailu (vastanneiden kesken arvontaa).
* Pinssit ja magneetit: voit tehdä itsellesi, kaverillesi – tai vaikka teille molemmille – pinssin ja magneetin.
Materiaalit löytyvät kirjastosta.
* Siikalatvan kunnan etsivä nuorisotyöntekijä Helena Kinnunen tulee kertomaan työstään.
* Paikalla myös ”kirjastoskootteri”-projektista kirjastonhoitaja Nina Sipola, jolta voi pyytää apua niin tiedonhankinnassa kuin internetin lomakeviidakossa.
Tarjolla kahvia, teetä ja pientä purtavaa!
Järjestää Kestilän kirjasto, Kestilän nuorisotoimi ja Nuori kirjaston kulmilla -hanke.
****************************************************************************************

RUNOPIIRI kokoontuu Piippolan kirjastossa 8.10. klo 19.00,
mukana Sisko Suvilehto-Pyykölä. Keskitymme koko illan runon kirjoittamiseen!
TERVETULOA MUKAAN KAIKKI PÖYTÄLAATIKKO-RUNOILIJATKIN!

atkailusta
Mnostetta
Tutustumismatka Karttulan
Syvänniemen kylään
Matkailusta nostetta -hanke järjestää
tutustumismatkan Karttulan Syvänniemen
kylään, jossa matkailua tehdään koko kylän
voimin!
Matka toteutetaan 13.–14.10.2012.
Alustava ohjelma ja lisätietoa matkasta
www.matkailustanostetta.fi
Tervetuloa kaikki kylämatkailusta
kiinnostuneet kylien asukkaat,
kylätoimijat ja matkailuyrittäjät!
Jos kiinnostuit,
varaa matkasi viimeistään 7.10.2012:
anniina.merikanto-vuoti@siikalatva.fi
tai puh. 044 7628 533.
Hanke osallistuu kaikkiin matkan kuluihin 50 %.

www.matkailustanostetta.fi

ikunta*nuoret*liikunta*nuoret*liikunta*nuor
ELOKUVAREISSU Ouluun pe 28.9.2012
Teemme elokuvareissun Ouluun pe 28.9.2012. Finnkino tiedottaa perjantain
näytöksistä tiistaina 25.9., jonka jälkeen tiedämme mitä elokuvia on perjantaina
katsottavissa. Viimeistään keskiviikkona 26.9. koulujen ilmoitustauluille tulee
tiedote, josta voit valita mitä elokuvaa lähdet katsomaan ja muutakin tietoa
reissusta. Laita nimesi listalle!
Ilmoittautuminen on SITOVA, koska liput hankitaan ennakkoon! Reissun hinta 15 €
(sis. elokuvalipun ja kyydin). Lisät.: Sinikka (044 5118 672) ja Sanna (044 5118 339).
järj. Siikalatvan liikunta- ja nuorisopalvelut

CHEEK YLIVIESKAN AKUSTIIKASSA perjantaina 26.10.2012 klo 19.
Olisiko innokkaita lähtijöitä Siikalatvalta? Ilmoittaudu ennakkoon perjantaihin
5.10. mennessä. Liput: ennakkoon 18 € ja ovelta 21 €. Kyydistä perimme pienen
maksun, joka selviää myöhemmin. Mukaan mahtuu noin 40 nopeinta eli yksi
linja-autollinen! Ilmoittaudu ja varaa paikkasi! Sanna: puh. 044 5118 339 tai
sanna.toppinen@siikalatva.fi
Järj. Siikalatvan liikunta- ja nuorisopalvelut
ON POP LIIKKUA -VIIKKO
SIIKALATVALLA 8. - 11.10.
Viikko sisältää monipuolisia, erilaisia hyvinvointiin, terveyteen ja liikuntaan
liittyviä tapahtumia ja toimintoja lapsille, nuorille, työikäisille, lapsiperheille,
ikääntyneille ja erityisryhmille.
Tapahtumat toteuttaa Siikalatvan eri toimijat yhteistyössä eri järjestöjen ja tahojen sekä Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry (PoPLi) kanssa.
Viikko sisältää mm. liikuntahaipakan (erilaisia lajikokeiluja) jokaisella Siikalatvan
alakoululla sekä Maakunta Liikkeelle -perheliikuntatapahtumat kylittäin. Nämä ovat
kaikille avoimia ja ilmaisia tapahtumia. Toivomme runsasta osanottoa joka kylältä!!
Maakunta Liikkeelle -perheliikuntatapahtumat:
Ma 8.10.2012 klo 18 - 20 Piippola, Pentti Haanpään koulu
Ti 9.10.2012 klo 18 - 20 Pulkkilan peruskoulu
Ke 10.10.2012 klo 18 - 20 Kestilän peruskoulu
To 11.10.2012 klo 18 - 20 Rantsila, Gananderin koulu

INBODY – KEHON KOOSTUMUSMITTAUKSET TULEVAT JÄLLEEN!!
Inbody – kehon koostumusmittaus kertoo nopeasti ja luotettavasti kehosi sen
hetkisen koostumuksen mm. lihas- ja rasvakudoksen määrän ja jakautumisen kehossa sekä aineenvaihdunnan ja ravitsemuksen nykyisen tilan. Mittaus on loistava
motivoija; se kannustaa huolehtimaan riittävästä liikunnasta ja terveellisistä ravintotottumuksista. Tasapainoisella kehon koostumuksella ehkäiset riskiä sairastua
diabetekseen, nivelrikkoon, sydän- ja verisuonisairauksiin, verenpainetautiin jne.
Ohjeita valmistautumiseen:
– ole juomatta ja syömättä vähintään 2 tuntia ennen mittausta
– vältä alkoholin käyttöä 2 vrk ennen mittausta
– vältä voimakasta fyysistä rasitusta 12 tuntia ennen mittausta
– vältä diureettinen (nesteenpoistolääkkeiden) käyttöä mittausta edeltävinä päivinä
– tyhjennä virtsarakko n. ½ tuntia ennen mittausta.
Huomio! Mittausta ei tehdä henkilölle, jolla on sydämentahdistin! Raajaproteesi tai keinonivel ei ole este mittaukselle, mutta tulos ei välttämättä ole tarkka. Raskaana olevalle
mittausta ei myöskään tehdä!
Mittaukset ovat ilmaisia ja ne suoritetaan yksilöllisesti! Tervetuloa! Muistakaa varata aika!
AIKATAULU:
* Piippola, kunnantoimiston valtuustosali ma 8.10. klo 9-16 sekä klo 18–20
* Pulkkila, kunnantalo ti 9.10. klo 10–16 sekä klo 18–20
Piippolaan ja Pulkkilaan tulevat ilmoittautuvat Sannalle: puh. 044 5118 339 tai
sanna.toppinen@siikalatva.fi
* Kestilän nuokkarilla (vanha seurakuntatalo) ke 10.10. klo 10–16 sekä klo 18–20
Kestilään tulevat ilmoittautuvat Jussille: puh. 044 5118 213 tai jussi.soini@
siikalatva.fi
* Rantsila, vapaa-aikatoimisto (Tietopalus) to 11.10. klo 9-16 sekä klo 18–20
Rantsilaan tulevat ilmoittautuvat Sinikalle: puh. 044 5118 672 tai
sinikka.lehtosaari@siikalatva.fi

Vanhusten viikko 7.-14.10.2012

YHDESSÄ VAHVEMPIA
Siikalatvan kunta

Piippola
ti 9.10.
klo 12-13 Toiminnallinen seurakuntakerho Väinölässä
klo 14 alkaen Vaarintalon ja Ainolan
asukkaiden ulkoilutus. Vapaaehtoisia
haastetaan mukaan.
to 11.10. klo 10 alkaen Vanhustenviikon
päätapahtuma Pyhännällä.
Alkaa jumalanpalveluksella, jonka
jälkeen ruokailu ja juhla seurakuntatalolla. Vapaaehtoinen ruokamaksu.
Arpajaiset.
klo 13.45 alkaen Musiikkia ja virikkeitä
-lauluhetki palvelukeskus Vaarintalolla
Pulkkila
ti 9.10.
klo 13 Lukupiiri Koivulehdossa
to 11.10. klo 10 alkaen Vanhustenviikon
päätapahtuma Pyhännällä.
Alkaa jumalanpalveluksella, jonka
jälkeen ruokailu ja juhla seurakuntatalolla. Vapaaehtoinen ruokamaksu.
Arpajaiset.
klo 12.30 alkaen Musiikkia ja virikkeitä
-lauluhetki palvelukeskus Koivulehdossa
pe 12.10. klo 13 Koivulehdon hartaus

ETSIVÄ
NUORISOTYÖ
SIIKALATVALLA
Etsivän nuorisotyön tavoitteena on edistää nuorten
työllisyyttä sekä tavoittaa ja saattaa tukipalvelujen
piiriin niitä 16-29-vuotiaita, jotka ovat jäämässä tai
jääneet koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle.
Etsivä nuorisotyö antaa ohjausta ja tukea elämänhallintaan niille nuorille, jotka sitä tarvitsevat.
Nuori voi hakeutua itse etsivän nuorisotyön pariin.
Apua voivat pyytää myös nuoren lähipiirin aikuiset tai
toiset nuoret.
Etsivän nuorisotyön tarjoama tuki on nuorelle vapaaehtoista ja ilmaista.
Sinä 16–29-vuotias:
- Etkö saanut opiskelupaikkaa vai huomaatko
olevasi väärällä alalla?
- Keskeytitkö opinnot?
- Haluaisitko työharjoitteluun tai töihin, mutta
et tiedä mistä aloittaisit?
- Tarvitsetko tukea omien asioiden hoitamiseen?
- Onko mielessä asuntoasiat?
- Onko kotoa lähteminen ylivoimaisen vaikeaa?
- Huolestuttaako erinäiset elämään liittyvät
kysymykset?
Etsivä nuorisotyöntekijä on juuri sinua varten
joka mietit esim. edellä mainittuja kysymyksiä.
Ota rohkeasti yhteyttä soittamalla, tekstarilla
tai facebookin kautta.
Etsivä nuorisotyöntekijä Helena Kinnunen
puh. 044 5118 602
helena.kinnunen@siikalatva.fi

Siikalatva

JÄRJESTÖT
TOIMIVAT
PULKKILAN NUORISOSEURA
kaipaa ja kuulostelee!

Pulkkilan Nuorisoseura omistaa erilaisia kansallispukuja
ja tanhukenkiä mm. lasten kokoja, mutta ne ovat useiden
remonttien aikana kulkeutuneet johonkin säilytyspaikkaan. Samoin on käynyt astioille. Jos tiedät puvuista
(esim. naisten Kirkkonummen puku) yms.
jotain, ole ystävällinen ja ota yhteyttä joko Anneliin
040 5915 014 tai Seijaan 044 5465 575.

Mäläskän Erän jäsenten
SAALISKIINTIÖT 2012-2013

- Koppelo, riekko ja peltopyy rauhoitettu
- Vältetään naarasteeren metsästystä
- 1 metso/jäsen
- 5 teertä/jäsen
Vierasluvat:
-1 vrk/5 €. Metsästys vain jäsenen seurassa. Jäsenen kiintiöstä.
- Kausilupa 55 €. Takaajana seuran jäsen. Oma Kiintiö, myös
kauris.
Maksut suoraan Siikalatvan Osuuspankki Kestilä tilinro: 51380858784. (Muista pyytää kuitti tai tulostaa kuitti maksusta).

ELÄKELIITON
PULKKILAN YHDISTYS
Lokakuun toimintakalenteri:
ma 1.10. Syksyn ulkoilupäivä hiihtomajalla klo 13 alkaen.
Syödään lettuja ja juodaan nuotiokahvit.
ma 15.10. Pulkkila-salissa klo 13.30 alkaen Valtakunnalliseen
Vanhustenviikkoon 7.10.-14.10.2012 liittyen vieraana poliisi.
Päivän aiheena ikäihmisten turvallisuus kotona ja liikenteessä.
ma 29.10. Kerho Osuuspankin kokoustilassa klo 13.30 alk.
Vieraana terveyskeskuksesta fys.terapeutti Ville Korkala.
Kaikkina kerhopäivinä lopuksi arvontaa!
TERVETULOA!

ELÄKELIITON
KESTILÄN YHDISTYS

Kesä on mennyt ja syksy saapunut, aloitamme kerhot
maanantaina 1. päivä lokakuuta 2012 klo 11 vanhalla srktalolla ja jatkossa joka toinen maanantai 15.10., 29.10.
Tervetuloa vanhat ja uudet kerholaiset ja tuo ystäväsi mukaan.
Hallituksen kokous maanantaina 24.9. klo 11 srk-talolla.

RANTSILAN
ELÄKELIITTO
40-vuotisjuhlat on juhlittu ja on kiitosten aika.
Kaunis kiitos kaikille talkoolaisille, juhlan suunnittelijoille,
esiintyjille, arpavoittoja lahjoittaneille ja arpoja ostaneille.
Meillä oli hyvät juhlat, ohjelma sellaista sopivaa, laulua,
lausuntaa, musiikkiesityksiä, puheita sopivassa suhteessa,
sokerina pohjalla Syystyttö-kisa.
Esillä ollut maalaus-, käsi- ja puutyönäyttely oli kyllä hyvä
taidonnäyte Ranttisesta osaamisesta.
Kirjanpitoamme tarkastelin ja surukseni huomasin jäsenmäärämme laskeneen alle sadan. Nyt uudella innolla keräämään
jäseniä yhdistykseemme. Jäsenmaksu on 10 euroa kalenterivuodelta.
Ensimmäinen kerhomme (4.9.) oli oikeen mukava, ilonen puhheensorina täytti salin.
Nautimme vielä juhlien "rääppiäisiä" ja hyvää oli. Saimme jopa
4 uutta jäsentäkin mukaan, kiitos siitä heille. Tästä on hyvä
jatkaa yhdessä eteenpäin, suunnitella tulevia juttuja. Rohkeasti
vaan liittykää jäseniksi Eläkeliittoon, yhdessä olemme vahvoja!
Tulevasta sen verran, että pidämme Syyskonkarit Sipolan
Uudella Pyrinnöllä su 23.9.2012, klo 13.00 - 17.00. Musiikista
huolehtii tuttuun tapaan Teuvo Vuoti ja Kimmo Niiranen.
Arvontaa myös. Kaikki kynnelle kykenevät tanssahtelemaan ja
rentoutumaan hyvän musiikin parissa.
P.s. Tulossa lokakuussa päivän retki Hirvikoskelle, Lystipäivään!

Rantsilan reserviläiset ry.
kiittää jo saaduista vanhoista heinä-/olki- sekä rehupaaleista.
Ampumaradan suojavallien tekoon on päästy hyvin, mutta lisää
tarvittaisiin. Siispä, jos teillä on vanhoja paaleja, joista haluatte
eroon, meillä on paikka jonne voitte ne käydä kippaamassa.
Sovitaan aika niin käymme näyttämässä ampumaradalla paikan
jonne paalit voi käydä pudottamassa.
Yhteistyöterveisin,
Rantsilan reserviläiset ry.
Puheenjohtaja Esa Salmela, puh. 040 5824 087

VETERAANIEN LESKET
Veteraaniyhdistykset tarjoavat
SIIVOUSPALVELUA
kotona asuville veteraanien leskille
Tied. Satu p. 050 5670 688, Matti p. 0400 280 003
Piippolan veteraaniyhdistykset
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Lähde kanssamme Ouluun
Kädentaitomessuille lauantaina 13.10.2012

Auto lähtee klo 8.45 Hyvölänrannalta ja klo 9.00
Kestilästä Salen parkkialue (ajo Temmestien kautta).
Paluumatkalla poikkeamme Zeppeliinissä, takaisin
Kestilässä klo 17 mennessä.
Retken hinta (sis. kyyti+pääsylippu) 20 €/aik. 15 €/7-15 v.
Ilmoittautumiset 5.10.12 mennessä, puh. 040 5920 252
/Raili tai 040 5572 186/Tuula
Hyvölänrannan Nuorisoseura ry

RUISLEIVÄN
LEIVONTAKURSSI
Lauantaina 6.10. alkaen klo 10 Rasilla
(osoite Karhukankaantie 1114, Rantsila)
Ruisleipä valmistetaan juureen, taikinan kohotessa
leivotaan pikaruisleipää ja perehdytään tarkemmin
leipomisen saloihin.
Neuvojana Helena Lahdenperä Oulun maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksesta.
Hinta jäsenet 8 €, muut 13 €. Mukaan mahtuu 12 ensimmäistä. Ilmoittautumiset syyskuun loppuun mennessä
sihteeri Hanne Aholle, puh. 044 2755 999.
TERVETULOA!
Järj. Rantsilan Maa- ja kotitalousseura

PULKKILAN TAITOKESKUS

Pulkkilantie 13, 92600 Pulkkila, puh. 044 3153 228,
pulkkila@taitopohjoispohjanmaa.fi,
www.taitopohjoispohjanmaa.fi
Avoinna MA - TI klo 9 - 17
KE klo 12 - 16 HUOM! muuttunut aika
Tervetuloa
- kutomaan kangaspuilla monenlaisia kankaita ja
tekemään erilaisia kurssitöitä
- hankkimaan materiaaleja, loimia, käsitöitä ym.
- tutustumaan kurssitarjontaan, mallitöihin, myymälään
LOKAKUUN KURSSIT:
HOPEASAVIRIIPUS (peruskurssit alkajalle)
Kasvinlehden avulla tehtävä lehtikoru
Ti 2.10. klo 17-21 (Pulkkila)
To 4.10. klo 13-17.30 (Pyhäntä)
Hinta alk. 30 €
KAARNA-SEINÄTAULU
Sekatekniikalla tehtävä sisustustaulu
Ti 16.10. klo 17-21 (Pulkkila)
To 18.10. klo 13-17.30 (Pyhäntä)
Hinta 35 €
KIVET ja SAMMAL LAUKUT ja KASSIT
Villakankaasta ommellen valmistettava tuote
Ti 30.10. ja 6.11. klo 17-21 (Pulkkila)
To 1.11. ja 8.11. klo 13-17.30 (Pyhäntä)
Hinta 40 €
LASTEN KÄSITYÖKERHO tiistaisin 25.9. alk. klo 15-16.30
Hinta 45 € (sis. materiaalit)
Kursseille sitova ilmoittautuminen viikkoa ennen puh.
044 3153 228/pulkkila@taitopohjoispohjanmaa.fi
Hae syksyn kurssiesite kirjastolta tai taitokeskuksesta!
NEULEILTA ma 1.10. klo 17.30-19.30
Virkataan pitsimäinen matto trikoosta tai ontelokuteesta. Voit tulla myös esim. jonkun keskeneräisen työsi
kanssa joukkoon mukaan.
KÄSITYÖKERHO Sipolassa Lehtosaarella joka toinen perjantai klo 10 alkaen. Kudomme kangaspuilla ja teemme
monenlaisia muita käsitöitä.
Tervetuloa mukaan!
Ohjaaja Kaija-Liisa Rantonen

RANTSILAN SYÖPÄKERHO

Kerho keskiviikkona 10.10.2012 klo 12.30 srk-talolla.
Vieraina on kaksi hoitajaa, jotka kertovat Palliatiivisesta
hoidosta syöpäsairauteen liittyen.
Kiitos teille kaikille kun jaksoitte kesän jälkeen tulla
aloittamaan syksyä ja keskustelemaan yhteisistä asioista,
kerhon jatkuvuudesta ym.
Muistithan palauttaa kuntokortit (viim. 20.9.)!
Syöpäkerho sai Vuoden Ranttisen kunnian ja sen myötä kauniin kellon, joka on nyt seurakuntatalon seinällä.
Kiitos siitä!
Seuraava kerho on keskiviikkona 7.11.2012 klo 12.30 ja Syöpäkerhon kirkkopyhä jumalanpalvelus Rantsilan kirkossa klo
10.00. Näistä myöhemmin lisää.

KERÄLÄN RAITTIUSYHDISTYS RY:n
KUNTOSALIVUORO kunnan kuntosalilla

KESKIVIIKKOISIN klo 19-20.
Tunti on varattu yhdistyksen jäsenille.
Henkilökohtainen käyttömaksu 2 €/vko
laskutetaan kunnan toimesta. Nähdään salilla!

GANANDER -TALON
KESÄN
TAIDEARPAJAISTEN
VOITTAJAT:

• Päivi Vehviläisen Primavera –taulu: Mikko Tuokkola
• Jonna Finnilän taulu: Mauno Lehtosaari
• Marjatta Väänäsen kivikissa: Auvo Mankinen
• Raitin varrelta ja kylien kulmilta –kirja: Jaakko Kaurala
Onnea voittajille ja kiitos arpoja ostaneille!
Rantsila Seura

KIITOKSET RANTSILAN VAIVAISUKKOPATSAAN LAHJOITTAJILLE:
K-Maatalous Veli-Pekka Tolonen, K-Kauppa Hanna Tolonen
Ky, Kylmänen Food Oy, Kärsämänkylän Rukoushuoneyhdistys ry, Lumia Keittiöt, OK Arina/Sale Rantsila, Macotec Oy,
Mankilan Rukoushuoneyhdistys ry, Parturi-Kampaamo Raisa,
Parturi-Kampaamo Susanna, Rantsilan Apteekki, Rantsilan
Tilitoimisto Oy, Rantsila-Seura ry, Siikalatvan kukka- ja hautauspalvelu, Siikalatvan Osuuspankki, Siikalatvan seurakunta,
Kuvanveistäjä Toni Iskulehto, Jalustakivi OK – Graniitti
Rantsila-Seura ry

RANTSILAN RAIKAS
Lupasimme viime kuntatiedotteessa lisätietoja
seuran huppareiden tilauksesta. Uuden logon suunnittelu on vielä kesken, joten pääsemme tilaamaan
huppareita vasta lokakuun puolella. Kiitos kärsivällisyydestä.
Lisätietoja: elina.niva@rantsilalainen.com/040 5708 305
Jäsenet tulevat saamaan huppareista tuntuvan alennuksen.
Jäsenmaksu v. 2012 aikuisilta 10 € ja lapsilta (alle 16 v.) 5 €, sis.
kerhojen osallistumismaksun. Tilinro on OP 53800-45204.
Raikkaan salibandykerho ja yleisurheilukerho alkavat syksyn
myötä, tarkkailethan koulujen ja kauppojen ilmoitustauluja!
Kiitos kaikille kymmenille vapaaehtoisille, jotka olitte
mahdollistamassa kesän tapahtumia ja urheilukilpailuja!

ELOKUVAKERHO KINO’PION
TULEVAT NÄYTÖKSET

To 27.9. tuore supersankarielokuva klo 19.00 (K12/9)
Su 30.9. koko perheen eläinanimaatio klo 14.00 (sallittu)
To 11.10. klassikkoromaanin uudelleenfilmatisointi klo 19.00 (K12/9)
Su 14.10. englanninkielinen nukkeanimaatio klo 14.00 (sallittu)
Syyslomaviikolla ei esitetä elokuvia.
Tarkempaa tietoa elokuvista yhdistyksen nettisivuilta,
sähköpostitse tai soittamalla.
Näytökset pidetään Piippolan ammatti- ja kulttuuriopiston auditoriossa
ja ne ovat avoimia kaikille kerhon jäsenille. Mikäli jokin yhdistys liittyy
jäseneksi, pääsevät kaikki sen jäsenet automaattisesti näytöksiin.
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä maksamalla jäsenmaksun yhdistyksen
tilille tai näytökseen tullessa. Jäsenmaksun suuruus on 10 €/näytöskausi ja yhdistyksiltä 50 €/näytöskausi. Tarjolla on myös perhejäsenyys,
jonka hinta on 30 €/näytöskausi.
Elokuvakerhon näytöskausi on elokuusta 2012 toukokuuhun 2013.
Syyskauden (elo-joulukuu) tai kevätkauden (tammi-toukokuu)
jäsenyyden hinta on 5 € henkilöltä ja 30 € yhdistykseltä.
kinopio.blogspot.com, elokuvakerho.kinopio@gmail.com,
p. 040 836 2733. Tilinumero: FI9657418420019933.

Mankilan kylätalolla
tapahtuu syksyllä!
Lasten yleiskerho järjestetään tiistaisin, alk. 25.9. klo
17 - 19. Kerhoon ovat tervetulleita kaikki 6-12-vuotiaat.
Syyslukukauden kerhomaksut:*10 €/ei jäsenet, 5 €/kyläseuran jäsen. Kerhossa askarrellaan, urheillaan, ulkoillaan ja
musisoidaan. Ilmoittaudu!
Aikuisten sadonkorjuujuhlat järjestetään la 29.9. klo
21-02. Dj. Andy soittaa suomipoppia, tanssittavaa sekä 80- ja
90-lukujen musiikkia. Halukkaat pääsevät myös toteuttamaan
laulunlahjojaan karaokessa. Pääsymaku 10 € ja lippuja vain
ennakkoon kyläseuran hallituksen jäseniltä! Ilmoittaudu!
Tule tekemään oma lapinrumpu 12.-13.10. Kurssin hinta noin
80 €, sisältää kaiken materiaalin ja opastuksen. Kurssi toteutetaan, mikäli saadaan kasaan vähint. 7 osallistujaa. Ilmoittaudu!
Halloween-juhla lauantaina 3.11. klo 16-19 perheen lapsille ja nuorille. Sisäänpääsy 5 € ei jäsen ja 3 € kyläseuran
jäsen. Sisältää tervetuliaismaljan, muffinssin ja kasvomaalauksen. Kioskista voit ostaa herkkuja ja osallistua ongintaan.
Jouluaskartelua lauantaina 17.11. klo 11- 17. Tule askartelemaan jouluisia koristeita yksin tai yhdessä ystävän tai
perheesi kanssa! Osallistumismaksu 10 €/aik., 5 €/lapsi.
Ilmoittaudu!
Mankilan mahtava tanssipäivä 25.11. Tanssiopettaja Heidi
Ranta saapuu tanssittamaan eri-ikäisiä, miehiä ja naisia, tyttöjä ja poikia! Lue lisää folkjamista www.folkjam.fi. Ilmoittaudu!
Aikataulu:
•
klo 11.00 - 11.30
3-6-vuotiaat
•
klo 11.40 - 12.25
7-10-vuotiaat
•
klo 12.30 - 13.30
11-15-vuotiaat
•
klo 14.00 - 15.00
aikuisten Folkjam
Koko perheen puurojuhla 9.12. klo 13-15. Tule viettämään
joulujuhlaa koko perheen kera! Liput 2 €/osallistuja, sisältää
puuron, juoman, kahvin ja tortun. Arpajaisissa pääpalkintoina kinkku ja herkkukori! Ilmoittautumiset: Sari Vesala, p.
044 751 4242, sp. veijo@maatalouskonepalvelu.fi tai Rita
Porkka, p. 040 827 4530, sähköposti: rita.porkka@gmail.com
Lisätietoa: www.mankila.com sekä https://www.facebook.
com/mankilan.kylaseura.3
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MUISTATHAN KÄYTTÄÄ
NÄMÄ JÄSENETUSI!
Nämä edut ovat siis paikallisia ja koskevat vain
SIIKALATVAN JHL:n jäseniä.
* 50 % alennukset uintilippuihin (Rokua, Zimmari)

Paritanssin

* Mahdollisuus hakea 100 € stipendiä jälkikäteen
aluetoimiston tai liiton järjestämistä virkistystapahtumista kerran vuodessa. Stipendiä haetaan yhdistykseltä
jälkikäteen vapaamuotoisella hakemuksella ja liitteeksi
tarvitaan kuitti osallistumisesta.
* Kannustusraha 20 €/vuosi/jäsen Jokihelmen kansalaisopiston järjestämälle kurssille osallistumisesta. Kannustusraha haetaan jälkikäteen vapaamuotoisella hakemuksella ja liitteeksi laitetaan kansalaisopiston lasku.
Lisää JHL:n jäsenetuja löydät liiton sivulta www.jhl.fi

SIIKALATVAN
4H-YHDISTYS

p. 040 5200065 tai 040 7079869
Puolukkaa ostetaan!

KESTILÄ: koulun takana kunnanvarastolla
* MA klo 16 – 18 * KE klo 16 – 18 * TO klo 16 – 18
PIIPPOLA: entisellä tielaitoksen varikolla
* MA klo 15 – 18 * KE klo 16 – 18 * TO klo 16 – 18
RANTSILA: palolaitoksen pihalla
* MA klo 17 – 19 * KE klo 17 – 19 * TO klo 17 – 19
Marjat ostetaan roskaisena, puhtaasti säilytettynä. Sienet ja
isommat roskat poistettuina. Muovipussi ei ole paras mahdollinen säilytys- ja kuljetusmuoto.
Tervetuloa marja-asemillemme asioimaan!

RANTSILAN 4H-KIRPPARILLA PÖYTIÄ VAPAANA!!
Pöytämaksu 8 €/viikko/pöytä. Kirppari avoinna ma - pe
klo 12.00 - 17.00, puh. 044 2685 804.
Otamme edelleen lahjoituksia vastaan (040 5200 065).
Myyntituotto menee paikalliseen nuorisotyöhön.
Tervetuloa tekemään löytöjä.
Siikalatvan alakouluikäisten

SALIBANDYTURNAUS
Rantsilan liikuntahallilla la 13.10. klo 9.30 alkaen.
Tervetuloa seuraamaan urheilun riemua!

ALKANEET KERHOT 2012-2013
RANTSILA
* ke klo 18.00 - 19.00, 4. - 7. lk. liikuntakerho, RPMY/liikuntahalli
* to klo 18.00 - 19.00, 0. - 3. lk. liikuntakerho, RPMY/liikuntahalli
PULKKILA
* ti klo 16.00 - 17.00, 0. - 3. lk. liikuntakerho, Petri Partala/
peruskoulun iso sali
* ti klo 16.30 - 18.00, 3. - 6. lk. yleis-/askartelukerho, Laura
Paavola ja Hanna Tahvola/käsityökesk. kerhotalo
* to klo 17.00 - 18.00, jalkapallokerho alakouluikäisille, Sandra
(vapaa-ajanohj. opiskelija)/Laakkolan koulun kenttä
PIIPPOLA
* ma klo 17.30 - 18.30, 1. - 3. lk. Kokkikerho, Piia Hammar
(vapaa-ajanohj. opiskelija) ja Riku Soini/Valkoinen talo
* ma klo 17.30 - 19.00, 4. - 7. lk. pelikerho, Marika Jarva (vapaaajanohj. opiskelija)/PIO
* ti klo 17.30 - 18.30, 4. - 6. lk. Kokkikerho, Piia Hammar ja Riku
Soini/ Valkoinen talo
* ti klo 17.30 - 18.30, 0. - 3. lk. pelikerho, Petri Partala/PIO
* ke klo 17.00 - 18.00, 6 - 9 v. kuperkeikkakerho, Sanna ja Petri/
PHK
* ke klo 18.00 - 19.30, 2. - 6. lk. näytelmä- ja ilmaisutaitokerho,
Johanna Hämeenaho (vapaa-ajanohj.opiskelija)/PHK
* to klo 18.30 - 20.00, 7. - 9. lk. pelikerho, Jaakko Rajamäki/PIO
KESTILÄ
* to klo 15.30 - 16.30, 4. - 7. lk. liikuntakerho, Simo Härmä ja
Eetu Kemi/ kunnanviraston sali
* ti klo 17.00 - 18.30, yleis-/askartelukerho, Jenna Helander ja
Kiia Leskinen/ 4H-toimisto
LISÄÄ KERHOJA TULOSSA HETI KUN SAAMME LISÄÄ OHJAAJIA!

Siikalatvan 4H-yhdistys hakee nuoria ja aikuisia

KERHONOHJAAJIA

monipuoliseen kerhotarjontaan.
Jos olet kiinnostunut, ota pikimmiten yhteyttä
040 5200 065 tai 040 7079 869.

ALKEIS- ja JATKOKURSSIT
Siikalatvan lukio, Pulkkila

Opettajina Sari & Jari Aaltonen
TI
11.9.
18.9.*
25.9.
02.10.
09.10.
16.10.
23.10.
30.10.
06.11.
13.11.
20.11.

ALKEET klo 18 - 19.30,
FOKSI
FUSKU
TANGO
BUGG
CHA CHA
SALSA
syysloma
HIDAS VALSSI
RUMBA
FUSKU
JENKKA

JATKO klo 19.45 - 21.15
BUGG
FOKSI
FUSKU
TANGO
BUGG
CHA CHA
syysloma
SALSA
HIDAS VALSSI
RUMBA
FUSKU

* Kokoontuminen peruskoulun salilla ylioppilaskirjoitusten
vuoksi, Mäkeläntie 2

Ilmoittautuminen
joko 044 7591 999 tai www.jokihelmenopisto.fi
Lisätietoja kansalaisopiston osastonjohtaja
Katariina Tenhunen puh. 044 7591 336.

JOOGA-KURSSI

Rantsilassa on peruutettu. Kurssi alkaa syksyllä 2013.

KORISTEVEISTO

- kurssin aika muuttuu. Kurssi kokoontuu Rantsilassa maanantaisin klo 17 Gananderin koululla.
Opettajana Terho Virtanen. Ilm., puh. 044 7591 999.

Naisten KUNTONYRKKEILY
Rantsilassa maanantaisin klo 18 - 19 (liikuntahalli)
Kestilässä maanantaisin klo 20 - 21 (peruskoulun sali)

KURKI

-kurssin aika on muuttunut. Kurssi alkaa
Kestilässä ent. meijerin tiloissa pe 23.11.klo 17.
Valmistamme kierrätysmateriaaleista luonnollisen
kokoisen kurjen. Ilmoittaudu, puh. 044 7591 999.

Muistathan, että OPINTOSETELIÄ

voivat hakea Jokihelmen opiston alueen

LAPSIKUORO
Haloo!! Sinä 6-12-vuotias,
tule laulamaan yhdessä!
Piippolassa tiistaisin klo 15.30 Pentti Haanpään
koululla. Ilmoittaudu, puh. 044 7591 999.

SATUJUMPPA 4-6 v.

Rantsilassa Aleksanterin koululla tiistaisin
klo 18.15 - 19.00. Ilmoittaudu, puh. 044 7591 999.

STREET TANSSI yli 10 v.
Kestilässä peruskoulun salissa
alkaen to 20.9.2012 klo 17.15. Ilm. 044 7591 999.

1.
2.
3.

työttömät
maahanmuuttajat
henkilöt, joilla on lyhyt peruskoulutus
(kansa- tai peruskoulu)
4.
henkilöt, joilla on oppimisvaikeuksia
(esim. luki-, kuulo- tai kehitysvamma)
5.
seniorit yli 63-vuotiaat tai eläkkeellä olevat
Opintoseteliä (arvo 20 euroa) voi käyttää maksuvälineenä yksittäisen kurssin maksamiseen.
Opintoseteliä haetaan hakemuksella, joka on opintooppaan takasivulla. Lomakkeita saa myös kaikista
Siikalatvan kirjastoista.
PALAUTA HAKEMUS MARRASKUUN LOPPUUN
MENNESSÄ kurssisi opettajalle, Jokihelmen opiston
toimistoon Haapavedelle (Lallunniementie 2, 86600
Haapavesi) tai Rantsilan toimistoon (kunnantalo).

Haapaveden-Siikalatvan Omaishoitajat
ja Läheiset ry / Tehoke-projekti
Toimimme Haapaveden-Siikalatvan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n hallinnoimana, RAY:n rahoittamana kolmivuotisena TEHOKE-projektina alueellanne. Jos muistiasiat vaivaavat, hoidat
omaistasi tai läheistäsi ja tarvitset em. asioista tietoa, ohjausta ja neuvontaa. Muistathan,
että olet omaishoitaja vaikka hoitosuhteesi olisikin jostain syystä päättynyt!
Tekemämme palvelukansio on nähtävillä Rantsilan terveyskeskuksessa ja muualla apteekissa. Käy tutustumassa kansioon. Palvelumme on ilmaista. Annamme ohjausta ja
neuvontaa, teemme myös kotikäyntejä. Teemme Minimental-muistitestejä.
*Olemme klo 9 - 14.00 paikkakunnalla. Kuntosalilla olemme klo 13 - 14.00.
TERVETULOA TOIMINTAAMME MUKAAN, vaikka omaisesi olisi laitoshoidossa
tai jo poisnukkunut, olet omaishoitaja edelleen!
Pulkkila, seurakuntakoti 8.10.2012
Kestilä, seurakunnan kerhotalo 9.10.2012. HUOM! Keski-Pohjanmaan muistiluotsin
muisti-asiantuntija luennoi Aivoterveydestä ja tekevät halutessa Cerald-muistitestin.
Rantsila, kirjasto 10.10.2012
Pyhäntä, 11.10.2012 klo 10.00 Vanhustenviikon messu kirkossa, jonka jälkeen ruokailu ja
juhla seurakuntatalolla.
Omaishoitajain juhlapäivä Oulaisten terveydenhoito-oppilaitoksessa 5.11.2012.
Kysy tarkemmin Airalta tai Heidiltä.
Piippolan seurakuntatalolla 15.10.2012
Haapaveden toimistolla 18.10.2012
Olet Tervetullut käymään vaikkei tärkeää asiaa olisikaan!
Haapaveden toimisto:
Pappilantie 2 A 1, 86600 Haapavesi (Toimiston ulko-ovi lukittuna.
Soita kun tulet, niin tulemme avaamaan oven.)
TEHOKE-PROJEKTI:
projektivastaava Aira Vatjus-Anttila, puh. 044 2991 868
projektityöntekijä Heidi Vaaramaa, puh. 044 2991 385
HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY:
puheenjohtaja Taimi Maliniemi, puh. 050 3630 890
sihteeri Orvokki Haarala, puh. 044 0822 365
Kotisivumme ovat: www.tietotaitotalkoot.fi/haapavesi-siikalatva

Seuraava
kuntatiedote
ilmestyy
ti 16.10.2012.
Järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt,
toimitattehan ilmoitukset
yhdelle kuntatiedotevastaavista sitä mukaa,
kun asioita tulee, kuitenkin
viimeistään
4.10.2012.
Kuntatiedotevastaavat:
heidi.knuutinen@
siikalatva.fi
puh. 044 5118 415
anna-liisa.kivimaa@
siikalatva.fi
puh. 044 5118 603
taina.paakkonen@
siikalatva.fi
puh. 044 5118 333
Kuntatiedote
luettavissa myös:
www.siikalatva.fi
Ajankohtaista /
kuntatiedotteet

