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KUNTATIEDOTE 1/22.1.2013

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

Eteneekö
kuntauudistus?
Valtiojohtoinen kuntauudistus on nyt siinä vaiheessa, että luonnos kuntarakennelaiksi on
kunnissa lausunnolla. Lain on määrä tulla voimaan
jo kesään mennessä. Selvityspakkoa ainakin on
tulossa vähintään 20 000 asukkaan kuntien muodostamiseksi, viimeistään 2017 alkaen. Mutta mitä
selvitysten jälkeen? Näyttää siltä, että kuntarajojen
poisto juuri siellä, missä sitä eniten tavoitellaan eli
kasvavilla kaupunkiseuduilla, ei tule vapaaehtoisesta pohjalta onnistumaan. Koko uudistushanke
taitaa olla pahassa umpikujassa. Marraskuussa
kuntien on kuitenkin määrä ilmoittaa, keiden kuntien kanssa ne lähtevät tekemään selvitystä vahvojen peruskuntien muodostamiseksi. Päätökset
uusista kunnista tulisi tehdä 1.4.2014 mennessä.
Aikataulukin on lähes mahdoton.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen suuri uudistus on
myös sekavassa tilassa. Kokonaisuudistusta,
jossa soten rahoituskin perusteellisesti uudistettaisiin, ei nyt ole tulossa. Peruspalvelutyöryhmän
raportti on nyt valmistunut. Sen mukaan alle 20
000 as. kunnalla ei ole itsenäistä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuuta vaan sen tulee
kuulua sote-alueeseen, jonka väestöpohjan tulisi
olla vähintään 50 000-100 000 as. Sen kokoisen
alueen katsotaan voivan jo vastata laajan perustason palveluista, jotka sisältävät suurimman osan
erikoissairaanhoidosta. Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen mukaan sote-alueiden tulisi käytännössä
olla paljon suurempia, 200 000-400 000 as. Todella vahvojen ja toiminnallisesti tehokkaiden sotealueiden muodostaminen vähentäisikin paineita
kuntaliitoksiin. Päästäänkö Pohjois-Pohjanmaalla
yhden tai kahden järjestäjän ratkaisuun on nyt se
suuri kysymys.
Hyvin sekavalta hallituksen sote-malli nyt vaikuttaa ja on syytä epäillä sen toteuttamisen järkevyyttäkin. Ministeriön asettamien selvityshenkilöiden
tehtävänä on muutamassa viikossa tehdä ehdotuksensa ratkaisuista. Siikalatvan kuntakin joutuu
ottamaan kantaa näihin kysymyksiin jo alkuvuodesta.

Kuntatiedotteen ilmestyessä kunnanvaltuusto on
järjestäytynyt, valinnut puheenjohtajansa, kunnanhallituksen ja lautakunnat sekä edustajat yhteistoimintaelimiin ja yhteisöihin. Vaalikauden työ alkaa
nyt siis heti isoilla tulevaisuusasioilla. Tärkeä työ
on myös kuntastrategian tarkistaminen, siinähän
Siikalatvan kehittämispolitiikka valtuustokaudelle
tärkeimmiltä osin linjataan.

Siikalatvan kunta on mukana Suomen kuntaliiton
kehittämishankkeessa ”Elinvoiman eväät”, mistä
odotetaan uutta pontta kunnan kehittämistyöhön.
Oikein hyvää alkanutta vuotta! Tehdään siitä yhdessä hyvä.
Päivän jo pidentyessä 12.1.2013

Tuomo Haapalahti
kunnanjohtaja

KUVA: Sari Junnonaho

SIIKALATVAN järjestyksessään toisen valtuuston järjestäytymiskokouksen kunniaksi valtuutetut kokoontuivat yhteiskuvaan kokouksessa mukana olleiden viranhaltijoiden kanssa. Kuvasta
puuttuu Aimo Lehmikangas. Istumassa puheenjohtajistoa: valtuuston III vpj. Ilmari Ojakoski,
valtuuston I:n vpj Aaro Vikki, valtuuston puheenjohtaja Kaisa Louet, hallituksen puheenjohtaja
Pirkko Pehkonen ja hallituksen vpj. Timo Hakkarainen.

SIIKALATVAN KUNTA
hakee palvelukseensa
MAATALOUSLOMITTAJIA
toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen (vakituinen).
Mahdollisuus halutessasi myös määräaikaiseen työsuhteeseen.
Pääasiallisena työskentelyalueena Pulkkilan alue, mutta
työkohteet voivat sijoittua myös paikallisyksikön muiden
kuntien ja kylien alueelle. Lomituspalveluiden Siikalatvan
paikallisyksikön toimialueeseen kuuluvat Siikalatvan, Pyhännän ja Vaalan kunnat sekä Kajaanin Vuolijoki.
Pätevyysvaatimuksena maatalouslomittajan toimeen on
karjatalousalan koulutus tai tehtävään sopiva muu maatalousalan koulutus ja/tai hyvä käytännön kokemus. Työaika
on keskim. 30 - 38,25 h/vk. Palkkaus määräytyy työehtosopimuksen mukaan. Toimeen valittujen tulee ennen toimen
vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan (T-lomake).
Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen pyydetään toimittamaan 5.2.2013 klo 15.45 mennessä osoitteeseen:
Siikalatvan kunta, Lomituspalvelujohtaja, Hallintotie 5,
92700 KESTILÄ
Lisätietoja: lomituspalvelujohtaja Merja Koistinen, p. 0445118236
Lomituspalvelujohtaja, Siikalatvan kunta

VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTOON EDUSTAJIA
Siikalatvan kunnassa toimii vanhus- ja vammaisneuvosto.
Uuden vaalikauden alkaessa kunnanhallitus tulee valitsemaan ko. neuvoston jäsenet. Kaikkia kunnan alueella toimivia vanhus- ja vammaisjärjestöjä, jotka ovat kiinnostuneita
esittämään edustajansa neuvoston jäseneksi, pyydetään
ottamaan yhteyttä sivistys- ja perusturvajohtaja Raimo
Tievaan puh. 044-5118200 tai sähköpostilla (raimo.tieva@
siikalatva.fi). Toivotaan, että ehdotuksia tulisi.
Kunnanhallitus

Siikalatvan kunnan
työpajatoiminta laajenee!
Otamme vastaan rikkinäisiä ja käytöstä poistettuja
polkupyöriä sekä pienkoneita.
Korjaamme ja tuunaamme ne kuntoon ja myyntiin.
Voit tuoda polkupyöräsi myös huoltoon tai korjattavaksi.
Pannaan pyörät pyörimään!
Huom! Emme vastaanota sähkö- ja elektroniikkalaitteita!
Yhteydenotto:
Paula Moilanen
Siikalatvan kunta, Työnsuunnittelija
Puh: 044 5118 434 tai paula.moilanen@siikalatva.fi

SIIKALATVAN KUNTA
KOKOUSKUTSU 2/2013

Kunnanvaltuusto
Kokousaika
Kokouspaikka

TIISTAI 29.01.2013 klo 15.00Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila-sali,
Pulkkilantie 4

Käsiteltävät asiat
1/37
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
toteaminen
2/38
Pöytäkirjantarkastajien valinta
3/39
Esityslistan hyväksyminen kokouksen
käsittelyjärjestykseksi
4/40
Etuosto-oikeuden käyttäminen
5/41
Tarkastuslautakunnan vaali
6/42
Kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat
7/43
Ilmoitusasiat
8/44
Mahdolliset valtuutettujen aloitteet ja kunnanhallitukselle osoitettavat kysymykset
Pöytäkirjan nähtävänäpito
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoituksineen
pidetään yleisesti nähtävänä Siikalatvan kunnantalolla,
Pulkkilantie 4, 05.02.2013 klo 9.00-15.30
Siikalatvalla, 17.01.2013
Puheenjohtaja
MERK. KAISA LOUET
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Siikalatva

Kulttuuritoimi
Vuoden 2013
KULTTUURITOIMEN
AVUSTUSTEN HAKEMINEN
Siikalatvan kunnan kulttuuritoimelle varataan vuosittain
määräraha jaettavaksi avustuksina kuntalaisille.
Vuonna 2013 avustussumma on 5000 €.
Kulttuuriavustusten jakoperusteet:
Avustustoiminnan tehtävänä on edistää ja monipuolistaa Siikalatvan kunnan kulttuuritarjontaa, eri toimijoiden välistä yhteistyötä, nuoriso- ja kansalaistoimintaa,
sekä tukea harrastustoimintaa.
Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista
ja harrastamista, taidepalvelujen tarjontaa ja käyttöä,
kotiseututyötä, sekä paikallisen kulttuuriperinteen
vaalimista ja edistämistä.
Avustusta voivat hakea yksityiset henkilöt, työryhmät,
yhdistykset ja muut yhteisöt, joilla on kotipaikkana
Siikalatva. Eräissä tapauksissa avustusta voidaan
myöntää muillekin, jos voidaan katsoa hankkeen
hyödyntävän paikallista kulttuuritoimintaa. Työryhmän
jäsenistä osalla voi olla kotipaikka muuallakin.
Avustusten jaosta päättää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kulttuurisihteerin, tai hänen esteellisenä
ollessaan hänen esimiehensä, esityksestä.
Avustukset maksetaan jälkikäteen kuittia vastaan.
Avustusta haetaan kaavakkeella, jota on saatavissa
kunnan virastotaloista joka kirkonkylällä, kulttuurisihteeriltä, tai netistä kunnan kotisivuilta osoitteesta:
http://www.siikalatva.fi/kulttuuriavustushakemukset
Hakemukset toimitetaan osoitteella: Siikalatvan kunta,
Kulttuuritoimi, Hallintotie 5, 92700 Kestilä tai viemällä
hakemus oman kirkonkylän kunnanvirastolle.
Hakuaika päättyy 22.3. klo 15.

Piippola –päivien suunnittelukokous
Piippola-päivillä tullaan luopumaan kalliista ja hankalasti pystytettävästä teltasta. Minkälaisena tulemme
järjestämään Piippola-päivät tulevana kesänä, sitä
pohdimme Piippolan Shellillä 28.1.2013 klo 17 alkaen.
Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita paikalle.

Näyttelyt
Harrastatko taidemaalausta, piirtämistä, askartelua,
käsitöitä tai vastaavaa? Tuo työsi yleisön ihailtavaksi.
Järjestetään näyttely Kestilän tai Rantsilan
kirjaston näyttelytiloihin.
Tai anna vinkki mahdollisesta näyttelystä!
Ota yhteys kulttuurisihteeriin, puh. 044 5118 340 tai
raija.kivijärvi@pp.inet.fi
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Kiitos

Kestilän joulunavauksen
järjestämiseen osallistuneille:
JK Maatalouspalvelu
Eksan taksi
Martin taksi
Helander & Kumppanit Oy
Maanrakennus Jorma
Alatalo
K-market Eväsreppu
Siikalatvan vartiointi Oy
Kestilän kiinteistöhuolto Oy
Korjaamo Leinonen
Parturi-kampaamo Charlotta
Nikkarituote Leskinen/
Jokeritalot
Kauppapalvelut Rasinkangas
Parturi-kampaamo Soiletti
Seppo Kalaoja
Siviä Hepo-oja
Kestilän apteekki
Parturi-kampaamo Katja
Kestilän Kisaveikot
EH Sport
Siikalatvan Osuuspankki/
Kestilän konttori
Marko Taipaleenmäki
TB Kestilä
VPK:n naisjaosto
Siikalatvan kunta
Jussi Soini
Seppo Karppinen
Birgitta Virpimäki ja Saini
Kela
Kestilän 9. luokan yrittäjänuoret
HYVÄÄ UUTTA VUOTTA!
Kestilän yrittäjät ja
peruskoulun 9. luokan
yrittäjänuoret

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta julistaa

urheiluseurojen haettavaksi

PERUSAVUSTUSMÄÄRÄRAHAN
vuoden 2013 toimintaan
Jaettava summa on 9 000 euroa. Perusavustusta voidaan myöntää siikalatvalaisille,
rekisteröidyille urheiluseuroille, jotka harjoittavat liikuntatoimintaa.
Perusavustuksen saamiseksi urheiluseuran tulee esittää toimintakertomus, tilinpäätösja tilintarkastuskertomus
edelliseltä vuodelta. Lisäksi hakemukseen tulee liittää ko. vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma.
Perusavustuksen jakamisessa kiinnitetään huomiota seuran;
- toiminnan määrä (urheilijoiden, joukkueiden, harrastajien, kilpailu- ja harjoitustilaisuuksien lukumäärä sekä järjestettyjen leirien luku- ja osanottomäärä)
- toiminnan laatu ja laajuus (urheilijoiden ja joukkueiden taso, menestyminen
ja saavutetut tulokset)
- jäsenmäärä
- muiden liikuntatilaisuuksien ja tapahtumien määrä sekä niiden osanottajamäärät
Hakemuslomakkeita saa vapaa-aikatoimistoista ja kunnanvirastoilta sekä kunnan
kotisivulta http://www.siikalatva.fi/urheiluseurojen_avustukset
Hakemukset 2.4.2013 mennessä, osoitteella Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, Pl 41,
92501 Rantsila.
Perusavustuksen lisäksi urheiluseurat, liikuntayhdistykset tai muut siikalatvaiset
yhdistykset sääntöjensä mukaisen liikuntatoiminnan osalta voivat hakea vuoden 2013
aikana KERTALUONTEISTA KOHDEAVUSTUSTA. Tällaisia avustuksia voivat
olla mm. jonkin erityisen ja tiettynä ajankohtana toimeenpantavan liikuntatapahtuman toteuttamiseen myönnettävä avustus, koulutusavustus, toimitila-avustus tai
ohjaaja-avustus. Ohjaaja-avustus myönnetään kahdessa osassa kevät- ja syyskaudelta,
muut kohdeavustukset non stop-periaatteella.
Lisätietoja antavat sivistys- ja perusturvajohtaja Raimo Tieva puh. 044-5118 200 ja
vapaa-aikasihteeri Sinikka Lehtosaari puh. 044-5118 672.

MAASEUTUPALVELUT TIEDOTTAA
Muistattehan ilmoittaa mahdollisista olosuhteiden
muutoksista, esimerkiksi koko tilan hallinnan siirroista kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 10
työpäivän kuluessa tilan omistus-/hallintaoikeuden
siirtymisestä.

Hyvää alkanutta vuotta 2013

ETSIVÄ
NUORISOTYÖ
SIIKALATVALLA
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?
Kaipaatko aikuisen tukea?

Etsivä nuorisotyö tarjoaa 16-29 -vuotiaille nuorille
tukea, ohjausta ja neuvontaa, jos nuori itse sitä haluaa.
Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on kuunnella nuorta
ja tarjota turvallinen ja luotettava aikuiskontakti.
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.
Etsivä nuorisotyöntekijä on vaitiolovelvollinen.
OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ !!!
Etsivä nuorisotyöntekijä
Helena Kinnunen, puh. 044-5118 602
helena.kinnunen@siikalatva.fi

NUORISOTOIMEN
AVUSTUSHAKEMUKSET
Kohdeavustusta myönnetään ns. non stop-periaatteella
vapaa-aikatoimistoista saatavan, kirjallisen hakemuslomakkeen pohjalta.

toivottaen Siikalatvan maaseutupalveluiden henkilöstö
Mikko Äijälä, maaseutujohtaja p. 044 5118 335
Eeva Alaraappana, maaseutuasiamies p. 044 5118 617
Tuomo Galla, maaseutuasiamies p. 044 5118 235
Marita Hyytinen, maaseutuasiamies p. 044 5118 618

HUOMIO

YKSITYISTEIDEN TIEKUNNAT
Siikalatvan kunta järjestää matkan
Suomen Tieyhdistyksen järjestämille
alueellisille yksityistiepäiville.
Alueelliset yksityistiepäivät pidetään 12.2.2013 klo 8.30
– 16.00 Ylivieskassa, Raudaskylän kristillisellä opistolla.
Päivä on tarkoitettu tiekuntien osakkaille ja toimihenkilöille, kuntien yksityistieasioita hoitaville virkamiehille ja
luottamushenkilöille, yksityisteiden moninaisille käyttäjäryhmille - metsäyhtiöille, elintarviketeollisuudelle,
sorafirmoille, hevostalleille, metsästysseuroille, jne.
Päivän aikana paneudutaan mm. tienkäytön erityistapauksiin, tiekunnan ja tielautakunnan toimintaan sekä
yksityistietoimitukseen. Aikaa on varattu runsaasti myös
kysymysten esittämiseen.
Siikalatvan kunta maksaa, tiekuntien hallinnossa mukana
oleville osallistujille, osallistumisen. Matkan tarkemmat
lähtö- ja paluu ajat vahvistetaan ilmoittautumisten jälkeen.
Ilmoittautumiset viimeistään 29.1.2013 Mikko Äijälälle
044 5118 335.
Lisätietoja ohjelmasta ja matkasta voi tiedustella Äijälältä
tai tieyhdistyksen sivuilta www.tieyhdistys.fi

Avustusta maksetaan paikallisen nuorisoyhdistyksen tai
muiden yhdistysten sekä nuorten itsensä järjestämään
nuorisotoimintaan. Paikallisella nuorisoyhdistyksellä tarkoitetaan rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä yhdistyksiä,
joiden jäsenistä vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita.
Järjestetty toiminta tulee olla suunnattu alle 29-vuotiaisiin
Siikalatvan kuntalaisiin.
Koska kyseessä on lasten ja nuorten parissa tehtävä työ,
edellytetään toiminnan osalta seuraavaa:
- kasvatuksellista otetta sekä hyvien tapojen ja lakien
mukaista toimintaa
- päihteettömyyttä
- tapahtuman/toiminnan tulee olla kaikkien Siikalatvan
nuorten saavutettavissa
- leirien ja retkien osalta edellytetään täysi-ikäistä
vastuuhenkilöä, joka vastaa
toiminnasta
Kohdeavustuksia voi saada:
- kerhotoimintaan
- leiritoimintaan
- kurssi- ja koulutustoimintaan
- erilaisten retkien järjestämiseen, jotka ovat suunnattu
lapsille ja nuorille
- tapahtumien järjestämiseen, jotka ovat suunnattu
lapsille ja nuorille
- esiintymismatkoihin, esiintymistapahtumiin
- kansainväliseen toimintaan
- muuhun edellä mainitsemattomaan, uuteen,
nuorille suunnattuun toimintaan
Hakemuslomakkeita ja tarkempia tietoja avustussäännöstä
saa vapaa-aikatoimistoista sekä kunnan kotisivulta: http://
www.siikalatva.fi/nuorisopalvelut/avustukset

Siikalatva

JÄRJESTÖT
TOIMIVAT
Eläkeliiton Kestilän yhdistys
Vuosi on vaihtunut; kiitos kaikille jäsenille vuodesta
2012 ja oikein hyvää ja antoisaa alkanutta vuotta!
Kerhot jatkuvat joka toinen maanantai (21.1., 4.2., 18.2. jne.)
klo 11.00 vanhalla seurakuntatalolla. Tervetuloa kerhoon vanhat ja uudet jäsenet.
Jäsenmaksujen keräys on myös alkanut ja maksun voi maksaa
entiseen malliin, 10 €/hlö. Myös kerääjät ovat liikkeellä, joille
maksun voi suorittaa.

Mäläskän Erä ry:n VUOSIKOKOUS

pidetään lahtivajalla sunnuntaina 10.2.2013 klo 13.00
alkaen. Johtokunta kokoontuu klo. 12.00.
Käsitellään vuosikokoukseen kuuluvat asiat.
Tervetuloa!
Sihteeri

RANTSILAN ELÄKELIITTO

Kerho tiistaina 22.1. klo 11.00 srk-talolla.
Keskiviikkona 23.1. lähetään sitten Kaamosta
kaatamaan Kuusamoon, yhdessä Paavolan Eläkeläisten
kanssa. Aikataulu: lähtö Paavolasta 8.30, Savalojalla n. klo
8.50, Salen edessä n. 9.00, Aarnipirtillä 9.05, sitten kiekka
Sipolassa, Hyttikoskella n. 9.15, Leppäluodon pihalla 9.20
(siinä voi kääntää kuski myös auton) Sitten jatketaan kohti
Kempelettä, josta otetaan yksi kyytiin, sen jälkeen kohti
Oulua, siellä pari immeistä otetaan vielä kyytiin. Sitten matka jatkuukin kohti Kuusamoa. Matkalla toki pysähdymme
kaffeelle. Oikeen mukavaa ja antoisaa reissua meille kaikille!
Iloa repullinen mukkaan.
Kerho taas 5.2. klo 11.00 srk-talolla, Saila Karppinen tulee
vierailulle.
Yhdistyksemme on tilannut 30 lippua Oulun kaupunginteatterin esitykseen Kauppa-matkustajan kuolema 23.2.
klo 13 alkaa esitys. Matkan tarkempi lähtöaikataulu selviää
myöhemmin, vielä on myymättömiä lippuja, kyselkää kerhossa. Lipun hinta 20, kyytistä peritään 5 euroa.
Kerho saanut monta uutta jäsentä, toivotamme heidätkin
tervetulleeksi mukaan iloiseen joukkoomme!
Iloiset tanssimme jatkuvat Sipolassa 10.2. klo 17.00-21.00,
soittaa tuolloin Aimo Rankinen & Armottomat. Kaikki joukolla
mukavan liikunnan pariin! Liput vain 8 euroa. Tansseissa
myös ARVONTAA!

RANTSILAN RESERVILÄISET RY
NAISVOIMAPÄIVÄÄ vietetään 1.2.2013

Pulkkilan kirjastossa klo 12 - 15
- kirjoja esillä kotitalouteen, maisemaan,
puutarhaan liittyvissä asioissa
- maistellaan marjoista valmistettua
smoothieta (pirtelö).TERVETULOA!

Pulkkilan yläasteen kotitalousluokassa 15.2.2013
klo 18 alkaen PIKKULÄMPIMÄISKURSSI,
suolaiset ja makeat. TERVETULOA
Pulkkilan maa- ja kotitalousseura

Rantsilan Reserviläiset ry KIITTÄÄ seuraavia henkilöitä paalien ajosta ja luovuttamisesta ampumaradan
suojavallien korotukseen ja kunnostamiseen: Haapakoski Vesa, Mikkola Teuvo, Purkunen Tauno ja Vähä
Eero. Heille luovutettiin 6.12.2012 Rantsilan Reserviläiset ry:n kunniakilvet.
Yhdistyksen KEVÄTKOKOUS pidetään 24.2. sunnuntaina klo 13 Sandelsintie 12(Tietopalus).

RANTSILAN OMAISHOITAJIEN YHDISTYKSEN

Kokouskutsu
PULKKILAN RINTAMAVETERAANIT R.Y:N
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
pidetään maanantaina helmikuun 11. päivänä 2013 alkaen klo 13.00 Pulkkilassa Palvelukeskus Koivulehdossa
osoitteessa Pakkalantie 9.
Kokouksessa, joka aloitetaan yhteisellä veljeslounaalla,
käsitellään sääntömääräiset ja muut esille tulevat asiat.
Tervetuloa!
Pulkkilassa tammikuun 7. päivänä 2013
Johtokunta

Osaston tarjoamat tukimuodot veteraaneille ja
heidän puolisoilleen ja leskilleen säilyvät entisellään.
Lisätietoja niistä saa puheenjohtaja Kaarlo Jormalaiselta
puh. 0445307799.

SUOMEN KESKIPISTEEN KYLÄYHDISTYS
LESKELÄ ry:n jäsenmaksu vuodelle 2013 säilyy ennallaan ja on 10 euroa henkilöjäseniltä. Sen voi maksaa
tilille 574184-48239. Lisätietoja www.leskela.webs.com

KERÄLÄN RAITTIUSYHDISTYS ry:n jäsenille
LIIKUTAAN! Kuntosalilla Ke 19-20 sekä koko
perhe liikuntahallilla Ma 16.30-18

KESTILÄN SOTAVETERAANIT RY
Kestilän Sotaveteraanit Ry:n ja Naisjaoston vuosikokous pidetään ma 18.2.2013 klo 12.00
Siikalatvan kunnan Kestilän toimistolla. Esillä sääntömääräiset asiat.
TERVETULOA!
Hallitus

RANTSILAN SYÖPÄKERHO

keskiviikkona 13.2.2012 klo 12.30 seurakuntatalolla.
Kappalainen Saila Karppinen on kerhossamme
ensivierailulla. Uusi kerhonvetäjä aloittaa toiminnan,
toivomme hänelle vireitä vuosia.
Elsa Pohjola kiittää kuluneista vuosista!
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väki kiittää lahjoituksista 16.12.2012 puurojuhlaan:
Siikalatvan Osuuspankki, Siikalatvan seurakunta, Kylmänen Food Oy, Rantsilan Kauppayhtiö, Sale , Kauneus- ja
jalkahoito Salonki, ja kaikille, jotka lahjoititte arvontaan.
Kiitos Eeva-Liisalle, Arjalle ja Akkakerholle, Tarjalle ja
Ritvalle makoisasta puurosta ja sopasta
Rantsilan Omaishoitajien yhdistyksen väki toivottaa
Hyvää vuotta 2013!

Siika-Pyhä-Kalajokilaakson selkäyhdistys ry
on syyskokouksessaan valinnut puheenjohtajaksi vuodelle
2013 jatkamaan Anneli Jauhiaisen. Varapuheenjohtajaksi
valittiin Sirpa Isoaho, sihteeriksi Minna Kivelä ja rahastonhoitajaksi Pirjo Ansala. Lisäksi hallitukseen kuuluu
Teuvo Näätänen.
Yhteystietomme. Pj. Anneli Jauhiainen 040 9125349.
Sihteeri Minna Kivelä 040 7417940. Voit liittyä jäseneksi
osoitteessa http://www.selkaliitto.fi/lomake.html?id=2.
Siika-Pyhä-Kalajokilaakson selkäyhdistys ry:n hallitus
Siika- Pyhä-Kalajokilaakson selkäyhdistys ry järjestää
LOGON SUUNNITTELU-KILPAILUN ajalle 14.131.3.2013. Ehdotukset lähetetään yhdistyksen nimellä
osoitteeseen Marttilankuja 4, 86600 HAAPAVESI tai sähköpostilla minnakivela82@gmail.com. Voittanut ehdotus
palkitaan.
Siika-Pyhä-Kalajokilaakson selkäyhdistys ry:n hallitus

EL:N PULKKILAN YHDISTYS
HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA 2013!
Tammikuussa ei ole kerhopäiviä, koska 21.-23.1. on retki
Kuusamoon Ikinuorten Kaamoksen Kaatajaisiin.
Ma 4.2. kerho Osuuspankin kokoustilassa klo 13.30 alk.
Arvontaa.
Ma 18.2. kerho Pulkkila-salissa (kunnantalo) klo 13.30 alk.
Tulossa helmikuulle myös teatterimatka Ouluun pe 22.2.
Menemme katsomaan klo 13 alkavaa päivänäytöstä
"Kauppamatkustajan kuolema".
Paikkavarauslista Osuuspankissa helmikuun alussa.
Yhdistyksen hallitus v. 2013:
Unto Rantonen (pj.), Matti Aalto, Eeva Hakola, Pirkko Huttunen, Paavo Seppälä, Kauko Väyrynen, Irma Kankaristo,
Eila Koivu, yhdistyksen sihteeri Seija Takalo.

MANKILAN KYLÄSEURA www.mankila.com
starttasi uuteen vuoteen 8.1. kun lastenkerho aloitti Laakson Vesalla. Kokoonnumme siis entiseen tapaan viikoittain tiistaisin klo
17-19. Tervetuloa kerhoilemaan kaikki entiset ja uudet kerholaiset!
Kyläseura on saanut Nouseva Rannikkoseutu ry:ltä rahoituksen
kylän kehittämishankkeeseen. Tarinoita Mankilasta –hankkeessa
järjestetään tarinointi-iltoja kyläläisille ja kerätään talteen kertomuksia kylän tapahtumista, paikoista ja persoonista. Ensimmäinen
tarinapäivä on 17.2. klo 12 -14 Laakson Vesalla.
MANKILASSA TAPAHTUU TAMMI-HELMIKUUSSA:
Tammikuu: - Lasten kerhot alkavat -22.1.2013 klo 11 Inventaario
ja siivouspäivä Laakson Vesalla
Helmikuu: - 10.2. Laskiaisrieha Mankilanjärvellä! - 16.2. kyläseuran kokous - 17.2. Tarinoita Mankilasta porinapäivä kyläläisille - 23.2. Perheiden hiihtopäivä Mankilan hiihtoladulla - 26.2.
Tarinoita Mankilasta ”isovanhempien” kerhovierailu
Kyläseuran jäsenmaksut vuodelle 2013:* Saaja: Mankilan kyläseura ry*Tilinumero:FI96 5384 0050 0095 67*Summa: 10€/hlö,
30€/perhe, 5€ mökkiläiset ja kannattajajäsenet *Eräpäivä: 31.1.2013

RANTSILAN RAIKKAAN KERHOT

Hyvää alkanutta vuotta 2013. On Raikkaan jäsenmaksun maksamisen aika. Jäsenmaksut ovat 10 euroa/aikuinen ja 5 euroa/lapsi
alle 16v kattaen vuoden sisällä kaikki Raikkaan kerhot tai vaihtoehtoisesti kerhomaksu 5e/kerho. Jäsenmaksun/kerhomaksun voi
käydä maksamassa Raikkaan tilille 538400 – 45204. Huomioikaa,
että jäsenmaksuun/kerhomaksuun ei sisälly vakuutusta.
SALIBANDY: (liikuntahallilla)
1-3 –luokkalaisille ma klo 17-18
4-7 –luokkalaisille maanantaisin klo 18-19
Mukaan harjoituksiin kannattaa varata maila, suojalasit ja sisäpelikengät.
HIIHTO: (maauimalalla)
1-3 –luokkalaisille torstaina klo 18 – 18.45
4-7 –luokkalaiset torstaina klo 19 – 19.45
Huom. Siikalatvacup:iin osallistumme 17.1. (Pulkkila), 31.1.
(Kestilä), 7.2. (Rantsila), 14.2. (Pulkkila), 28.2. (Rantsila) ja 14.3.
(Kestilä). Tuolloin hiihtokoulu on cup-paikkakunnilla. Kilpailuihin
osallistuminen on vapaaehtoista.
Pakkasrajana on 15 astetta. Mukaan harjoituksiin kannattaa varata lämpimät hanskat, kauluri ja pipo. Harjoituksissa tarjotaan
kuumaa vadelmamehua.
YLEISURHEILU: (liikuntahallilla)
1-2 –luokkalaisille keskiviikkona klo 17 – 18
P.S. Etsimme vetäjää esim. tyttöjen salibandykerhoon. Jos olet
kiinnostunut, ota yhteyttä: Taru Orava p. 040-7002 997

LAAKKOLASSA
Koko perheen Laskiassunnuntai 10.2.2013
klo 13-15
* Hiihtolenkki klo 13-14 Laakkolan kankaalla kauniissa
maisemissa, ladun varrella mehutarjoilu.
* Liukumäki, luistelua ja narunvetoa lapsille.
* Makkaraa nuotiolla, laskiaispullia ja kahvia.
* Suksien voitelua ja neuvoja asiantuntijan opastuksella.
Laakkolan kyläyhdistys ry

ELOKUVAKERHO KINO’PION
TULEVAT NÄYTÖKSET
TO 31.1. Tuore supersankarielokuva 19.00 (K12/9)
SU 3.2. Amerikkalainen animaatio 14.00 (K7/4)
TO 14.2. Romanttinen klassikko ystävänpäivän kunniaksi 19.00
(K16/13)
SU 17.2. animaatiosovitus tunnetusta rakkaustarinasta 14.00
(sallittu)
Tarkempaa tietoa elokuvista saa 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 näytöksiin.
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä maksamalla jäsenmaksun yhdistyksen tilille tai näytökseen tullessa. Jäsenmaksun suuruus on
10 euroa/näytöskausi, ja yhdistyksiltä 50/näytöskausi. Tarjolla on
myös perhejäsenyys, jonka hinta on 30 euroa/näytöskausi.
Elokuvakerhon näytöskausi on elokuusta 2012 huhtikuuhun
2013. Syyskauden (elo-joulukuu) tai kevätkauden (tammihuhtikuu) jäsenyyden hinta on 5 euroa henkilöltä ja 30 euroa
yhdistykseltä.
Elokuvakerhon jäseninä ovat tällä hetkellä Siikalatvan 4H, MLL
Pulkkila, Piippolan eläkeliitto, Rantsilan maa- ja kotitalousseura,
Piippolan Terävä, MTK Piippola, Piippolan metsästysyhdistys,
Piippolan kyläyhdistys Piippolan nuorisoseura, Piippolan ammatti- ja kulttuuriopiston opiskelijayhdistys, Tehyn Siikalatvan
ao., Lamujoen perhekodit, Laaksojen rauta ja Teräsmaja oy.
kinopio.blogspot.com, elokuvakerho.kinopio@gmail.com,
040 836 2733. Tilinumero: FI9657418420019933
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SIIKALATVAN KIRJASTOT
Pulkkilan kirjastossa
tammikuun ajan
7-luokkalaisten kirjaveistoksia

”Kurkkaa kirjaan”.
Poistokirjat uusiokäytössä.
Käykääpä tutustumassa näyttelyyn!

NUORTEN RYHMÄ
Nuorten (16-22v.) ryhmä aloittaa toimintansa
keskiviikkona 6.2.2013 klo 17.00 Pulkkilan hiihtomajalla. Ryhmä kokoontuu 10 kertaa keskiviikkoisin.
Ryhmän tavoitteina on yhdessä toimien vahvistaa
omia voimavaroja, löytää unelmia ja haaveita sekä
saada uusia kokemuksia ryhmätoiminnasta.
Voit myös kertoa vinkkejä siitä, minkälaista toimintaa
ryhmässä toivoisit tapahtuvan.

Tule rohkeasti tutustumaan ja jutustelemaan
makkaranpaiston ja kahvin merkeissä!

Pulkkilan kirjastossa vietetään
NAISVOIMAPÄIVÄÄ pe 1.2.2013 klo 12-15
Naisvoimapäivänä Maa- ja kotitalousnaiset kutsuvat
maistelemaan marjoista valmistettua smoothieta/pirtelöä.
Tervetuloa!

Lainan päivää

vietetään kirjastoissa pe 8.2.2013
Kestilän ja Rantsilan kirjastoissa aloitetaan
poistolehtien myynti, 10 senttiä/kpl.
Kirjastoissa kirjanäyttelyitä eri aihepiireistä.
Pulkkilan kirjastossa voit käydä laittamassa
”Jaa lukuvinkki”-tauluun lapun omista
suosikkikirjoistasi.

TERVETULOA!
Ryhmänvetäjinä toimivat
Liisa Saarikoski ja Helena Kinnunen
Lisätietoja: Liisa Saarikoski, 044-7591 700, liisa.saarikoski@haapavesi.fi tai Helena Kinnunen 044-5118 602, helena.
kinnunen@siikalatva.fi
Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi/Siikalatvan kunta, nuorisotoimi

Piippolan kirjastossa
kokoontuu RUNOPIIRI
ma 28.1.2013 klo 19.00.
Vuoden ensimmäisen runopiirin aihe on
”Tätä haluan elämältä”.
Tuo mukanasi 1-2 illan aiheeseen liittyvää runoa.
Kaikki runouden harrastajat ovat tervetulleita.

RatRace part 2
Ratrace part 2 Haapaveden liikuntahallissa pe 22.2.2013.
Päivällä vapaa pääsy klo 12–16; saman katon alla koulut, järjestöt, harrastukset.
Tule ja tutustu!

SIIKAJOKILAAKSON
HIIHTOCUP-2013
Siikajokilaakson hiihtocup-2013 hiihdetään seuraavan
ohjelman ja sarjojen mukaisesti:
Aika:
- To 17.01-13
- To 31.01-13
- To 07.02-13
- To 14.02-13
- To 28.02-12
- To 14.03-12

klo 18.30
klo 18.30
klo 18.30
klo 18.30
klo 18.30
klo 18.30

Paikka:
Pulkkila
Kestilä
Rantsila
Pulkkila
Rantsila
Kestilä

Sarjat ja matkat:
T/P 8v (s.-04 ja nuoremmat)
T/P 10v (s.-02...-03)
T/P 12v (s.-00...-01)
T 14v (s.-98...-99)
P 14v (s.-98...-99)
T/P 16v (s.-97...-96)
T/P 18v (s.-94...-95)
N
M
M40, M50, M60, M70

Hiihtotapa:
vapaa
perinteinen
vapaa
perinteinen
perinteinen
vapaa
1,0 km
1,5 km
1,5 km
2,0 km
3,0 km
3,0 km
3,0 km
3,0 km
5,0 km
3,0 km

Pisteet:
Pisteet kertyvät kuuden osakilpailun perusteella seuraavasti:
1.sija 25 pist. 2.sija 20 pist. 3.sija 15 pist. 4.sija 14 pist. jne...
Cupin lopputulokset määräytyvät kuuden osakilpailun
yhteenlaskettujen pisteiden perusteella. Tasatilanteessa
sijoitukset ratkaisevat paremmuuden.
Pakkasraja: - 17
Palkinnot:
Kaikki kolmeen osakilpailuun osallistuneet palkitaan.
Palkinnot jaetaan viimeisen osakilpailun jälkeen Kestilän
hiihtomajalla.
Ilmoittautumiset:
Ilmoittautumiset viimeistään puolituntia ennen kilpailujen
alkua yhdyshenkilöille. Yhdyshenkilöt ovat:
Rantsila; Sinikka Lehtosaari
puh. 044-5118672,
Kestilä; Jussi Soini
puh. 044-5118213,
Pulkkila; Sanna Toppinen
puh. 044-5118339
Huom! Ensimmäiseen osakilpailuun osallistujien
ilmoittautumiset voimassa seuraavissa osakilpailuissa.

Illalla klo 18.00–23.00 esiintymässä:

Justimus &
JVG
Alaikäiset täysi-ikäisen valvonnassa /seurassa iltatilaisuuteen!! Liput: 4€ ennakkoon 14.1.–8.2. Haapaveden liikuntahallilta (ark.klo 15–21). Ovelta 8€. Päihteetön tilaisuus.
Vapaa-aikatoimi järjestää kyydityksen tapahtumaan, mikäli lähtijöitä on vähintään 20.
Hinta vain 8€ (sisältää lipun + kyydin). Sitovat ilmoittautumiset perjantaihin 8.2.2013 mennessä; Sinikka: puh.
044-5118 672 / sinikka.lehtosaari@siikalatva.fi tai Sanna: puh. 044-5118 339 /sanna.toppinen@siikalatva.fi.
Lähtöajat ja -paikat ilmoitetaan myöhemmin!
Kerro ilmoittautuessa nimesi, puhelinnumerosi ja kyläsi, jossa asut tai mistä nouset kyytiin.
Voit ilmoittautua myös Facebookissa Siikalatvan liikunta- ja nuorisopalvelut sivulla.
Mikäli et ole vielä ryhmässä, kannattaa liittyä. Ryhmässä ilmoitetaan Siikalatvan liikunta- ja nuorisopalvelujen
tapahtumat ja muita asioita.

KOIRAHIIHTO
Pulkkilan Lehtomäen laduilla alkaa kokeiluluontoisesti Koirahiihtoilta.
Voit käydä hiihtämässä koiran kanssa aina maanantaisin klo 19–21 välisenä aikana;
alkaen 28.1.2013.

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.

Kaarentuvan Tarinailta

Ohjeita koirahiihtäjälle:
•
Pidä koirasi aina kytkettynä
•
Siivoa koirasi mahdolliset jätökset
•
Huolehdi, että rokotukset ovat kunnossa
•
Huomioi muut hiihtäjät
•
Varo vastaantulijoita, etenkin mäessä
•
Ilmoita ohitusaikeistasi hyvissä ajoin
•
Olet vastuussa koirastasi
•
Älä tuo aggressiivista koiraa ladulle
•
Laduilla liikutaan aina suksilla
•
Pidä silmät ja korvat auki sekä ennakoi

Hei!

Laduilla saa toki hiihtää ilman koiraakin, mutta muille hiihtäjille tiedoksi, että laduilla voi
olla myös koiria em. iltana. Harrastukseen koiralle tarvitaan oikean kokoiset, vetoon sopivat valjaat. Koirahiihdossa koira on valjaissa joustavan narun varassa, joka on kiinnitetty ohjaajan vyöhön.

- SIIKALATVAN VAPAA-AIKATOIMI-

Yritetään käynnistellä Piippolassa tarinailtoja.
Ensimmäisen kerran teemana on
” Ne kengät minulla jäi mieleen”
Tervetuloa jakamaan kanssamme muistojasi ja
tarinoitasi maanantaina 11.2.2013 klo 18.00
Tuulikin luokse Osoitteeseen Vääränkuja 3
Ps: Kaivataanko muillekin kylille tarinailtoja.
Ota yhteyttä YHTEISÖhautomo-hanke
mimmi.seppa@keskipisteleader.fi tai 050-3313135
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PULKKILAN
TAITOKESKUS
Pulkkilantie 13
92600 Pulkkila
p. 044 3153228
pulkkila@taitopohjoispohjanmaa.fi
www.taitopohjoispohjanmaa.fi

Tee oma

KANOOTTI

tai KAJAKKI!
Kurssi alkaa RANTSILAssa Taide- ja
melontakeskus Pyörähyksen tiloissa
Sipolassa pe 01.02.2013 klo
18.00. Ilmoittaudu p 044 7591 999 tai
www.jokihelmenopisto.fi

TIETOTEKNIIKKAKURSSIEN
UUDET AJAT:

RANTSILA
tiistaisin klo 17- 19.15
Gananderin koululla

PULKKILA
lauantaisin19.1., 2.2.,
16.2., 2.3., 16.3.
klo 10-13
Siikalatvan lukiolla
Opettajana Kaisa Sainkangas.
Ilmoittaudu p. 044 7591 999 tai www.jokihelmenopisto.fi

Naisten kuntonyrkkeily

Rantsila liikuntahalli maanantaisin klo 18-19.
Ryhmässä on tilaa! Ilmoittaudu p. 044 7591999.

SIIKALATVAN
4H-YHDISTYS

p. 040 5200065 tai 040 7079869
alli.visuri@4h.fi/petri.partala@4h.fi

Kerhot, kevät 2013
RANTSILA
ma klo 17.00-18.00 6-10 v. askartelukerho,
Veera Fält ja Neea Kurkinen/Raikas
ke klo 14.00-15.30 3.-6. lk liikuntakerho,
Karoliina Sunnarborg/Hovin koulu
ke klo 18.00-19.00 4.-7. lk liikuntakerho, RPMY/liikuntahalli
to klo 18.00-19.00 0.-3. lk liikuntakerho, RPMY/liikuntahalli
pe klo 16.30-17.30 3.-6. lk kokkikerho,
Katja Mankisenmaa ja Ira Kemppainen/Raikas

PULKKILA
ke klo 15.30-16.30 4.-7. lk pelikerho,
Ilari Kärki/peruskoulun iso sali
to klo 17.00–18.00 yleiskerho alakouluikäisille,
Sandra Panni/Laakkolan koulu

PIIPPOLA
ma klo 16.00–17.00 käsityökerho,
Kirsi Myllykoski/Pentti Haanpään koulu
ma klo 17.30-18.30 1.-3. lk Kokkikerho,
Piia Hammar ja Riku Soini/valkoinen talo
ma klo 17.30-19.00 4.–7. lk pelikerho, Marika Jarva/PIO:n sali
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,
Amir ja Jenni/PHK
ke klo 18.00–19.30 2.-6. lk näytelmä- ja ilmaisutaitokerho,
Johanna Hämeenaho/PHK
to klo 18.30–20.00 7.-9. lk pelikerho,
Jaakko Rajamäki/PIO:n sali
pe klo 17.00-18.00 Heppakerho alakoululaisille
(joka toinen viikko), Sanna Ikola/Jarvan talli
la klo 13.00-14.30 Liikuntakerho alakoululaisille,
Amir ja Jenni / PIO:n sali
KESTILÄ
to klo 15.30-16.30 4.-7. lk liikuntakerho,
Simo Härmä ja Eetu Kemi/kunnanviraston Sali
la klo 14.00-15.30 2.-6. lk jääkiekkokerho,
Tuukka Tervonen/Kestilän kaukalo
Jatkuu keväämmällä, air-soft -kerho Kestilän maastoissa,
Leevi Palovaara ja Miko Riikonen

HUOM! muuttuneet
aukioloajat
Ma klo 9 – 17
Ti
9 – 14
Ke
12 – 16
To
9 – 14
Tervetuloa
- kutomaan kangaspuilla
monenlaisia kankaita
ja tekemään erilaisia
kurssitöitä
- hankkimaan materiaaleja, loimia, käsitöitä ym.
- tutustumaan kurssitarjontaan, mallitöihin,
myymälään
KURSSIT:
JÄÄKUKKA-seinätekstiili
Tyylikäs seinäelementti,
joka on helppo valmistaa
eri tekniikoita yhdistellen.
Ma 28.1 klo 17-21
(Pulkkila)
Ti 29.1 klo 15-20
(Pyhäntä)
Hinta 45 €
Kursseille sitova ilmoittautuminen viikkoa
ennen
p. 044 3153228/pulkkila@taitopohjoispohjanmaa.fi
Hae kevään kurssiesite
kirjastolta tai taitokeskuksesta!
Neuleillat ovat kaikkien
neulontaan hurahtaneiden yhteinen juttu.
Opit aina jotain uutta ja
osallistut vain materiaalien hinnalla. Tule mukaan
iloiseen joukkoon!
NEULEILTA ma 4.2
klo 17 - 20
Röyhelöreunainen huivi
alpakkalangasta: neulo
pehmeä kutiamaton
asuste. 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

MTK-RANTSILAN

liikuntahallivuoro

joka sunnuntai
alkaen su 20.1.
klo 19-20.30
Pelataan esim.
lentopalloa tai
sählyä.
Jäsenet ja jäsenperheet tervetuloa!

HUIPPUNOPEA LAAJAKAISTA
HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUTUKUNTAAN
– SELVITYSTYÖ KÄYNNISTYMÄSSÄ
Valtioneuvoston tavoite on saada nopea laajakaistayhteys kaikkiin suomalaistalouksiin
vuoden 2015 loppuun mennessä. Tätä varten Siikalatvan kehittämiskeskus on käynnistänyt Keskipiste-Leaderin rahoittamana ”Siikaverkko”-hankkeen, jonka tarkoituksena
on selvittää alueemme kotitalouksien, yhteisöjen ja yritysten kiinnostus nopeaa laajakaistaa kohtaan. On mahdollista, että kaupallisesti näitä verkkoja ei rakenneta hajaasutusalueille. Siikaverkko-selvitystyön päätavoitteena onkin perustaa seutukunnan
alueelle oma osuuskunta, joka tarjoaa nopeat laajakaistapalvelut jäsenilleen.
Helmikuun aikana käynnistetään kyläkohtaiset tiedotustilaisuudet, joissa asiasta saa
tarkempaa tietoa. Kylätilaisuuksista ilmoitetaan kuntatiedotteissa, paikallislehdessä
sekä Siikalatvan kunnan ja Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän nettisivuilla.
Tervetuloa tilaisuuksiin kuulemaan lisää ja keskustelemaan!
Lisätietoja: projektipäällikkö Merja Louet, Siikalatvan kehittämiskeskus
puh. 044-769 2508 (ma-pe klo 08-16) tai merja.louet@siikalatva.fi

NAAPURIAPURINKI PIIPPOLAAN?!
KAIPAISITKO KISSAN HOITAJAA LOMASI AJAKSI?
TAI KAIPAATKO LAPSENVAHTIA?
TAI VAIKKA PERÄKÄRRYÄ LAINAAN?
Kaipaatko pientä naapuripalvelusta, josta maksaisit mielelläsi vastapalveluksella?
Perustetaan Piippolaan naapuriapurinki, mistä voi lainata tavaroita tai aikaa?
Homma menee näin:
Jokaiselle naapuriapurinkiin kuuluvalle jaetaan alkupääomaksi 3 seteliä
(kylän omaa valuuttaa) Palveluksista ja lainoista maksetaan näillä seteleillä. Vastapalvelusta ei tarvitse välttämättä vaihtaa saman naapurin kanssa,
vaan sen voi tehdä jollekin toiselle naapuriapurinkiin kuuluvalle. Kirjataan
ylös mitä palveluksia tai tavaroita kukanenkin olisi valmis lainaamaan tai
olisi vailla.
Tule paikalle niin pistetään naapuriapu kiertämään!
Naapuriapuringin perustamispalaveri torstaina 7.2.2013
klo 18.00 Piippolan kirjastolla
Tilaisuuden järjestää YHTEISÖhautomo-hanke Keskipiste-Leader ry
Ps: Olisiko muillakin kylillä tarvetta tällaiselle ringille? Ota yhteyttä!
mimmi.seppa@keskipisteleader.fi tai Puh. 050-3313135

Haapaveden-Siikalatvan Omaishoitajat ja
Läheiset ry / Tehoke-projekti
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 paikkakuntanne apteekeissa. Käy tutustumassa kansioon. Annamme ohjausta ja neuvontaa edelleen toimistoltamme käsin sekä teemme myös
kotikäyntejä ja Minimental- muistitestejä.
Tehoke-projektin toiminta loppuu helmikuun loppuun mennessä.
Kiitämme sydämellisesti kaikkia toiminnassamme mukana olleita henkilöitä ja tahoja!
Hyvää ja Onnellista Uutta Vuotta 2013!
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. 044-2991868
projektityöntekijä Heidi Vaaramaa
puh. 044-2991 385
Haapaveden - Siikalatvan Omaishoitajat ja Läheiset ry
puheenjohtaja Taimi Maliniemi puh. 050-3630890
sihteeri Orvokki Rytky puh. 044-0822365
Kotisivumme ovat: www.tietotaitotalkoot.fi/haapavesi-siikalatva
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SIIKALATVAN KUNTA
PÄIVÄHOITOPAIKAT 2013 SIIKALATVALLA
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. Yhtäaikaa 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, jota haetaan erikseen ja josta peritään tuloista riippumaton maksu. 1-2 –luokkaa
käyvät koululaiset voivat saada päivähoitoa syys,- joulu- ja hiihtolomalla, jolloin palvelusta
peritään normaali päivähoitomaksu.
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 €/kokopäiväpäivä/
lapsi ja 7 €/osapäivä/lapsi. Tilapäisen hoidon ajalta ei menetä lasten kotihoidontukea.

PÄIVÄHOITOPAIKKOJEN HAKU
Päivähoitopaikkaa tulee hakea viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan, mikäli hoidontarve on tiedossa. Elokuulta alkava päivähoidon tarve edellyttää siis
hoitopaikan hakemista 31.3.2013 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.
Hakemuslomakkeita saa kirkonkylien päivähoitotoimistoista. Internetistä lomakkeet löytyvät osoitteesta www.siikalatva.fi.
KESTILÄ: Päivähoitotoimisto/kunnanvirasto, Hallintotie 5, 92700 Kestilä
Lisätietoja: päivähoidon johtaja Ulla-Maija Hepo-oja p. 044 5118 226
PIIPPOLA: Päivähoitotoimisto/Vaarintalon päiväkoti, Tenavatie 1, 92620 Piippola
Lisätietoja: päiväkodinjohtaja Jaana Fält p. 044 5118 336
PULKKILA: Päivähoitotoimisto/Päiväkoti Hiirenkorva, Pulkkilantie 13 B, 92600 Pulkkila
Lisätietoja: päivähoidonohjaaja Sirkka Kemppainen p. 044 5118 476
RANTSILA: Päivähoitotoimisto/Lastentalo, Rantsilanraitti 7, 92500 Rantsila
Lisätietoja: päivähoidonohjaaja Eila Arffman p. 044 5118 647
Koulutuslautakunta/varhaiskasvatuspalvelut

Made in Uljua 8.-9.2.2013

Matikkapilkki ja
talvitapahtuma
TULE JA TUO PERHEESI, YSTÄVÄSI JA TUTTAVASI
viettämään ainutlaatuista tapahtumviikonloppua Siikalatvalle!
Tapahtumapaikka molempina päivinä Maalaiskartano Pihkala
PERJANTAI 8.2.2013

klo 12- 14.30 Made in Uljua seminaari
Kaikille avoin ja maksuton seminaari Uljuan vesistöstä ja mystisestä mateesta. Seminaarin
päätteeksi kahvitarjoilu. Tarjoilua varten toivomme ennakkoilmoittautumista sähköpostilla
os. airi.hakala@kotinet.com viimeistään 1.2.2013 mennessä.

Made in Uljua - seminaari

Ajankohta pe 8.2.2013 klo 12- 14.30 Paikka: Maalaiskartano Pihkala, Siikalatva
Klo 12.00
Tilaisuuden avaus
Aimo Lehmikangas, kehitys- ja tekninen johtaja, Siikalatvan kunta
Klo 12.10
Uljuan nykytila ja tulevaisuus
FT Timo Yrjänä, erikoisasiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Klo 12.40
Mystinen made
FL Anssi Eloranta, kalabiologinen ja hydrobiologinen erikoisaisantuntija
Keski-Suomen ELY keskus
Klo 13.10
Vattenfall ja Uljuan säännöstely
DI Teemu Sarnola, ympäristökoordinaattori, Vattenfall Oy
Klo 13.30
Uljuan merkitys alueen asukkaille.
Opettaja Pekka Kemppainen, Siikalatvan kuntalainen
Klo 13.40
Matkailun mahdollisuudet Uljualla
Projektipäällikkö Anniina Merikanto-Vuoti, Matkailusta Nostetta -hanke
Klo 13.50
Paneeli, yleisökysymyksiä ja keskustelua.
Paneelin juontaa elinkeinoasiamies Markku Pietikäinen.
Klo 14.20
Made in Uljua - tapahtuman ohjelma- ja kilpailu info
Airi Hakala, tapahtuman tuottaja, Sulo Heikkinen kilpailujohtaja
Klo 14.30
Tilaisuuden päätös. Kahvitarjoilu.
Klo 15-16
Madepilkin pikakurssi, Veijo Lappalainen, mestarimadepilkkijä ja
Kalaparkki Oy - kalanparkitsemisen esittelyä
Klo 18-20
Made in Uljua Disko, päihteetön disko nuorille Pihkalassa.
Klo 21-01
Maderoke Karaoke - tanssia ja laulua Made in Uljua fiiliksillä.

LAUANTAI 9.2.2013 alkaen klo 12.
Mahtava matikkakeittolounas tarjolla Pihkalassa kello 12-15. Hinta 9 e.
Illalla klo 15- 19 Pihkalan tilausravintolassa huippu matikkaillallinen, hintaan 20 e.
Klo 12.00
Made in Uljua - tapahtumapäivän avaus Hannu Saarinen,
seutukuntajohtaja, Haapaveden- Siikalatavan seutukunta
Klo 12. 10
Made in Uljua - talvitapahtumapäivän ohjelma alkaa,
juontajana Jamppa Kääriäinen. Varmasti paikkansapitämättömiä
kalajuttuja Uljualta ja Savosta. Laulun luikauttelua Jampan kanssa.
- ohjelmassa myös mm. Mystisen mateen elämää - Anssi Eloranta
- kalanparkintaopastusta
- Kisapäivän maskotit Minttu ja Ville jälleen akvaariossa (elävät mateet)
- myyntitori
Klo 13
Kokeile ilmaiseksi jousiammuntaa, seinäkiipeilyä.
Perheen pienimmille poniratsastusta ja puuhanurkka
Klo 13
Pihkalan rannassa Matikkapilkin pikakurssi ensikertalaisille
Opettajana mestarimateenpyytäjä Veijo Lappalainen

MADE IN ULJUA MATIKKAPILKKIKISA klo 16 - 21
Kilpailunjohtaja: Sulo Heikkinen, Puh 050 5055 012,
sähköposti: sulo.heikkinen2(at) luukku.com
Ilmoittautuminen: Sarjat miehet, naiset ja nuoret.
Nuorten sarjassa kaikki palkitaan.

Klo 16 - 22 Kisastudio Pihkalassa - Tule, seuraa - ja viihdy!

Kisastudion juontaa Jamppa Kääriäinen. Suorat raportit ja kisatunnelmat Uljuan
altaalta. Jääreportterina ”kuuntele Tomppaa” – suosikkijuontaja Tommi Hedberg.
Nauti tunnelmasta - viihdy hyvässä seurassa - tosien ja vähän sinne päin kalajuttujen kera - KIIHKEÄSSÄ KISATUNNELMASSA Pihkalassa.
Palkintojen jako n. klo 22.
Palkintojen jaon päätteeksi Anssi Eloranta määrittää voittajakalojen iän.
Tule ja näe ainutlaatuinen toimenpide paikan päällä. Extreme!

MADE IN ULJUA KARAOKE TANSSIT

KLO 20-01 (paussi palkintojen jaon ajan).
Pihkalan ravintola A-oikeuksin palvelee klo 18-01).
Lisätietoja tapahtumasta ja kilpailusta www.madeinuljua.com sekä tapahtumatuotanto viestintä, markkinointi ja kumppanuudet: Airi Hakala, p. 044 2786985,
airi.hakala@kotinet.com

Seuraava kuntatiedote ilmestyy ti 19.2.2013.
Järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt, toimitattehan ilmoitukset yhdelle kuntatiedote-vastaavista sitä mukaa, kun asioita tulee, kuitenkin viimeistään 6.2.2013.
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

