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

Joulu
on
taas!
Joulu tuntuu tänäkin vuonna tulevan liian nopeasti. Niin, ettei juuri ehdi odottaakaan. On kuitenkin hienoa saada valon ja lämmön juhla keskelle
pimeintä vuodenaikaa! On aika levätä, rauhoittua,
virkistyä ja siten kerätä voimia alkavaan vuoteen.
Sitten pian mennäänkin jo pitenevän päivän merkeissä.
Kunnassa loppuvuoden työt huipentuvat talousarvion käsittelyyn. Valtuusto päättää siitä samalla,
kun pitää viimeisen kokouksensa 17. joulukuuta.
Sen jälkeen alkaakin heti jo uuden valtuustokauden työn valmistelu ja valtuuston, hallituksen ja
lautakuntien työn käynnistäminen.

PERINTEINEN

JOULURAUHANJULISTUS
KURUNNEVALLA RANTSILASSA
Pylsynsaaren kodalla pe 21.12.2012 klo 19.00
Kodalla tarjotaan kahvia ja makkaraa!
Linja-autokuljetus lähtee vanhan Arinan tontilta klo 18.30
TERVETULOA!
Siikalatvan seurakunta* Siikalatvan kunta*Rantsilan Riistamiehet

ikunta*nuoret*liikunta*nuoret*lii SIIKALATVAN KIRJASTOT

Mitä ensi vuodelta erityisesti odottaisin? Sitä, että
maan hallituksen käynnistämän kuntauudistuksen
käytännön ratkaisut ja toteutus ylipäätään selkiintyvät. Selviää se, että mikä taho tulee vastaamaan
sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä.
Eteneekö hallituksen hanke vahvojen peruskuntien muodostamisesta ja jos, niin mitkä Siikalatvan todelliset vaihtoehdot ovat? Vuoden kuluttua
tiedämme varmasti näistä enemmän.

Tuleva joulu voidaan useimmissa suomalaisissa
kodeissa viettää varsin hyvissä oloissa. Työllisyyden heikentyminen tuo kuitenkin niukkuutta
ja epävarmuutta, puutettakin. Kohtaamme myös
sairautta ja monisyistä pahoinvointia. Kunnan
kaiken toiminnan päämäärä on kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Sitä vartenhan kunnalliset
palvelut juuri ovat. Hyvinvointi on laaja käsite ja
sitä on fyysistä, taloudellista, sosiaalista, henkistä ja hengellistäkin. Yhteiskunta palveluineen
tukee ja tarvittaessa hoitaa sairauksien ja vanhuusiän koittaessa. Se kyllä turvaa hyvinvoinnin
edellytyksiä, mutta suurin vaikutus ja vastuukin
hyvinvoinnista sittenkin on kansalaisella itsellään.
Omavastuisuus tulee väistämättä korostumaan,
siitä pitää huolen väestökehityksemme ja henkilöstön ja muiden voimavarojen riittämättömyys
julkisissa palveluissa. Kaikkihan me tiedämme
hyvien elämäntapojen merkityksen terveyteemme
ja muuhun hyvinvointiin. Liikunta, kulttuuri ja muut
hyvät harrastukset, toimivat sosiaaliset suhteet,
perhe ja ystävät ovat tärkeitä hyvinvoinnin tekijöitä. Nyt joulun aika onkin hyvinvoinnin vahvistamisen aikaa erityisesti näissä merkeissä. Tavaran
paljoutta siihen ei välttämättä tarvita.
Toivotan oikein
Hyvää, Rauhaisaa ja Iloista Joulun aikaa
Teille kaikille kuntatiedotteemme lukijoille!

Tuomo Haapalahti
kunnanjohtaja

Kiristääkö housunkaulus?
Tuntuuko paita liian pieneltä?

Haasta itsesi ja lähde mukaan
JUOKSUKOULUUN!
Siikalatvan kunta järjestää Pohjois-Pohjanmaan
liikunnan avustuksella kaikille avoimen
Hyvän Olon juoksukoulun.

Joulunaika 24.12.-26.12.2012 suljettu
Uudenvuodenpäivä 1.1.2013 suljettu
Kestilän ja Piippolan kirjastot
suljettu myös 31.12.2012

Lumiset oksat vihreän puun,
kimmeltää valossa jouluisen kuun.
Katsoen tähtien hopeista nauhaa,
toivomme jouluusi lämpöä, rauhaa.

RAUHALLISTA
JOULUNAIKAA!
toivottaa kirjastojen henkilökunta

JUOKSUKOULU ALKAA
INFO-TILAISUUDELLA
Kestilän toimiston valtuustosalissa
tiistaina 15.01 2013 klo 18.00.
Paikalla on Kari Heljasvaara PopLista
Hyvän olon juoksukoulussa harjoittelun voi lähtötasonsa mukaan aloittaa juosten tai osittain kävellen.
Tavoitteesi voi olla 10 km, puolimaraton, tai onko
haaveenasi kenties juosta jopa maraton.
Hinta 20,00 € sis. mm. ohjatun opastuksen ja
Matkalla maratonille kirjan.
Ilmoittautuminen 7. 1.2013 mennessä
Sinikalle puh. 044-5118 672.
Liity myös facebook ryhmään:
Hyvän Olon Juoksukoulu – Siikalatva

TIETO TARPEEN?
Kela, Pankki, Verottaja, Yle Areena, Verkkolehdet
Facebook, Skype, Sähköposti, Verkkoasiointi?
Maksutonta henkilökohtaista ohjausta kaikenlaisiin
verkkopalveluihin Siikalatvan kirjastoissa

Pappamopon ja mummomotskarin
jalanjäljissä kulkeva

KIRJASTOSKOOTTERI

APUNA AIKUISILLE ARJEN VERKKOPALVELUISSA
KESTILÄ: Aloituskerta ke 2.1. klo 17:15
Opetus 4.1., 11.1., 18.11., 25.11. ja 1.2.
PIIPPOLA: Aloituskerta ti 15.1. klo 17:00
Opetus 24.1., 31.1., 7.2., 14., ja 21.2.
PULKKILA: Aloituskerta ti 15.1. klo 18:30
Opetus 22.1., 29.1., 5.2., 13.2. ja 20.2.
RANTSILA: Aloituskerta ke 2.1. klo 19:15
Opetus 9.1., 16.1., 23.1., 30.1. ja 6.2.

Sinä noin 16-29 -vuotias nuori

NUORISOTILAT ovat auki
joululomalla tilakohtaisesti.

Liikunta- ja nuorisotoimen väki
toivottaa kaikille

RENTOUTTAVAA JOULUA
JA
LIIKUNNALLISTA UUTTA VUOTTA!

KIRJASTOSKOOTTERI

NEUVOO NETTIPALVELUJA NUORILLE
KESTILÄN opetuspäivät
11.12. 14.12. 17.12. ja 21.12
PIIPPOLAN opetuspäivät
21.1. 28.1. 4.2. 11.2. ja 18.2.
PULKKILAN opetuspäivät
8.2. 12.2. 15.2. 19.2. ja 22.2.
RANTSILAN opetuspäivät
3.1. 7.1. 10.1. 14.1. ja 17.1.
Opetuspäivinä on opetus aina samalla kellonajalla.
Soita ja varaa oma aika. p. 044-4456390
Ajat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
7.12

Ohjaajana informaatikko Nina Sipola
p. 044-4456390, sähköposti: nina.sipola@haapajarvi.fi
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SIIKALATVAN
4H-YHDISTYS

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

RANTSILAN SYÖPÄKERHO

Rantsilan Syöpäkerho kiittää kaikkia vuoden aikana kerhossamme toimineita henkilöitä, ohjelman esittäjiä ja
kaikkia kerhossa mukana olleita. Ilman teitä ei olisi meitä
kerhossa vetäjiäkään henkilöitä.
Toivotamme oikein Hyvää Joulua ja
Onnea Vuodelle 2013 kaikille.
Seuraava kerho on 16.1.2013 klo 12.30 srk-talolla,
joka on samalla vuosikokous ja on kerhon vetäjän valinta. Toivotaan uusien tuulien puhaltavan, tässä on haasteiden paikka ja on helppo jatkaa, rohkeasti vain mukaan.
Sain juuri puhelintiedon, että olemme voittaneet
kuntokampanjan, olemme siis ykkösiä. Suuret kiitokset!

RANTSILAN ELÄKELIITTO
Pikkujoulut on juhlittu, kiitos kaikille mukana olleille,
ohjelman suorittajille, talkoolaisille suurkiitos, ja me kaikki
teimme juhlasta juhlan.
TANSSIT Sipolassa ma 31.12.2012 klo 19.00-23.00.
Hyvän tanssimusiikin takaa Teuvo Vuoti ja Kimmo Niiranen.
Kaikki joukolla tanssimaan hyvän musiikin tahdissa.
Kiitos kuluneesta vuodesta 2012 ja Oikeen mukavaa ja
Rauhaisaa Joulua kaikille ja Onnellista Uutta Vuotta 2013!
ALOITAMME KERHON ti 8.1.2013 klo 11.00 srk-talolla.
Tervetuloa kaikki joukolla mukaan niin vanhat jäsenemme,
kuin uudetkin!

Kerhot jäivät joulutauolle viikolla 50.
Suuri kiitos kaikille kerhoihimme osallistuneille
kerholaisille ja ohjaajille.
Kerhojen kevätkausi aloitetaan viikolla 3.
Tervetuloa runsaslukuisina mukaan aktiiviseen
kerhotoimintaamme tammikuussa 2013.
Lisätietoja kerhoista, 4H-jäsenyydestä sekä
muusta toiminnastamme www.4h.fi/siikalatva
Perhereissu SM-liigan huippuotteluun
KÄRPÄT - JOKERIT la 5.1.2013 klo 17.00
muutama paikka jäljellä!! (mukaan mahtuu 48
lätkäfania). Matkan hinta 25 € (sis kyyti + istumapaikkalippu), lapsen/nuoren mukana tuleva
huoltaja pääsee mukaan lipun (19€) hinnalla.
Sitovat ilm. 28.12. klo 15.00 mennessä
p. 040 707 9869/petri
Koska kyseessä on perhereissu, on matka
alkoholiton!

Siikalatvan
4H-yhdistys
kiittää kaikkia
jäseniään ja yhteistyökumppaneitaan
kuluneesta vuodesta
sekä toivottaa kaikille
Oikein Hyvää Joulua ja Onnellista
Uutta Vuotta 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.

PULKKILAN TAITOKESKUS

Pulkkilantie 13, 92600 Pulkkila, p. 044 3153228
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
Joulun aikaan suljettu 24.12.2012-6.1.2013.
HYVÄÄ JOULUA!
Ohjaaja Kaija-Liisa Rantonen

Made in Uljua pilkkikilpailu ja
talvitapahtuma 8.-9.2.2013
Toista kertaa järjestettävä Made in Uljua - matikkapilkki-kilpailu ja talvitapahtuma kasvaa ensi helmikuussa kaksipäiväiseksi. Samalla se ottaa vahvan
sisällöllisen kehitysaskeleen nostamalla esiin Uljuan kalastuksellista ja matkailullista puolta kovatasoisella asiantuntijaseminaarilla. Lauantaina ennen pilkkikisaa on Kisakeskus Pihkalassa jälleen koko perheelle sopivaa ohjelmaa alkaen
klo 12. Maistuva matikkakeittolounas ei myöskään mene väärän kurkkuun,
sillä tilaisuutta tulee juontamaan Halavatun Papoista tuttu Jamppa Kääriäinen.
Hän jatkaa myös illan kisastudiossa selostusta aina palkintojen jakoon saakka.
Iltaviihdettä on tarjolla sekä perjantaina että lauantaina. Perjantaina Pihkalassa
on ensin nuorten disko klo 18-20 ja aikuisten karaoketanssit molempina iltoina
alkaen klo 21.
Lauantain pilkkikilpailussa on nyt miesten ja naisten sarjan lisäksi myös
nuorten, alle 15-vuotiaiden sarja, jossa kaikki osallistujat palkitaan.
Ilmoittautumiset hoituvat sähköpostilla sulo.heikkinen2@luukku.com.
Kilpailuun ilmoittautuminen on mahdollista myös kilpailupaikalla mutta erityisesti nuorten sarjassa toivotaan ennakkoilmoittautumista palkitsemisten takia.
Osallistumismaksu 30,00 € maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä: tilinro
537302-23717 Pyhännän Vapaa-ajan kalastajat ry. Nuorten osallistumismaksu
15,00 €.
Lue lisää www.madeinuljua.com
Lisätietoja tapahtumajärjestelyistä ja yhteistyöstä: tapahtumatuottaja Airi
Hakala p. 044 2786985. Jos Sinulla on ideoita tapahtuman suhteen tai haluat
esimerkiksi mukaan myyntitorille, soita pikimmiten.

Ensimmäiseen Made in Uljua -kisaan osallistuneet pilkkijät taivalsivat
kisapaikalle helmikuisessa hämyssä ja pakkasessa.
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Hyviksi todetut
Veripalvelu

VERENLUOVUTUS
keskiviikkona 9.1.2013 klo 14-18, srk-talo, Pulkkilantie
11, Pulkkila. Tervetuloa!
Ojenna kätesi. Jokainen verenluovutuksesi on korvaamaton. Toivomme, että luovuttaisit verta säännöllisesti 2-3
kertaa vuodessa. Ota virallinen henkilötodistus mukaan.
Maksuton luovuttajainfo 0800 05801. www.veripalvelu.fi
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”Näin toimii yhdistys” -koulutukset jatkuvat.
Seuraavan kerran teemanamme ovat yhdistyksien avustukset ja tiedottaminen.
Tervetuloa” Näin toimii yhdistys” -koulutukseen
La 26.1.2013 Klo 10.00-14.00
Siikalatvalle, Leskelän kylän Kairanmaa talolle (Alipääntie 9)
Kouluttajana toimii Tuula Aitto-Oja Haapaveden opistolta
Koulutuksen järjestää YHTEISÖhautomo-hanke.
Koulutus on maksuton.
Ilmoittautumiset koulutukseen 18.1.2013 mennessä joko sähköpostilla osoitteeseen
mimmi.seppa@keskipisteleader .fi tai tekstiviestillä puh. 050-3313135

TERVEYSPIIRI HELMI TIEDOTTAA
JOULUN AJAN TOIMINNASTA
PÄIVYSTYS JA LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO
PÄIVYSTYSNEUVONTA JA -AJANVARAUS
PUH. (08) 452 700
Haapaveden, Pulkkilan ja Rantsilan vastaanotot ovat
avoinna normaalisti.
Kestilän, Piippolan ja Pyhännän lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotot ovat suljettuina 17.12.2012 - 6.1.2013
(viikot 51, 52 ja 1). Asiakkaille annetaan aikoja avoimina
oleville vastaanotoille.
Reseptien uusinta apteekin kautta.
Virka-ajan ulkopuolinen päivystys:
Haapavesi:
Oulaskankaan sairaalan yhteispäivystys puh (08) 4297
840, päivystysneuvonta.
Päivystyksessä olevien omaisten tilanne ja päivystyksessä
sovittujen tutkimustulosten tiedustelut puh (08) 4297 801.
Kestilä, Piippola, Pulkkila, Pyhäntä ja Rantsila:
OYS yhteispäivystys (08) 315 2655
Potilastiedustelut yhteispäivystyksestä (08) 315 2688.
Ambulanssi 112

KYLÄSUUNNITELMA - KOULUTUS
La 12.1.2013 klo 9.00 - 15.00 Kyläkeskus Sykkeessä,
Kärsämäen Sydänmaankylällä (Sykkeentie 40)
Kouluttajana toimii Timo Reko /
Maaseudun sivistysliitosta
Koulutuksen järjestää YHTEISÖhautomo-hanke

Miten kyläsuunnitelma tehdään?
Mitä asioita sen teossa
kannattaa ottaa huomioon?

Ilmoittautumiset 9.1.2013 mennessä
Sähköpostilla mimmi.seppa@keskipisteleader.fi tai tekstiviestillä
050-3313135. Koulutus on maksuton!

HOITOTARVIKEJAKELU
Haapaveden, Pulkkilan ja Rantsilan hoitotarvikejakelut
toimivat normaalisti.
Kestilän, Piippolan ja Pyhännän hoitotarvikejakelut ovat
suljettuina 17.12.2012 - 6.1.2013 (viikot 51, 52 ja 1).
ASIAKKAITA PYYDETÄÄN VARAUTUMAAN SULKUUN
HYVISSÄ AJOIN.
LABORATORIO
Haapaveden ja Pulkkilan laboratorionäytteenotot ovat
avoinna normaalisti.
Kestilän laboratorionäytteenotto avoinna viikolla 51 ma
17.12.2012, viikolla 52 suljettu ja viikolla 1 avoinna ke
2.1.2013.
Piippolan laboratorionäytteenotto suljettu ajalla
17.12.2012 - 6.1.2013 (viikot 51, 52 ja 1).
Pyhännän laboratorionäytteenotto avoinna viikolla 51
ti 18.12.2012, viikolla 52 suljettu ja viikolla 1 avoinna to
3.1.2013.
Rantsilan laboratorionäytteenotto avoinna viikolla 51
normaalisti, viikolla 52 to 27.12.2012 ja viikolla 1 ke-to
2. - 3.1.2013.
RÖNTGENIT
Toimivat osittain supistetusti.
NEUVOLAT
Haapaveden, Kestilän, Pulkkilan, Pyhännän ja Rantsilan neuvolat toimivat supistetusti.
Piippolan neuvola on suljettu 22.12.2012 - 6.1.2013,
tarvittaessa yhteys muihin neuvoloihin.
MIELENTERVEYSNEUVOLAT
Mielenterveysyksiköt toimivat supistetusti joulun aikana.
FYSIOTERAPIA JA APUVÄLINELAINAAMO
Haapaveden terveyskeskuksen fysioterapia ja apuvälinelainaamo toimivat joulun ajan supistetusti.
Pulkkilan terveyskeskuksen apuvälinelainaamo suljettu
ma 31.12.2012, muutoin avoinna normaalisti.
Pulkkilan ja Rantsilan fysioterapiayksiköt toimivat
supistetusti.
HAMMASHOITOLAT
AJANVARAUS JA NEUVONTA ma – to 8.00 -15.30 ja pe
8.00 -13.30 puh. 08-452 710
Päivystys viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 10.00 - 12.00
Hammaslääketieteenlaitos, Aapistie 3 I-kerros, puh. 044
7036 426
Haapaveden, Pulkkilan ja Rantsilan hammashoitolat
ovat avoinna arkipäivinä normaalisti.
Muut hammashoitolat ovat joulun aikaan suljettuina
seuraavasti:
Kestilän hammashoitola suljettu 19.12.2012 - 6.1.2013
Piippolan hammashoitola suljettu 20.12.2012 - 6.1.2013
Pyhännän hammashoitola suljettu 19.12.2012 - 1.1.2013

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen
vanhuspalveluissa
koti- ja asumispalveluohjaajat sekä
kotihoidon sairaanhoitajat
ottavat käyttöön puhelinajat 2.1.2013 alkaen.
PALVELUOHJAAJAT
PUHELINAIKA ARKISIN KLO 8 – 9
Arja Akbaba
puh. 044 7591 820
Koti- ja asumispalveluohjaaja, senioripalvelupiste
Kestilän ja Rantsilan alue, Pyhäntä
Rauni Tuomaala puh. 044 7591 851
Koti- ja asumispalveluohjaaja, senioripalvelupiste
Piippolan ja Pulkkilan alue
KOTISAIRAANHOITAJAT
PUHELINAIKA ARKISIN KLO 12 - 13
Kestilä: Marjo Ojanaho
puh. 044 7591 576
Piippola: Marjatta Selkäinaho puh. 044 7591 447
Pulkkila: Taina Simula
puh. 044 7591 715
Rantsila: Kiti Sovisalo
puh. 044 7591 754
Puhelinaikojen ulkopuolella kiireellisissä asioissa
voi ottaa yhteyttä
Kotihoito Kestilä puh. 044 7591 828
Kotihoito Piippola puh. 044 7591 846
Kotihoito Pulkkila puh. 044 7591 840
Kotihoito Rantsila puh. 044 7591 781
Puhelinaikojen lisäksi ohjausta ja neuvontaa annetaan
senioripalvelupisteissä ajanvarauksella:
Kestilä: Palvelukeskus Pihlajisto, Pehkolantie 4.
- Ajanvaraus puh. 044 7591 820
Piippola: Palvelukeskus Vaarintalo, Tenavatie 1.
- Ajanvaraus puh. 044 7591 851.
Pulkkila: Palvelukeskus Koivulehto, Pakkalantie 9.
- Ajanvaraus puh. 044 7591 851.
Rantsila: Palvelukeskus Kotipiha, Keinontie 12.
- Ajanvaraus puh. 044 7591 820

VALTAKUNNALLINEN
EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN
VIIKKO 45 (5.-11.11.2012)
Tänä vuonna viikon teemana on ”Ala Onnelliseksi”.
Aiheen tiimoilta järjestimme Siikalatvalla sosiaali- ja
terveyspiirin Helmen ehkäisevän päihdetyön ryhmän
toimesta Pulkkilan terveyskeskuksen aulassa tempauksen maanantaina 5.11.12, jossa kysyimme ”Mikä
tekee minut onnelliseksi?
Siikalatvasten onnellisuuden aiheita ovat terveys,
perhe, läheiset, työ. Onnellisuuden aiheet löytyvät
tavallisen arjen keskeltä, myös harrastukset ja oma
aika arjen keskellä mainittiin onnellisuuden aiheiksi.
Tempaus otettiin vastaan hyvin myönteisesti. Vastauksia
kertyi 51 kappaletta. Vastaajien kesken arvoimme
herkkukorin sekä pienempiä palkintoja. Arvonnassa herkkukorin voitti Aila Vilminko. Muut palkinnot
menivät Päivi Anttila, Johanna Ylioja, Kati Hammar
ja Henna Pyhälä. Onnea voittajille ja kiitos kaikille
kyselyyn osallistuneille! Palkinnot lahjoitti Pulkkilan
apteekki, Pulkkilan hammashoitola, Parturi-Kampaamo
Raisa sekä Siikalatvan nuoriso-ja vapaa-aikatoimi.
Kiitos lahjoittajille!
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Siikalatvan kunta
toivottaa
Rauhallista Joulua
ja
Onnellista Uutta
Vuotta 2013!

Seuraava kuntatiedote ilmestyy ti 22.1.2013.

SIIKALATVAN KUNTA
KUNNANTOIMISTOT SULJETTU 31.12.2012
Siikalatvan kunnantoimistot pidetään suljettuina uudenvuodenaattona,
maanantaina 31.12.2012, jolloin henkilökunta voi pitää vuosilomia mahdollisuuksien mukaan (kunnantoimistot suljettuina).
Välttämättömät palvelut turvataan kussakin kylittäisessä kunnantoimistossa.
Kunnanhallitus

Järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt, toimitattehan ilmoitukset yhdelle
kuntatiedote-vastaavista sitä mukaa, kun asioita tulee, kuitenkin viimeistään 9.1.2013.
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

