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KUNTATIEDOTE 4/16.4.2013

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

Kevään
hohtoa!
Onpa nyt keliä riittänyt kaikille,
niin hiihtäjille kuin muuten ulkoileville!. Aurinkoisia päiviä on
ollut viikkotolkulla. Hiihtoladuilla on ollutkin käyttäjiä, mutta
enempikin olisi sopinut, varsinkin tuonne Uljualle, jossa nyt
aivan mainiot hiihto-olosuhteet.
Kunnassa on oltu kuulolla, että mitä kuntauudistuksesta ja

erityisesti sosiaali- ja terveyshuollon uudistuksesta tulee. Hallitus on antanut eduskuntaan esityksen kuntarakennelaista,
joka velvoittaisi kaikki kunnat, Siikalatvankin, osallistumaan
selvityksiin vähintään 20 000 asukkaan kuntien muodostamiseksi. Siikalatvahan torjui vuosi sitten rakennetyöryhmän
esityksen maakunnan kaakkoisosan kuntaselvitysalueesta ja
katsoi, että paremminkin on mahdollista osallistua selvitykseen Oulun seudun suunnassa. Pakotteet liitoksiin tulevat
kunnan omasta taloudesta, jos se ajautuu kriisitilaan.

Valtionosuuksien leikkaukset lisäävät monessa kunnassa painetta yhdistymiseen, varsinkin jos leikkaukset jäävät
pysyviksi. Siikalatvaan kohdistuvien leikkausten 2012-2014
vaikutus vuositasolla ensi vuonna on jo 2,5 veroprosentin
suuruinen. Ilman niitä talous pysyisikin tasapainossa.
Viime vuoden tilinpäätös on valmistunut. Tulos on lievästi
negatiivinen, mutta paljon talousarviossa ennakoitua parempi. Tilinpäätös näyttää kuitenkin tilinpäätöskirjausten jälkeen
n. 109 000€ ylijäämää. Toimintamenojen kasvu viime vuonna
oli 2,5 % kun se kunnissa yleensä oli 4,0 %:n luokkaa.
Kunnan talouden tunnusluvut ovatkin nyt kohtuullisen hyvät,
mutta alijäämäkehityksen estäminen vaatii paljon tehostavia
muutoksia toiminnassa ja palvelutuotannon vaihtoehtojen
selvittämistä niin, että kohtuulliset palvelut voidaan tulevaisuudessa turvata. Tätä työtä tänäkin vuonna jatkamme. Ensi
vuoden talousnäkymä, ollakseen tasapainossa, edellyttää,
että voisimme saada kustannuksia jopa 1,7 milj. euroa nykytasoa pienemmiksi.
Myös vanhuspalvelujen rakenteita on kehitettävä siihen
suuntaan kuin valtakunnalliset suositukset edellyttävät.
Vaarintalonkaan toiminnan tulevaisuudesta ei ole syytä
kenenkään hätääntyä. Selvitykset valmistuvat kevään aikana
ja sitten on arvioinnin ja kannanottojen sekä lopulta päätöksenteon aika. Huonoja päätöksiä ei tietenkään pidä tehdä.
Toiminnan kehittämiseksi nykyistä taloudellisemmiksi on
pakko tehdä selvityksiä kunnan kaikilla toimialoilla. Kustannustehokkuuden parantaminen vaatii, että uusia palveluiden
tuottamisen tapoja voidaan ottaa käyttöön. Emme kuitenkaan puhu pelkästään kustannustehokkuudesta vaan myös
laajemmin tuloksellisuudesta jolloin laitamme painoa palvelun
laatuun ja vaikuttavuuteen.
SOTE-uudistuksen käänteistä on tullut jännitysnäytelmä,
jossa on farssinkin piirteitä. Pääratkaisusta eli järjestämisalueiden määrästä ei ole vielä selvää käsitystä, ei hallituksellakaan. Ratkaisut ovat lykkääntyneet, nyt kesäkuun lopussa
lakiluonnoksen pitäisi olla valmis. Isosta asiasta on kysymys;
Siikalatvan menoista 60 % on juuri sote-menoja ja ne ovat
kuntapalveluiden ydintä. Maan hallituksen esittämä vastuukuntajärjestely eli ns. isäntäkuntamalli toimii kyllä pienellä
sote-alueella kuten Helmessä, toki siinäkin ongelmakohtia
on, mutta ratkaisu, että koko laaja maakunta hoidettaisiin
yhden vastuukunnan toimesta, tuntuu mahdottomalta.
Maakunnan kattava kuntayhtymä sote-palvelujen järjestäjänä olisi siis hyvä ja kestävä ratkaisu. Isot kunnat, kuten Oulu,
voisivat tuottaa osan näistä palveluistaan itse.

Ajatellaanpa nyt kuitenkin niin positiivisesti, että jospa

lähikuukaudet tuovat selvyyttä tuleviin rakenteisiin niin, että
hallintorakenteiden sijasta voimavarat ja huomio voidaan
keskittää arjen toimintojen kehittämiseen.
Hyvää kevään alkua!

Tuomo Haapalahti
kunnanjohtaja

SIIKALATVAN KUNTA

KANSALL
KANSALLINEN
LI
VETERAANIPÄIVÄ
lauantaina 27.4.2013
”Veljeä ei jätetä,
nuoria ei unohdeta”
Sotiemme veteraaneille omistettua juhlapäivää vietetään
vuosittain 27. huhtikuuta sotatoimien päättymispäivänä.
Tänä vuonna kansallista veteraanipäivää, joka on yleinen liputuspäivä, vietetään 27. kertaa. Tämän vuoden
veteraanipäivän tunnuksena on ” Veljeä ei jätetä, nuoria
ei unohdeta”.
Siikalatvan kunnan alueella vietämme veteraanipäivän
juhlaa jokaisella kirkonkylällä, Piippolassa ja Pulkkilassa perjantaina 26.4.2013, Kestilässä ja Rantsilassa
27.4.2013.
PIIPPOLA -Perjantai 26.4. klo 10.00
Kokoontuminen sankarihaudoille, seppeleen lasku
Pentti Haanpään koululla hartaus, kappalainen Perttu
Kyllönen, ohjelmaa ja ruokailu
PULKKILA - Perjantai 26.4. klo 11.00
Hartaus kirkossa, kirkkoherra Merja Jyrkkä
Ohjelmaa kirkossa. Kokoontuminen sankarihaudoille,
seppeleenlasku. Ruokailu Pulkkilan peruskoululla
KESTILÄ - Lauantai 27.4. klo 10.00
Hartaus kirkossa, kappalainen Saila Karppinen
Kokoontuminen sankarihaudoille, seppeleenlasku
Ruokailu ja ohjelmaa seurakuntakodilla
RANTSILA - Lauantai 27.4. klo 13.00
Hartaus kirkossa, kappalainen Saila Karppinen
Kokoontuminen sankarihaudoille, seppeleenlasku
Kahvit ja ohjelmaa seurakuntakodilla, mm. Veteraanikuoro

Kaikki ovat tervetulleita
näihin tilaisuuksiin,
etenkin veteraanisukupolvi.
Tilaisuuksiin kyyditystä tai avustajaa tarvitsevia pyydetään ottamaan yhteyttä Siikalatvan kirkkoherranvirastoon, puh. 040-5528989
JUHLATOIMIKUNTA

SIIKALATVAN KUNTA

VOISIKO YHDISTYKSENNE
TUOTTAA KUNNALLE PALVELUITA
KORVAUSTA VASTAAN?
Siikalatvan kunta kaipailee yhdistyksiltä tietoja siitä,
mitä palveluita yhdistykset olisivat halukkaita tuottamaan kunnalle? Tätä asiaa kutsutaan myös termillä
sopimuksellisuus.
Siikalatvalla tuotetaan jo joitakin asioita sopimuksellisuus periaatteella. Esim. Mankilan kyläseura huolehtii
kunnan omistamasta Pikkulan uimapaikan kunnossapidosta ja kunta maksaa tästä kyläseuralle korvausta.
Mikäli olette kiinnostuneet sopimuksellisuudesta
kunnan kanssa, kirjatkaa ylös mm. seuraavia asioita ja
lähettäkää tietonne kunnalle.
• Yhdistyksen nimi ja yhteystiedot
• Yhdistyksestä löytyvä osaaminen ja toimiala
• Yhdistyksen omistamat tarvikkeet / omaisuus ja
niiden mahdollinen vuokraus kunnalle tai käyttö palvelun tuottamisessa.
• Mahdolliset työtehtävät tai asiat joita yhdistys voisi
ottaa hoitaakseen
• Korvaustoivomus esitetyn työtehtävän tai tavaroiden vuokraamisesta
Tiedot voi laittaa sähköpostilla aimo.lehmikangas@
siikalatva.fi tai kirjepostitse osoitteeseen: Siikalatvan
kunta, Kehitys- ja tekninenjohtaja Aimo Lehmikangas,
Rantsilanraitti 19, 92500 Rantsila

SIIKALATVAN KUNNAN
TYÖPAJATOIMINTA
LAAJENEE!
Kestilässä on aloitettu työpajatoiminta
vanhan kunnantalon alakerrassa.
Työpajalla kunnostetaan vanhoja huonekaluja.
Lisäksi otamme vastaan myös lahjoituksina käytöstä poistettuja (myös rikkinäisiä) huone
kaluja. Entraamme ne ja myymme edullisesti
niitä tarvitseville.
Pannaan vanhat huonekalut ja esineet kiertoon!
Kysy lisää: Paula Moilanen, Siikalatvan kunta,
Työnsuunnittelija Puh: 044 5118 434
tai paula.moilanen@siikalatva.fi

SIIKALATVAN KIRJASTOT
Runopiiri kokoontuu

SIIKALATVAN KUNNANTOIMISTOT
PIDETÄÄN SULJETTUINA
- helatorstain jälkeisenä perjantaina 10.5.2013
- kesällä ajalla 8.7. - 28.7.2013
Välttämättömät palvelut turvataan kussakin
kylittäisessä kunnantoimistossa.
Siikalatvan kunnanhallitus

Piippolan kirjastossa ma 22.4.2013 klo 19.00
Aiheena tällä kertaa Työväen runot ja tasa-arvo
Tervetuloa mukaan!
*********************************
Pulkkilan kirjastossa esillä
7. luokkien kuvataiteen ja äidinkielen yhteistyönä tehty

OMA KIRJA-NÄYTTELY
Tervetuloa tutustumaan!
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Kesäleirit 2013

EU-TUKIEN PÄÄHAKU 2013

RISTIRONKKELIN KESÄLEIRIT 17.6.-20.6.2013
6 -9-vuotiaille ( s. 2004 - 2007) Ma 17.6. – Ti 18.6.2013
•
Leiri alkaa maanantaina klo 12.00 ja päättyy tiistaina klo 12.00.
•
Leirin hinta 10 € , sisaralennus 3 €

Päätukihakuun liittyvät v. 2013 lomakkeet tarvittavine
liitteineen on toimitettava Siikalatvan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 30.4.2013 mennessä.
Hakemuksen voi jättää myös sähköisesti vipu-tunnuksilla.
Sähköinen tukihaku on mahdollista 30.4.2013 asti osoitteessa https:// vipu.mavi.fi. Vipu-palvelun käyttö edellyttää
voimassa olevia käyttöoikeuksia, jotka voi tarvittaessa
hakea kunnasta lomakkeella 405.

10 – 13-vuotiaille ( s. 2000 – 2003) Ti 18.6. – To 20.6.2013
•
Leiri alkaa tiistaina klo 13.00 ja loppuu torstaina klo 12.00.
•
Leirin hinta 20 €, sisaralennus 5 €.
Ilmoittautumiset Sinikalle 6.6. mennessä p. 044-5118 672.
Ilmoittautuessasi kerro:
•
Leiriläisen nimi, syntymävuosi, osoite, vanhempien puhelinnumero
•
Erityisruokavalio, mahdolliset lääkitykset, allergiat
PASKOKANKAAN PÄIVÄLEIRI 27.-28.6.2013
6-9-vuotiaille (vuosina 2004 – 2007 syntyneet)
•
Leiriohjelma päivittäin klo 10 - 15
•
Leirin hinta 10 €.
•
Hintaan sisältyy päivittäin: ohjaus, ruoka, vakuutus ja materiaalit.
•
Jokaiselle lähtijälle postitetaan leirikirje, jossa tarkemmat tiedot.
•
Kuljetukset: kimppakyydeillä vanhempien kesken.
Ilmoittautumiset pe 14.6.2013 mennessä; Sanna Toppinen puh: 044-5118 339.
Ilmoittautuessasi kerro:
•
Leiriläisen nimi, syntymävuosi, osoite, vanhempien puhelinnumero
•
Erityisruokavalio, mahdolliset lääkitykset, allergiat

KOHTAUSPAIKKANA
ULJUA
-PYÖRÄILYTAPAHTUMA

Järj. Siikalatvan liikunta- ja nuorisopalvelut, Siikalatvan 4H-yhdistys
KANGASJÄRVEN KESÄLEIRIT 25.6.-28.6.2013
6 -9-vuotiaille ( s. 2004-2007) Ti 25.6. – Ke 26.6.
•
Leiri alkaa tiistaina klo 12.00 ja päättyy keskiviikkona klo 12.00.
•
Leirin hinta 10 € , sisaralennus 3 €
10 – 13-vuotiaille ( s. 2000 – 2003) Ke 26.6. – Pe 28.6.
•
Leiri alkaa keskiviikkona klo 15.00 ja loppuu perjantaina klo 12.00.
•
Leirin hinta 20 €, sisaralennus 5 €.
Ilmoittautumiset Kestilän viraston keskukseen 11.6. mennessä p. 044-5118 205.
Ilmoittautuessasi kerro:
•
Leiriläisen nimi, syntymävuosi, osoite, vanhempien puhelinnumero
•
Erityisruokavalio, mahdolliset lääkitykset, allergiat
Leirien järjestelyistä ja ohjauksesta vastaa Siikalatvan liikunta- ja nuorisopalvelut. Siikalatvan 4H-yhdistys, Siikalatvan seurakunta ja Pyhännän kunnan
vapaa-aikatoimi (Kangasjärven leirin osalta)
TULOSSA:
•
Kesäretki Power Parkkiin ti 2.7.2013
•
Siikalatvan pyöräsuunnistus ponkaistaan käyntiin kesäkuun alussa.

EHDOTUKSET SIIKALATVAN KUNNAN
VUODEN 2012
KUNTOURHEILIJAKSI (Kunnon kuntalainen)
Kunnon kuntalaisen tunnuksen kriteerejä ovat:
•
henkilön oma harrastuneisuus
•
oman kunnon ylläpitäminen ja hoitaminen niin, että sitä voidaan pitää
muille esimerkkinä
•
henkilö on omalla toiminnallaan edistänyt muiden kuntalaisten kuntoilumahdollisuuksia
Sama henkilö voi saada tämän tunnuksen vain kerran. Esityksen vuoden 2012
kuntourheilijasta (Kunnon kuntalainen) tulee tehdä alla olevalla lomakkeella, joka
tulee toimittaa kulttuuri- ja vapaa-aikatoimistoon os. PL 41, 92501 Rantsila .
15.5.2013 mennessä.
Vuoden kuntourheilijan (Kunnon kuntalainen) valinnasta päättää kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta.
Lisätietoja antaa vapaa-aikasihteeri Sinikka Lehtosaari puh. 044-5118 672.
SIIKALATVAN KUNNAN VUODEN KUNTOURHEILIJA (Kunnon kuntalainen)
HUOMIONOSOITUKSEN HAKULOMAKE
Vuoden kuntourheilijan tiedot:
Nimi ________________________________________________
Osoite _______________________________________________
Ansioituneen kuntourheilijan harrastuneisuus tai kuntourheilua edistävä teko:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_________________________________________________¬_______
Esityksen tekijän tiedot:
Nimi ________________________________________________
Osoite _______________________________________________
Siikalatva ______/______ 2013 _______________________________
allekirjoitus

16.5.2013 Uljuan taukopaikalla klo 18.30-19.30
Lähtö Piippolan kirjaston
pihalta klo 17
* Reittinä Piippola-Pihkala-Vorna-Uljua (33km) tai
* Piippola-Pulkkila-Uljua
(20 km)
Lähtö Rantsilan torilta
klo 17
* Reittinä Rantsila-Jylhärannantie-Sipola-Uljua
(25 km)
Lähtö Kestilän keskuskoulun pihalta klo 17
* Reittinä Kestilä-Pihkala-Vorna-Uljua (25 km)
Lähtö Pulkkila, kunnantalon pihalta klo 16.30
* Reittinä Pulkkila-Piippola-Pihkala-Vorna-Uljua
(45 km)
tai klo 18.00
* Pulkkila-Uljua (8 km)
Matkavauhdin voit
päättää itse, oman kuntosi
ja halusi mukaan.
Tapahtuman
osallistuneille
kahvi- ja mehutarjoilu
Uljualla klo 18.30-19.30.
Pyöräilykypärät päähän
ja huomioliivit päälle!
Pyöräilytapahtumaan
osallistuvat ovat mukana
omalla vastuulla.
Suosittelemme osallistujille henkilökohtaista
vakuutusta.
Tapahtumalla on
säävaraus!
Järj.
Siikalatvan liikuntaja nuorisopalvelut,
Piippolan Terävä/
pyöräilyjaosto

Päätukihaussa haetaan mm. seuraavia tukia:
- tilatuki
- eläinten hyvinvoinnin tuki
- luonnonhaittakorvaus LFA
- pohjoinen kotieläintuki
- luonnonhaittakorvauksen kansallinen lisäosa
- pohjoinen hehtaarituki
- maatalouden ympäristötuki
- nuorten viljelijöiden tuki
- valkuais- ja öljykasvipalkkio
- yleinen hehtaarituki
Alkuperäisrotujen kasvattamisen tuen maksatusta (lnro
218M) sekä erityisympäristötukisopimusten jatkamista
tai uutta sopimusta on haettava 30.4.2013 mennessä
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Hakemusten on
oltava hakuajan päättyessä Oulussa liitteineen.
Tukioikeuksien siirto uudelle haltijalle tai omistajalle lnro
103B 17.6.2013 mennessä.
Hakuopas 2013 ja täyttöohjeet internetissä osoitteessa
http://www.mavi.fi/fi/index/viljelijatuet/oppaatjaohjeet.html
Ajankohtaisia tiedotteita internetissä Siikalatvan maaseutupalveluiden sivuilla osoitteessa
http://www.siikalatva.fi/maaseutupalvelut
Lisätietoja kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisilta ja
ELY-keskuksesta.
Eläinten hyvinvointitukeen sitoutuneet huomioikaa:
Jäljennökset eläinlääkärin 1.5.2012-30.4.2013 tekemistä terveydenhuoltokäynneistä ja terveydenhuoltosuunnitelmasta
tulee toimittaa kunnan maaseutuviranomaiselle viimeistään
14.5.2013. Tämä koskee kaikkia 1.5.2012 jälkeen tehtyjä
terveydenhuoltokäyntejä ja -suunnitelmia, riippumatta
siitä minä vuonna eläinten hyvinvoinnin sitoumus on tehty.
Terveydenhuoltoasiakirjojen jäljennösten toimittaminen
kuntaan on tuen maksun ehtona.
Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen toimipisteiden
aukiolo huhtikuussa 2013
Haapavesi
ma - pe
Kestilä
ma - ke
Piippola
ma, pe
Pulkkila
ke - to
Pyhäntä
ke
Rantsila
ma, ti, pe
Vaala
to - pe
Koulutusten, kokousten tms. vuoksi ilmoitettuihin aukioloaikoihin voi tulla muutoksia. Aukiolo on helpointa varmistaa
soittamalla.
Maaseutupalveluiden henkilöstön yhteystiedot
Äijälä Mikko, maaseutujohtaja
044 5118 335
Alaraappana Eeva, maaseutuasiamies
044 5118 617
Galla Tuomo, maaseutuasiamies
044 5118 235
Hyytinen Marita, maaseutuasiamies
044 5118 618

PULKKILAN TAITOKESKUS
Pulkkilantie 13, 92600 Pulkkila, p. 044 3153228
pulkkila@taitopohjoispohjanmaa.fi
www.taitopohjoispohjanmaa.fi
* MA klo 9 - 17 * TI 9 - 14 * KE 12 - 16 * TO 9 - 14
Tervetuloa - kutomaan kangaspuilla monenlaisia
kankaita ja tekemään erilaisia kurssitöitä - hankkimaan
materiaaleja, loimia, käsitöitä ym. - tutustumaan kurssitarjontaan, mallitöihin, myymälään
Neuleillat ovat kaikkien neulontaan hurahtaneiden
yhteinen juttu. Opit aina jotain uutta ja osallistut vain
materiaalien hinnalla. Tule mukaan iloiseen joukkoon!
NEULEILTA ma 6.5. klo 17 - 20
Bavariavirkkaus: tällä tekniikalla valmistat nopeasti
näyttävän tyynynpäällisen tai peiton. 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.
Tulossa lasten kesäkurssi 3.-7.6. Mukaan mahtuu 10
ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Lisätietoja ohjaajalta.
Tervetuloa mukaan!
Ohjaaja Kaija-Liisa Rantonen

Siikalatva

JÄRJESTÖT
TOIMIVAT
PULKKILAN OSUUSPANKIN ELOHOPEAKERHON
KESÄRETKI POHJANMAALLE 2.-4.7.2013
Matkareitti: Pulkkila-Jyväskylä-Keiruu-Seinäjoki-Vaasa-Pietarsaari-Kokkola-Pulkkila
Yöpyminen: Keuruulla Hotelli Keurusselkä ja Vaasassa Sokos
Hotelli Vaakuna (tai vastaava).
Matkaohjelmassa mm: käynti Jyväskylän Viherlandiassa, kesäteatteri ”Ministerille sulhanen” (lavalla mm. Hannele Lauri ja
Mikko Rasila), käynti Tuurin kyläkaupassa, jokiristeily Kyröjoella
( n.1 tunti) sis. vierailun Jussin Jokisaunoilla (välipala+esittely),
opastetut kiertoajelut Vaasassa ja Pietarsaaressa, Pietarsaaressa
vierailu Aspegrenin puutarhassa
Hintaan n. 255€ ( lähtijöitä 34 - 45) sisältyy ohjelman lisäksi hotellimajoitus 2-hengen huoneessa puolihoidolla
(aamupala+päivällinen) sekä lounas x2.
Ennakkoilmoittautumiset Pulkkilan Op:iin. Retken maksamisesta ilmoitamme myöhemmin.

Siikalatvan JHL järjestää OSTOSRETKEN
Kuopion IKEAan la 18.5.2013. Matkan hinta jäsenille 0 € ja
muille 20 €. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 8.5. mennessä
Jussi Soini p. 040 965 4118 tai 044 5118 213 tai
jussi.soini@siikalatva.fi.

KESTILÄN VANHUSTENTUKI RY:n sääntömääräinen
vuosikokous pidetään isännöitsijän toimistolla (Tiinanmäki 2)
29.4.2013, klo 16.30 alkaen. Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!
Johtokunta

LESKELÄN KYLÄYHDISTYKSEN
TAPAHTUMIA KAIRANMAATALOLLA www.leskela.webs.com
Suomen Keskipisteen Kyläyhdistys Leskelä ry:n vuosikokous
pidetään Kairanmaatalolla torstaina 25.4. kello 18:00. Käsitellään sääntömääräiset sekä muut ajankohtaiset asiat.
Kyläilta joka kuukauden viimeinen torstai 18:30 alkaen Kairanmaatalolla.
Torstaina 25.4. kokoonnumme lautapelien merkeissä, voit
ottaa oman suosikkipelisi mukaan.
Sunnuntaina 5.5. pidetään karaoketanssit yhteistyössä
Karaoke Club Siikalatvan kanssa kello 14:00 alkaen.
Tervetuloa!
Lisätietoja: kairanmaatalo@gmail.com tai 040 7099521

Pulkkila-Piippola Lions Club kutsuu Sinut
mopedisti, motoristi, mobilisti, traktoristi ajeluttamaan äitejä ja esittelemään menopeliäsi sekä
viihtymään yhdessä
ÄITIENPÄIVÄ –TAPAHTUMAAN
su 12.5.2013 klo 13-15 Pulkkilan ABC:lle
Tule paikalle klo 12.30 mennessä. Kysymyksiisi
Petri
siisi vastaa Pet
Siekkinen 0400-389790
Pulkkila-PiippolaLions Club järjestää
su 12.5.2013 klo 13-15 Pulkkilan ABC:llä

Äitienpäivätapahtuman

Äitien ajelutusta moottoripyörillä hoitavat Siikalatvan motoristit (moottoripyörävarusteita paikan päällä).
Leijonat kukittavat äidit! Koko perhe voi tutustua ambulanssiin,
eri ikäisiin autoihin, moottoripyöriin, traktoreihin ja muihin
menopeleihin.
Mukana myös Mäkelä Rasing Team, Milla ja Miikka Mäkelä
Formula Ford autoineen.
Paikan päällä Apsi-Apina jakaa lapsille jäätelöä ja kaikilla on
mahdollisuus osallistua arpajaisiin ja näin tukea järjestäjän
avustustyötä.
Toimintaamme tukevat: Pulkkilan Autokoulu, Siikalatvan sairaankuljetus, Pulkkilan ABC.

Tervetuloa koko perheen voimalla!

Rantsilan Riistamiehet ry / Kurunnevan
Riistamaa-hanke järjestää
SUPILOUKUN TEKOKURSSIN Gananderin koululla su
21.4 klo 11. Kurssin päätteeksi loukun virittämisnäyte
Kurulla. Kurssi on maksuton. Raj. osanotto jäsenille max. 20
henkilöä. Tied. ja ilm. p. 0400-284140 Pauli Luukkonen

Ravintolapäivä Siikalatvalla

Kansainvälisenä ravintolapäivänä 18.5.2013.
Perusta oma pop-up ravintolasi tai tule
”ravintoloitsijaksi” Piippolan torille nousevalle
ravintolakujalle klo 12.00-15.00.
Tapahtuman järjestää Siikalatvan Kulttuuri ry
Lisätietoja 040 7099521
Katso myös aiheesta lisää osoitteessa
http://www.restaurantday.org/fi/ ja www.facebook.com/SikuriRy
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~ Piippolan Nuorisoseura – info ~ RANTSILAN SYÖPÄKERHO
Teatterikärpänen on herännyt ja sen myötä aukeaa laidunkausi!
Piippolan Ns ja Jokihelmen Opisto yhteistyössä esittävät
maalaiskomedian ”Me selvitään tästä!”
Esitykset: helatorstaina 9.5. klo 14, pe 10.5. klo 19,
la 11.5. Äitienpäiväiltamat* klo 19 ja su 12.5. klo 17.
Liput: 10€/5€ (alle 16v, opiskelijat).
*HUOM! Lauantain iltamaliput: 12€ / 5€ (sis.tanssit Duo Ake
Pääkön tahdissa!)
Kesän muut tapahtumat:
Juhannusaaton konkarit 21.6. (Duo Bolero) ja
Pitäjäpäiväkonkarit 13.7. (Duo Amigo). Konkariliput 10€.
* Havukkanoidat tekivät palmusunnuntaina vain pikalennon, mutta eipä hätiä: Jäsenmaksun (5€/jäsen ja 10€/talous) voi taikoa itse
suoraan seuran tilille 574184-46050 (viestiin jäsenten nimet).
* Jäsenmaksun maksaneille ilmaiset pullakahvit
yhdessä kuluvan vuoden konkareista tai näytöksistä. Kuitti mukaan tai maksaa voi myös paikanpäällä!
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Rantsilan syöpäkerho kokoontuu 24.4.2013 klo 12.30 seurakuntatalolla. Vieraana geriatrian erikoislääkäri Maija-Helena
Keränen. Tervetuloa!
Rantsilan syöpäkerhon talvikauden päättäjäisjuhla
15.5.2013 klo 12.30 seurakuntatalolla. Vieraina Saila Karppinen
ja Arja Leinonen. Tervetuloa!
Rantsilan syöpäkerhon retkelle Hyvinkäälle ja Hyrsylän mutkaan 10.-12.6.2013 sopii vielä mukaan. Tiedustelut ja ilmoittautumiset huhtikuun aikana Auli Laurilalle: 040 967 9755,
auli.laurila@gmail.com
Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto on myöntänyt Rantsilan
syöpäkerholle tuetun loman Runnin kylpylään 8.-13.9.2013.
Täysihoitoloman omavastuu on 140 euroa. Hakemuslomakkeita saa kerhosta. Tiedustelut huhtikuun aikana Auli Laurilalta:
040 839 0573, auli.laurila@gmail.com

MUSIIKKI-ILTA la 4.5.2013 klo 19
Rantsilan kirkossa
Syövän vuoksi vanhempansa
menettäneiden lapsiperheiden tukemiseen.
Arvoisa piipponen/paikallinen toimija
Piippolan kylän suurin vahvuus on pitkät perinteet kulttuuritoimin- Kappelikuoro, veteraanikuoro, soitinryhmä, runoja, virsiä, hartaus.
nassa. Tämä on vaikuttanut myös kylän maineeseen kulttuuripitäjänä. Ennen tilaisuutta kahvit ja arvottavaa srk-talossa alkaen klo 17
Tätä vahvuutta voisi hyödyntää profiloitumalla kulttuurikyläksi. ProfiRantsilan Syöpäkerho ja Siikalatvan seurakunta
loitumisen etuna on erottuminen, markkinointiarvo sekä selkeä kylän
kehittämisen suuntaviiva tuleville vuosille. Profiloituminen on tärkeää
myös oman kylän identiteetin sekä kotiseutuylpeyden kannalta.
MLL:n Pulkkilan paikallisyhdistyksen
Tervetuloa keskustelemaan, voisiko Piippola profiloitua kulttuuriKEVÄTKOKOUS to 2.5.2013 kunnantalon Pienessä kokokyläksi, ja mitä profiloituminen mahdollistaisi tulevaisuudessa
ushuoneessa klo 18.00-19.30 (sisäänkäynti kunnantalon
Piippolan kirjastolle ti 14.5. klo 17.30.
ABC:n puoleisesta päädystä). Tervetuloa!
Piippolan kyläyhdistys

EL:n Pulkkilan yhdistys
* Kerho ma 29.4. klo 13 alk. Pulkkila-salissa. Vieraana
SOTE-piiri Helmestä vanhuspalvelupäällikkö Ira Karvonen.
* Viikko 20 on yleinen "Hyvinvointiviikko"
Yhdistyksen tarjoamia viikon tapahtumia:
ma 13.5. "Hyvinvointipäivä" Hiihtomajalle klo 12 alk.
- Vieraana th. Mirja Kotisaari mittaa paineita yms.
- Piippolan yhdistys tulee vierailulle: lenkkeilemme kuntopolulla,
paistamme makkaraa, juomme lettukahvit ja tuolijumppaamme
laulun tahdissa. Vietetään mukava iltapäivä kevään saapumisen
merkeissä. Tervetuloa piipposet!
- Ti 14.5. ulkoilutamme Koivulehdon asukkaita. Ulkoiluttajia sopii
lisää mukaan! Kokoonnumme palvelukeskuksen pihaan klo 12.30.
- Ma 27.5. kevätkauden viimeinen kokoontuminen. Siitä tietoa
enemmän toukokuun kuntatiedotteessa.
- Ennen kesätaukoa teemme retken Kuopioon 3.-5.6. (retken tiedot
maaliskuun kuntatiedotteessa)
Kysy vapaita paikkoja Seijalta, puh. 044 5465 575, huhtikuun
aikana.
TERVETULOA MUKAAN TOIMINTAAN JA NAUTTIMAAN YHDESSÄOLOSTA!

SIIKALATVAN KESKUSTAN kunnallisjärjestön sääntömääräinen vuosikokous ke 24.4. klo 19 Kestilässä kunnantoimistolla. Johtokunta klo 18.30. Tervetuloa!

KESKUSTAN KESTILÄN paikallisyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous ma 29.4. klo 19 Kestilässä kunnantoimistolla. Johtokunta klo 18.30. Tervetuloa!

♥KESTILÄN SYDÄNYHDISTYKSEN

uintiretki
Rokualle 17.4. keskiviikkona. Lähtö Salen luota klo 17.15. Liput:
aikuiset 7 euroa, lapset 3,50 euroa ja kyyti 1 euro. Tervetuloa!
Kestilän sydänyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous to
2.5. klo 19 kunnantoimistolla. Hallitus kokoontuu klo 18.30.
Tervetuloa!

HEI KAIKKI YLI 75-VUOTIAAT RANTTISET!!!
Rantsilassa on aloitettu kehittämään kuntouttavaa toimintaa
kotona asuville yli 75-vuotiaille Rantsilan kylän asukkaille.
Palvelua tarjotaan ensisijaisesti niille henkilöille, jotka eivät
kuulu minkään hoitopalvelun piiriin. Toiminta kuuluu 3-vuotiseen projektiin ja on aloitettu 2.4.2013 Jos sinua tai omaistasi
asia kiinnostaa, ota yhteyttä p. 044-7591 820, arja.akbaba@
haapavesi.fi tai 044-7591777, hanna.briitta.keto@haapavesi.fi.

Kakkuja kevään juhliin –
kurssi Kairanmaatalolla 27.4.2013 klo 9.30-15
- ideoita koristeluun ja kuorrutuksiin
- kurssin vetäjänä Maija Ojalehto Oulun Maa- ja
kotitalousnaisista
Kurssin hinta jäseniltä 10 €, ei jäseniltä 15 €.
Jos liityt samalla jäseneksi, kurssihinta on 10 €, jäsenmaksu 5 €
ja sillä saat mm. Maaviestilehden 4 x vuodessa, pääset mukaan
aktiiviseen seuraan ja tuet paikallista yhdistystoimintaa. Lisäksi
jatkossa saat edullisemmat osallistumismaksut suosituille kursseillemme. Ilmoittautumiset 24.4. mennessä Sarille puh. 040
5240 797 tai Sirpalle puh. 0400 285 606
Piippolan maa- ja kotitalousseura

TAIDE- JA TAITOAINEIDEN

KEVÄTNÄYTTELYT
KESTILÄ

7.5. – 29.5.2013 Kestilän
kirjasto, kirjaston aukioloaikoina
RANTSILA 8.5. - 30.5.2013 Rantsilan
kirjasto, kirjaston aukioloaikoina
PIIPPOLA
11.4.- 7.5.2013 Piippolan kirjasto,
kirjaston aukioloaikoina
(lasten ja nuorten kuvataidekoulu)

50

vuotta kansalaisopistotoimintaa!

Tule juhlimaan kanssamme su 21.4.2013 klo 12
Haapaveden ammattiopistolle (Teollisuustie 2)!
* kahvi klo 11-12 * juhla klo 12 * juhlapuhe Matti Ahde
Taideaineiden N Ä Y T T E L Y ”Virta”
su 21.4.2013 klo 11-18
Sähkötalo, Teollisuustie 2, Haapavesi
Jokihelmen opiston
instrumentti- ja kuoro-opiskelijoiden

OPPILASKONSERTIT pidetään:

ti 16.4.2013 klo 18 KESTILÄ,
seurakuntatalo
ke 17.4.2013 klo 19 RANTSILA, seurakuntatalo
to 18.4.2013 klo 19 PULKKILA, lukio
Tilaisuuksiin on vapaa pääsy! Tervetuloa!

VAPAAOPPILASPAIKKOJA

Jokihelmen opiston johtokunta voi myöntää
opiskelijalle oikeuden opiskella taiteen
perusopetuksessa ilman lukukausimaksua.
Vapaaoppilaspaikka (Siikalatvalla 2 kpl) myönnetään ensisijaisesti opiskelijalle, jos
* opiskelijan tulot eivät ylitä 850 €/kk
* perheen/huoltajien tulot eivät ylitä alla olevia tulorajoja
perheen koko
perheen kaikki tulot €
2
2011
3
2462
4
2913
5
3304
6
3815
7
4266
8
4717
Paikka myönnetään vuodeksi kerrallaan. Paikkaa haetaan johtokunnalta vapaamuotoisella hakemuksella lukukauden alussa
13.9.2013 mennessä. Hakemuksesta tulee ilmetä perheen
verotulot 2012 ja/tai perheen maksukykyyn vaikuttavat
seikat. Vapaaopiskelijapaikan saaneille ilmoitetaan asiasta
henkilökohtaisesti.

Siikalatva
4
ikunta*nuoret*liikunta*nuoret*liikunta*nuor
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INBODY – KEHON KOOSTUMUS MITTAUS

kertoo nopeasti ja luotettavasti kehosi koostumuksen mm. lihas-, luu- ja rasvakudoksen määrän ja jakau-tumisen
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.
TEHDÄÄN SEURAAVASTI :
Viikko 16: Piippola, valtuustosali * ma 15.4. ja ti 16.4.
Viikko 16: Pulkkila, kunnantalo * ke 17.4., to 18.4. ja pe 19.4.
Varaa ehdottomasti aika joko soittamalla puh. 044 5118 339 tai sähköpostitse san-na.toppinen@siikalatva.fi
Viikko 17: Kestilä, nuokkari (entinen seurakuntakoti) * ma 22.4., ti 23.4. ja ke 24.4.
Varaa ehdottomasti aika joko soittamalla puh. 044 5118 213 tai sähköpostitse jussi.soini@siikalatva.fi
Viikko 17: Rantsila, vapaa-aikatoimisto, Tietopalus * ke 24.4., to 25.4. ja pe 26.4.
Varaa ehdottomasti aika joko soittamalla puh. 044-5118 672 tai sähköpostitse sinikka.lehtosaari@siikalatva.fi
Ohjeita valmistautumiseen:
- juomatta ja syömättä vähintään 2 tuntia ennen mittausta
- vältä alkoholin käyttöä 2 vrk ennen mittausta
- vältä voimakasta rasitusta 12 tuntia ennen mittausta
- vältä diureettien (nesteenpoistolääkkeiden) käyttöä mittausta edeltävinä päivinä
- tyhjennä virstarakko n. ½ ennen mittausta
Huomio! Mittausta ei tehdä henkilölle, jolla on sydämentahdistin! Raajaproteesi tai keinonivel ei ole este mittaukselle,
mutta tulos ei välttämättä ole tarkka.
Mittaukset ovat ilmaisia ja ne suoritetaan yksilöllisesti! Tervetulua!
- Siikalatvan liikunta- ja nuorisopalvelut -

ILMOITTAUTUMINEN LIMINGAN
SEUDUN MUSIIKKIOPISTON
PÄÄSYKOKEISIIN 1.4. – 30.4.2013
Limingan seudun musiikkiopiston (Liminka, Lumijoki, Tyrnävä
ja Siikalatva) pääsykokeisiin ilmoittaudutaan täyttämällä
sähköinen lomake osoitteessa www.liminka.ﬁ. Pääsykokeet
järjestetään ajalla 13.-15.5.2013. (Paperisen lomakkeen saa
pyynnöstä musiikkiopiston opintotoimistosta)
Pääsykoe
VARSINAISET OPPILASPAIKAT; soittimet, klarinetti, trumpetti, huilu, laulu,
harmonikka, viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso, kitara, sähkökitara,
lyömäsoittimet, piano.
Musiikkiopistossa suoritetaan taiteenperusopetuksen musiikin perustason
ja musiikkiopistotason opintokokonaisuus joka sisältää soitinopinnot, teoriaopinnot sekä yhteissoitto-opinnot.
INSRUMENTTIVALMENNUS 4–7-vuotiaat; soittimet: piano, viulu, sello,
harmonikka, huilu ja kitara.
Ei pääsykoetta
SOITINVALMENNUS 4–8-vuotiaat, ryhmäopetusta.
LASTEN TANSSI JA BALETTI OPETUS; 4–5 v, 5–6 v, 7-8 v (alkeisbaletti),
Baletti I 9-10 v sekä Baletti II 11vAikuisille LAULUN AVOIN RYHMÄ; klassista äänenmuodostusta pienryhmässä.
AVOINOSASTO; ei pääsykoetta, kaikki soittimet ja aikuisten yksilölauluopetus
Kaikkiin ryhmiin ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella www.liminka.ﬁ.
Hakuaika päättyy ja lomakkeet on palautettava 30.4.2013 klo 16.00 mennessä.
Sivistyslautakunta, Limingan kunta
Limingan seudun musiikkiopisto, Linnukkatie 5, 91900 Liminka
rehtori tiina.nikander@liminka.ﬁ p. 050 4683 567,
harjoittelija susanna.mutanen@liminka.ﬁ
opintotoimisto pirjo.ahtiainen@liminka.ﬁ p. 050 3182089

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.

Piippolan runopiiri järjestää runokilpailun

MINUN SIIKALATVANI
Kirjoita runo ja toimita se nimimerkillä varustettuna
31.5 mennessä Piippolan kirjastoon os. Keskustie 11
92620 Piippola
Laita kuoreen merkintä ”runokilpailu”
Laita koneella kirjoitettu runo kirjekuoreen (A5), laita samaan
kirjekuoreen pieni kirjekuori, jonka päällä on sinun nimimerkkisi
ja sisällä oikea nimi ja yhteystiedot. Nämä kuoret avataan vasta
runon valinnan jälkeen. Lasten- ja nuorten sarjaan osallistuvat
laittavat myös iän.
Voittajarunot (3 kpl/ sarja) julkaistaan, esitetään ja palkitaan
raha- tai kirjapalkinnolla Piippolan kyläpäivillä 13.7.2013
ja voittajarunot esitetään myös Siikalatvan kotiseutujuhlassa
Pulkkilassa 28.7. 2013.
Runoraatiin kuuluu mm:
Läänintaiteilija Jouni Rissanen, kulttuurituottaja Virpi Marjomaa - Rajamäki, kirjastoalan opiskelija Taina Jordan ja
kirjastovirkailija Tuulikki Tuovinen.
Sarjat: alle 12v, yli 12v ja aikuiset. Lasten ja nuorten sarjoissa kirjapalkinnot, aikuisten sarjassa rahapalkinnot sekä
ruusut kaikille palkituille.
Palkinnot lahjoittaa: Pulkkilan Osuuspankki, Siikalatvan
Osuuspankki, Siikalatvan kirjastotoimi, Siikalatvan kunta,
Siikalatvan seurakunta, Päivin Kukkapuoti.

Torstaina 25.4.2013 klo 17.00-20.00 pidetään

TUKIPERHEKOULUTUS

Pulkkilan kunnantalolla, Pulkkilasalissa.
Koulutus on tarkoitettu Siikalatvan, Haapaveden ja
Pyhännän kuntien alueella tukiperhetoiminnasta
kiinnostuneille perheille. Tukiperheenä voi toimia
myös yksin asuva henkilö.
Kouluttajana toimii psykologi Margit Kangasharju.
Koulutuksen aiheena muun muassa:
tukiperheen tehtävät
arki tukiperhelapsen kanssa
kuinka lasta autetaan kotiutumaan
Tervetuloa! Kahvitarjoilu.
Sosiaali-ja terveyspiiri Helmi ja Pyhännän kunta

TAJUNNAN VIRRASTA
TÄHTITUOTTEEKSI
17.4.2013 KLO 8.30−15.30
RANTSILAN ROSENBERG BED & BREAKFAST
(SIPOLANTIE 25, 92520 SIPOLA)
(KUVA: VILLIPUNOS)
Tervetuloa tuotteistus-päiväämme! Päivän aikana kuulemme yritysesimerkkien avulla
tuotteistamispolusta. Mitä tapahtuu matkan varrella, kun hyvä idea työstetään tuotteeksi ja
tehdään siitä asiakkaalle elämys.

PIIPPOLAN
NAAPURIAPURINKI
”PIIPPOS-APU”

Ohjelma:
8.30

Aloituskahvi

9.00

Tervetulosanat (Luonnostaan hyvinvoiva -hanke, Matkailusta nostetta hanke ja Sienestä on moneksi -hanke)

9.30

Ajatustenvirrasta tuotteeksi (Yritysasiamies Markku Pietikäinen,
Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä, elinkeinopalvelut)

10.00

Luontolähtöisten hyvinvointipalvelujen tuotteistaminen (Miia Kärnä,
Viestintätoimisto Lapin Loitsu)

11.00

Lounas, omakustanteinen 12 euroa

11.45

Maakravusta majakanvartijaksi (Yrittäjä Kaisa-Leena Korhonen, femEmare
Oy), puheenvuoron jälkeen yrittäjän haastattelu

Hei!

Piippolaan on perustettu
naapuriapurinki ”Piippos-apu”
Lisätietoja Piippos-apu ringin
toiminnasta löydät osoitteesta
sites.google.com/site/piipposapu
Näin pääset mukaan naapuriapurinkiin:
1. Täytä kirjastolla naapuriapu-kansiosta
löytyvä jäsenhakemus
2. Palauta jäsenhakemus kirjastovirkailijalle (naapuriapurinki ei ole kirjaston toimintaa, kirjasto toimii vain välikätenä)
3. Kirjastovirkailija antaa jäsenhakemusta
vastaan 3 naapuriapu-seteliä alkupääomaksi
4. Kirjaa naapuriapu-kansioon mitä naapuriapua olisit valmis tarjoamaan ja mitä olisit
itse vailla. Kansiosta näet minkälaista naapuriapua on tarjolla.
Yhteystiedot löytyvät jäsenkansiosta, joka
on vain jäsenten nähtävissä. Jäsenkansiota
voit pyytää kirjastovirkailijalta.
5. Sitten vaan naapuriapu kiertämään.

13.15

Kahvitauko

13.45

GPS-retket yhdistää matkailuyrittäjiä ja vie ihmisiä luontoon (Tutkija
Heikki Susiluoma, GPS-retket), puheenvuoron jälkeen yrittäjän haastattelu

15.15

Päivän koonta

15.30

Tilaisuus päättyy

Lisätietoja ja ilmoittautuminen (myös erityisruokavalio, jos on) 10.4.2013 mennessä:
Miia Latvala miia.latvala@psk.fi tai puh. 044-3120 568. Päivä on maksuton.

Päivän järjestävät: Luonnostaan hyvinvoiva -hanke (PSK-Aikuisopisto), Matkailusta
nostetta -hanke (Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä) ja Sienestä on moneksi hanke (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT).

Seuraava
kuntatiedote
ilmestyy
ti 21.5.2013.
Järjestöt ja
yleishyödylliset
yhteisöt,
toimitattehan ilmoitukset
yhdelle kuntatiedotevastaavista sitä mukaa,
kun asioita tulee,
kuitenkin
viimeistään 10.5.2013.
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

