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KUNTATIEDOTE nro 8/15.9.2015
Siikalatvan kunta, Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila, puh. (08) 8118411, fax 8121292, www.siikalatva.fi

Syysterveisiä Siikalatvalta!
Siikalatvan kunta on saavuttanut koululaisen iän. Ensimmäiset vuodet ovat
olleet pienen lapsen lailla niitä tärkeitä oppivuosia. Nyt lapsuusvuodet ovat
olleet ja menneet ja on vastuunkannon aika. Se vaatii meiltä kaikilta kipeitäkin päätöksiä. Kunnan talous on pidettävä tasapainossa, jotta tulevaisuutta
voidaan rakentaa itsenäisenä kuntana myös tulevaisuudessa. Myös maamme
hallituksella on edessään suuria haasteita, sillä talous on saatava kasvuun
samaan aikaan, kun on pakko tehdä säästötoimenpiteitä ja käynnistää rakenneuudistuksia. Viimeisen seitsämän vuoden aikana emme Siikalatvan kuntana
ole onnistuneet löytämään niin paljon tuloja, kuin olisi ollut tarpeen, ja nyt on
aivan välttämätöntä myös karsia menoja.
Siikalatvan kunnan talouden tasapainottamisen ohjausryhmä on saanut
esityksensä valmiiksi elokuun alkupuolella. Talouden tasapainottamistavoitteeksi ohjausryhmä joutui asettamaan huikeat 1,5 milj. euroa. Tasapainottamisohjelma sai alkunsa kunnanvaltuuston kokouksesta, joka pidettiin
Rantsilassa viime joulukuussa. Välttämättömiksi toimiksi nähtiin yksimielisesti, että kunnan toiminnasta ja talouden tasapainoon saattamisesta tehdään
kokonaisvaltainen asiantuntijaselvitys. Tämä selvitystyö käynnistyi helmikuun
loppupuolella.

Siikalatvan Vuokratalot Oy pyytää tarjousta vuokratalojen kiinteistönhuolto-palveluista ajalle
1.1.2016-31.12.2018.
Siikalatvan Vuokratalot Oy on Siikalatvan kunnan 100
% omistama yhtiö. Yhtiöllä on 23 vuokratalokohdetta, joissa on yhteensä 307 huoneistoa. Tarjouspyyntö
koskee yhtiön omistamia vuokrataloja, jotka sijaitsevat Kestilän, Piippolan, Pulkkilan ja Rantsilan kylillä.
Tarjoukset tulee jättää 2.10.2015 klo 12.00 mennessä.
Tarjouspyyntö on julkaistu Siikalatvan kunnan internet-sivuilla ajankohtaisissa tiedotteissa sekä internetissä julkisten hankintojen ilmoituskanavalla
HILMA:ssa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

Ohjausryhmä ei lähtenyt etsimään säästöjä veroja kiristäen, vaan keskittyi

etsimään keinoja, joilla turvattaisiin kuntalaisten ydinpalvelut. Toimintoja
pyrittiin tiivistämään vain niiltä osin, kun se on mahdollista. Kunnan oman
toiminnan osalta emme päässeet kuin puoleen tavoitteesta, koska halusimme välttyä kuntalaisten ydinpalvelujen keskittämiseltä. Halusimme turvata
sen, että muutokset kohdistuisivat niihin toimintoihin, joita kuntalaiset eivät
tarvitsisi niin usein.

Talouden tasapainoon saattaminen vaatii nyt myös sosiaali- ja terveyspuolen
säästöjä, joita olemme vuodesta toiseen hakeneet. Nyt yhdeksi vaihtoehdoksi
sosiaali- ja terveyspuolen lisääntyviin menoihin onkin noussut koko soten
kokonaisulkoistaminen. Soten kilpailutus on käynnistetty ja siitä saadaan
vielä päätöksiä tämän vuoden marraskuuhun mennessä. Yhdeksi päätavoitteeksi on asetettu se, että sote-palvelut voitaisiin jatkossakin turvata nykyisellä
palvelurakenteella. Itse pidän erittäin tärkeänä sitä, että ikäihmisten koti- ja
palveluasumispalvelut on turvattava jokaisella neljällä kylällä. Myös toimivat
terveyskeskuspalvelut ovat välttämättömiä, jotta terveyden edistämistyötä
voitaisiin entisestään kehittää.
Kunnan omaan toimintaan ohjausryhmä esitti muutoksia mm. hallintopalveluihin, kiinteistömenoihin ja ruokahuollon valmistuskeittiöiden supistamiseen. Sivistystoimessa alkuperäiset suunnitelmat olivatkin niin radikaalit, ettei
kuntaamme olisi jäänyt, kuin kaksinapainen kouluverkosto, joka olisi tarkoittanut sitä, että peruskoulut olisivat toimineet enää vain kahdella kylällä.
Ohjausryhmä ei ollut kuitenkaan tässä vaiheessa valmis luopumaan lähikouluista, vaan korjasi sivistyspuolelle tulevaa säästöesitystä niin, että jokaisella
neljällä kylällä on myös jatkossa toimiva peruskoulu. Tämä edellyttää myös
sitä, että oppilasmäärien laskiessa pyrimme edelleen kohtuullistamaan tuntikehystä. Varhaiskasvatuspalvelut haluttiin myös turvata koko kunnan alueella
ja vuorohoitoa jatketaan entiseen malliin.
Viimeinen puoli vuotta ei ole ollut luottamushenkilölle helppoa aikaa. Uuden
kuntalain astuessa voimaan 1.5.2015 meillä ei ole jäänyt paljon vaihtoehtoja
tehdä toisin. Kunnan talouden tasapainoon saattaminen on välttämätöntä.
Alijäämiä ei voi enää entiseen malliin nuijia pöytään ilman seuraamuksia,
vaan alijäämät ovat nyt katettava määräajassa. Itsenäisenä kuntana meillä on
vielä mahdollisuus korjata talouttamme omaehtoisesti niin, ettemme ajautuisi
kriisikuntalukuihin, jonka valtioneuvosto voisi lopulta jopa yhdistää pakkoliitoksella toiseen kuntaan. Ainoa keino jatkaa itsenäisenä on se, että itse
hoidamme taloutemme kuntoon. Talouden tasapainottamisohjelman avulla
saamme Siikalatvan kunnasta ehjän, hyvinvoivan ja itsenäisen kunnan.
Aurinkoista syksyä!

Kaisa Louet-Similä

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Siikalatva

LOKAKUUN
KUNTATIEDOTE
ti 20.10.

TARJOUSPYYNTÖ
SIIKALATVAN VUOKRATALOT OY:N
VUOKRATALOJEN KIINTEISTÖNHUOLTOPALVELUISTA

Aineisto on
toimitettava
kuntatiedotevastaaville
viimeistään
perjantaina
9.10.2015.

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

HEI SINÄ ALKOHOLIONGELMAISEN LÄHEINEN
Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen alueen alkoholiongelmaisten läheisten
vertaistukiryhmän kokoontumiset jatkuvat. Seuraava kokoontuminen
ke 23.9.2015 klo 16.30 Pulkkilan terveyskeskuksessa mielenterveysneuvolan tiloissa, Savonojantie 2, Pulkkila.
Tervetuloa mukaan uudet ja aiemmin mukana olleet!
Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä sairaanhoitaja Anne Linnaan p. 044/7591 477
tai päihdeohjaaja Anita Riihiahoon p. 044/7591 380 tai sähköpostilla
etunimi.sukunimi@haapavesi.fi.

Vanhustenviikon ohjelma Ryhmäkoti Pohjantähdessä
ssä
4.10. sunnuntai
5.10. maanantai
6.10. tiistai

7.10. keskiviikko
8.10. torstai
9.10. perjantai
10.10. lauantai

Bingo klo 13.00 ja hartaus klo 14.30
Karvakaveri Ninja vierailee klo 13
Vaatekauppias tulee esittelemään erilaisia käyttövaatteita Pohjantähden sisäpihalle alkaen klo 9.
Kaikki tervetulleita ostoksille!
Veteraanikuoro esiintyy klo 13
Timo Jääskeläinen; musiikkia ja virikkeitä vanhuksille
klo 14.45-15.30
Ehtoollishartaus klo 14
Päivätanssit klo 13.30
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SIIKALATVAN KUNTA
MAASEUTUPALVELUT

TUKEA,TIETOA JA TOIMINTAA
OMAISTAAN HOITAVILLE
JA HEIDÄN LÄHEISILLEEN

SATOVAHINGOISTA TULEE ILMOITTAA KUNTAAN
Viljelijän tulee jättää vahingoittuneesta kasvustosta satovahinkoilmoitus (lomake
118). Lomake on saatavilla osoitteesta www. suomi.fi /lomakkeet tai kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Ilmoitus on tehtävä mahdollisimman pian vahingon
ilmaannuttua kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, vaikkei viljelijä hakisikaan
satovahinkokorvausta.
Satovahinkokorvausta voi hakea epäsuotuisista sääoloista aiheutuneista menetyksistä samalla lomakkeella 118. Maaseutuelinkeinoviranomainen arvioi korvaushakemustapauksissa satovahingon paikan päällä mahdollisimman nopeasti hakemuksen saavuttua ja korvaushakemuksen kohteena olevan kasvuston saa hävittää
vasta, kun satovahinkoarvio on tehty. Satovahinkokorvaushakemus on jätettävä
viimeistään 31.10.2015.
Satovahinkojen korvaamisesta annettujen säädösten mukaan kasvustolle tai korjuuvaiheessa olevalle sadolle tapahtuneesta vahingosta voi saada satovahinkokorvauksen vain, jos kasvusto on kylvetty tai istutettu viimeistään 30.6. Eli heinäkuussa ylivoimaisen esteen vuoksi kylvetylle tai istutetulle kasvustolle ei voi saada
satovahinkokorvausta myöhemmin saman kasvukauden aikana.

VUODEN 2015 TUKIEN MAKSATUKSET KÄYNNISTYVÄT
Vuoden 2015 tukien maksatukset käynnistyvät Luonnonhaittakorvauksen 1. erällä.
Luonnonhaittakorvauksen maksu alkaa valtion tililtä aikaisintaan viikolla 41. Mavin tietojärjestelmiin liittyvistä teknisistä syistä johtuen on mahdollista, että tukien
maksuajankohta voi vaihdella tiloittain.

SYKSYN TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ YMPÄRISTÖKORVAUKSEEN
SITOUTUNEILLE
Tänä syksynä viljelijät voivat ilmoittaa Vipu-palvelussa lohkot, joilla toteutetaan lietelannan sijoittaminen peltoon-, ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen- tai pellon talviaikainen kasvipeitteisyys -toimenpiteitä. Ilmoitusajankohta on
lokakuun kaksi viimeistä viikkoa, 30.10. asti.
Nämä niin sanotut ympäristökorvauksen syysilmoitukset voi ja kannattaa tehdä
sähköisesti vaikka olisi jättänyt kevään tukihakemuksen paperilla. Lohkotiedot ovat
valmiina Vipu-palvelussa ja Vipu laskee automaattisesti kasvipeitteisyysprosentin
sitoumusalalla.
Jos ilmoitat toimenpiteiden (lietelannan sijoittaminen peltoon, ravinteiden ja
orgaanisten aineiden kierrättäminen ja pellon talviaikainen kasvipeitteisyys)
lohkot paperilla, kyseessä olevista toimenpiteistä ei makseta ympäristökorvauksen 1. erässä vaan vasta keväällä 2016.
Lietelannan sijoittaminen peltoon Ilmoitus 30.10.2015 mennessä
Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen Ilmoitus 30.10.2015 mennessä
Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys Ilmoitus 30.10.2015 mennessä
Jos tilalla on valittuna valumavesien hallinta- toimenpide tai monivuotiset ympäristönurmet huomaa lisäksi alla olevat määräajat
Valumavesien hallinta Toimita kuntaan viljavuustutkimuksen tai sulfaattimaaanalyysin tulos ja ojastokartta 30.9.2015 mennessä
Monivuotiset ympäristönurmet Toimita kuntaan viljavuustutkimuksen tai sulfaattimaa-analyysin tulos 30.9.2015 mennessä

LINKKI-AUTO LIIKENTEESSÄ: Teemana ”Yhteiskunnan palvelut”
Kylä
Mäläskä
Kestilä
Vorna
Leskelä
Rantsila
Sipola
Piippola
Pulkkila

Pysähdyspaikka
Neittävänjoen ja Vaalantien risteys
Salea vastapäätä
Sunnuntai-postilaatikon luona
Kairanmaatalon pihalla
Salen pihalla
Sipolan Uuden-Pyrinnön pihalla
Tori
Tori

Pv
Ti
Ti
Ti
Ke
Ke
Ke
To
To

Pvm
22.9.
22.9.
22.9.
23.9.
23.9.
23.9.
24.9.
24.9.

Klo
10.00-11.00
12.00-13.00
13.30-14.15
10.00-11.00
12.00-13.00
13.30-14.30
10.00-11.00
12.00-13.00

OMAISHOITAJAVALMENNUS
Omaistaan hoitavista moni kokee tarvetta saada tietoa omaishoitoon
liittyvistä asioista sekä ohjausta hoito- ja hoivatyöhön. OVET-omaishoitajavalmennuksen punaisena lankana on omaishoitajien vahvuuksien tukeminen ja uusien voimavarojen löytäminen yhdessä toisten omaishoitajien kanssa. Valmennus on omaishoitajalle maksuton.
Valmennuksessa käsitellään mm. omaishoitajuuden tunnusmerkkejä, yhteiskunnan palveluita, avustamisen ja hoivatyön perusteita, muutoksen
kohtaamista, vertaistukea, osallistumista ja omaishoitajan hyvinvointia.
Aika: La 10.10. – Su 11.10. Klo 9.00–16.00
Paikka: Kairanmaatalolla. (os. Alipääntie 9, Leskelä, Siikalatva)
Kenelle: OVET- omaishoitajavalmennus on tarkoitettu kaikille, joiden
lähipiirissä on apua tarvitseva sairastunut tai vammainen henkilö.
Huom! Ovet-valmennukseen osallistuvan ei tarvitse olla omaishoidontuen saaja.
Mihin pyritään? :
Valmennuksessa pyritään siihen:
•
Että omaishoitaja ymmärtäisi omaishoitotehtävän olevan vain
yksi osa hänen elämänsä kokonaisuutta ja näkisi myös muita
elämän alueita kuten ystävät, harrastukset jne.
•
Omaishoitajalla olisi omaishoitotilainteessa tarvittavat
perustiedot ja taidot.
•
Omaishoitajalla olisi toimiva verkosto
Huom! Ilmoittaudu valmennukseen 28.9. mennessä
************************************************************************

VERTAISRYHMÄTOIMINTAA
Mankilan ryhmä Pe 2.10. Klo 11.00-12.30

LANNANLEVITYS JA KUORMAUS

Pulkkila Pe 16.10. Klo 11.00-12.30

Lannanlevitys on sallittua 31.10.2015 asti. Talven yli kasvipeitteisinä pidettäville
lohkoille pintalevitys on sallittua vain 15.9. asti. Sen jälkeen talven yli kasvipeitteisinä pidettäville lohkoille saa levittää lantaa vain sijoittamalla.

Teemana ”levyraati”. Tuo mukanasi, (tai voimme etsiä kappaleen myös
netistä Youtuben kautta) kappale, joka on koskettanut sinua. Kuuntelemme kappaleita ja keskustelemme niistä. Musiikin kuuntelun ohessa
askartelemme heijastimia.

Uuden nitraattiasetuksen 1250/2014 mukaan lannan kuormauksen tulee tapahtua
tiivispohjaisella alustalla. Tiivispohjaisella tarkoitetaan asetuksen määritelmän mukaan tiiveydeltään vähintään asfalttia vastaavaa ehjää pintaa. Tiiveydellä tarkoitetaan tässä veden läpäisevyyttä. Tiivispohjaisuudella jo nimensä mukaisesti voidaan
tarkoittaa, että tiiviskerros voi sijaita myös pintaosaa syvemmällä. Eli kuormausalusta voi olla esimerkiksi sepeliä, jos sen alemmissa kerroksissa sijaitsee vettä läpäisemätön rakenne, kuten muovikalvo, jolta vuotovedet voidaan kerätä ja ohjata
muualle.
Lantaloiden kuormausaluevaatimukseen on tulossa muutos. Kiinteäpohjaisuusvaatimus on vaihtumassa kuormausalueen kovapohjaisuudeksi (sora/
sepeli/murske). Kuormausalue ei saa päästä liettymään.
Maaseutupalveluiden ajankohtaisia tiedotteita osoitteessa
http://www.siikalatva.fi/maaseutupalvelut
Lisäksi tiedotamme ajankohtaisista asioista sähköpostilla niille tuenhakijoille, jotka
ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa
SIIKALATVAN MAASEUTUHALLINNON YHTEYSTIEDOT
Äijälä Mikko, maaseutujohtaja
Alaraappana Eeva, maaseutuasiamies
Galla Tuomo, maaseutuasiamies
Haapala Nina, maaseutuasiamies
Hyytinen Marita, maaseutuasiamies

044 5118 335
044 5118 617
044 5118 235
044 5118 611
044 5118 618

************************************************************************

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN OMAISHOITAJAT
JA LÄHEISET RY /
Linkki-projekti
p. 044 2991 868 / Aira
aira.vatjusanttila@gmail.com

p. 044 2991 385 / Mimmi
mimmi.seppa@gmail.com

Seuraava Kuntatiedote ilmestyy tiistaina 20.10.2015.
Järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt, toimittakaa ilmoitukset yhdelle
kuntatiedotevastaavista sitä mukaa, kun asioita tulee, kuitenkin
viimeistään 9.10.2015.
Kuntatiedotevastaavat:
taina.paakkonen@siikalatva.fi
puh. 044 5118 333
anna-liisa.kivimaa@siikalatva.fi
puh. 044 5118 603
Kuntatiedote luettavissa myös: www.siikalatva.fi Ajankohtaista/kuntatiedotteet

Siikalatva

JÄRJESTÖT TOIMIVAT
RANTSILAN OMAISHOITAJIEN YHDISTYKSEN

MÄLÄSKÄN ERÄN

SYYSKOKOUS
torstaina 24.9.2015 alkaen klo 15.30
Esillä sääntömääräiset asiat.
Kokous pidetään Helena Tuomaalan kotona.
Tervetuloa!
T. pj. Helena Tuomaala

Jäsenten saaliskiintiöt 2015 – 2016
- 1 metso/jäsen
- 5 teertä/jäsen
- koppelo, riekko ja peltopyy rauhoitettu

RANTSILAN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY:n
SYYSKOKOUS
Toikessa (Paavolantie 19 A5) tiistaina 6.10.2015
klo 18.00 alkaen.
Tervetuloa!

Vierasluvat:
- 1 vrk/5 €. Metsästys vain jäsenen seurassa. Jäsenen
kiintiöstä.
- Kausilupa 55 €. Takaajana seuran jäsen. Oma kiintiö,
myös kauris.
Maksut suoraan Siikalatvan Osuuspankki Kestilä tilinro:
513808-58784.
(Muista pyytää kuitti tai tulostaa kuitti maksusta.)

PULKKILAN OP:N ELOHOPEAKERHO
Teatterimatka Oulun kaupunginteatteriin perjantaina 9.10.2015 katsomaan Pauliina Rauhalan kirjoittaman
kirjan mukaan tehtyä teatteriesitystä TAIVASLAULU.
Esitys alkaa kello 13.00. Ilmoittautuminen ja retken
maksaminen viimeistään tiistaina 22.9.2015 Pulkkilan
Osuuspankkiin. Retken hinta 25€, eläkeläiset 21€. Lähtö
Pulkkilan OP:n pihalta kello 11.00. Tervetuloa.

MLL Rantsila järjestää
KIRPPISTAPAHTUMAN
Rantsilan Liikuntahallilla
LAUANTAINA 17.10. KLO 10-15.

Pulkkilan OP:n Elohopeakerhon toimikunta

Tapahtumassa esiintyy
Pressan Katti klo 11 ja 13
Lapsille kaikkea muutakin
mukavaa puuhaa! Kahviokin löytyy!

MIELENTERVEYSYHDISTYS SUOPURSUJEN

Kirppispöydän hinta on 5 €,
pöydän voi varata Fältin Jaanalta facen kautta tai
k l)
puhelimitse p. 045 1323913. (pöytiä 20 kpl)

SYYSKOKOUS 8.10.2015 klo 13.00 Suopursujen tiloissa
(Pulkkilantie 25).
Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

Nyt koko perheellä viihtymään, tapahtuma on ilmainen
n
TERVETULOA!
PS. tulossa reissu Ikeaan, Kuopioon la 14.11.

SUOMIMIES- / EIKKABUSSI testiauto kiertää Siikalatvalla
•
•
•
•

ke 30.9.2015, Pulkkila klo 9 – 13 kunnantoimiston piha
ke 30.9.2015, Piippola klo 14 – 17 kunnantoimiston piha
to 1.10.2015, Rantsila, klo 10–14 Salen piha
to 1.10.2015 Kestilä, klo 15–18, kirjaston piha
Testeihin ei ole ennakkoilmoittautumista

Testit sisältävät Polar-leposykemittauksen, puristusvoimamittauksen sekä
Inbody-kehonkoostumusmittauksen.
Testien jälkeen annetaan henkilökohtainen palaute ja jokainen saa omat testituloksensa mukaan.
Testin kokonaiskesto on noin 20 min /hlö.
Testiin valmistautuminen:
Luotettavan mittaustuloksen saamiseksi on
- oltava ravinnotta ja juomatta n. 1 tunti ennen mittausta
- vältettävä alkoholinkäyttöä 2 vrk ennen mittausta
- vältettävä voimakasta fyysistä rasitusta 12 tuntia ennen mittausta
- vältettävä diureettien (nesteenpoistolääkkeiden) käyttöä mittausta edeltävinä päivinä
- tyhjennettävä virtsarakko n. 1/2 tuntia ennen mittausta
Lisätietoja antaa Sinikka Lehtosaari p. 044-5118 672
tai Sanna Toppinen p. 044-5118 339

Siikalatva

Tervettä eloa.
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Löydät
meidät
myös
Facebookista!

ikunta*nuoret*liikunta
*nuoret*liikunta*nuor
Syyslomalla
Superpark Ouluun
ti 20.10.2015
Sisäaktiviteettipuistossa voit kiipeillä korkeuksiin, hyppiä trampoliineilla, liukua sulavasti,
laskea mäkeä tai rullailla polkuautoradalla.
Testaa Suomen ensimmäisen Skywalk-kiipeilyverkko ja nouse jopa 6 metrin korkeuteen.
Parkour-alueella kokeile sulavaa ja vauhdikasta
etenemistä tai kiipeä renkaan kyytiin tuubimäessä kolmella eritasoisella radalla. Tilassa lisäksi erilaisia Duudsonit ja Hevisaurus-aiheisia
aktiviteetteja.

Ohjeita lähtijöille:
Huomiothan, että puistossa liikutaan sisäkengillä, tossuilla tai sukkasilleen.
Alle 7-vuotiaat vain aikuisen seurassa.
Alle 18-vuotiailta freestyle-hyppyristä hyppiviltä edellytetään vanhempien lupalappua. Lappuja saa vastaanotosta tai tulostettua osoitteesta www.superpark.fi/media/hyppylupa.pdf.
SuperParkin aulasta löytyy vaatenaulakoita ja
lukollisia säilytyslokeroita. Vapaissa kaapeissa
avaimet roikkuvat paikoillaan.
Lajikokeiluihin tarvittavat välineet ovat lainattavissa puistossa. Freestyle Hallista voi lainata
skeittilautoja, kypäriä ja suojia. Kaikki välineet
kuuluvat pääsylipun hintaan. Halutessa voi
kuitenkin ottaa omia välineitä mukaan, kuten
kypärän tai scootin.
SuperPark Areenan liput tapahtumiin ja tilaisuuksiin myydään erikseen.
Pilates Oulu, CityDance, Liikuntakeskus
Voitto ja Kamppailuklubi tarjoavat kattavan
valikoiman liikuntapalveluja hyvinvoinnista
kiinnostuneille. Näihin palveluihin on erillinen
maksu.
Puistossa on käytettävissä maksuttomia sisärattaita. Ko. sisärattaiden selkänoja ei laskeudu.
Sisällä liikutaan sisäkengissä tai sukkasillaan ja
näin ollen ulkona käytettävien lastenvaunujen
viemistä puiston puolelle pyritään välttämään.
SuperParkissa saa valokuvata. On kuitenkin
hyvä muistaa muiden kävijöiden yksityisyys.
Parhaat otokset voi ladata puiston Facebooksivuille.
Paikasta löytyy ravintola Robson´s, jossa lounas joka päivä hintaan 9,90€ (runsas salaattibuffet, lämmin ruoka, keitto, leipä sekä kahvi
tai tee). Jokainen huolehtii syömisen itse.
kotisivut löytyy osoitteesta: www.superpark.fi/
oulu.html
• Reissun hinta on 25€, johon sisältyy lippu
ja kyyti. Alle 4-vuotiaat pääsevät ilmaiseksi
sisään; kyytimaksu heiltä 5€. Lähtö klo 12.00
joltain kylältä ja paluu noin klo 18.00. Tarkemmat aikataulut ja reitti ilmoitetaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, jolloin tiedetään,
miltä kylältä on lähtijöitä ja minkä verran.
• Ilmoittaudu viimeistään ti 13.10.2015
mennessä p. 044-5118 339/Sanna tai
sanna.toppinen@siikalatva.fi
tai jotain muuta kautta
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Kulttuuritoimi
kansalaisopiston kursseilla!

Kulttuuritoimen teatterimatkalle 3.10. ilmoittautuneet!
Taivaslaulu alkaa Oulun kaupunginteatterilla klo 13.00, kesto on noin 2h
45min. Hintaan sisältyvä linja-auto kyyti poimii mukaan lähtijät reitiltä:
Kestilä (10.15), Piippola (10.45), Pulkkila (11.00), Rantsila (11.30).

sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille liikkujille, myös aloittelijoille. Tunnilla ei tehdä
vaikeita askelsarjoja tai hyppyjä, vaan tarkoitus on, että liikumme omaa kehoa
kuunnellen ja hymyssä suin. Tunti koostuu helposta perusliikkeillä tehtävästä
alkulämmittelystä, jonka jälkeen voimistamme lihaksia selkeillä lihaskuntoharjoituksilla ja lopuksi venyttelemme koko kehon vetreäksi. Monipuolista ja mukavaa
liikuntaa – hikeä kuitenkaan unohtamatta! Teholtaan kevyt.
Kurssipaikka: Aleksanterin koulu, Rantsila
Aika: alkaen ke 16.9.2015 klo 17.30 – 18.30

eli High Intensity Interval Training eli korkeatehoinen intervalliharjoitus on erittäin tehokas, hapenottokykyä ja
lihaskuntoa parantava tunti, jolla saa hien pintaan ilman vaikeita
askelkuvioita! Alkuverryttelyn jälkeen tunnilla vuorottelevat monipuoliset, sisällöltään vaihtelevat työosuudet ja lyhyet palauttavat
osiot. Työosuudet voivat sisältää muun muassa hyppyjä ja muita sykettä kohottavia liikkeitä sekä koko kehoa kuormittavia lihaskuntoliikkeitä. Tunnin lopuksi
teemme vielä lyhyen keskivartalon tehotreenin sekä palauttavat loppuverryttelyt. Teholtaan raskas.
Kurssipaikka: Aleksanterin koulu, Rantsila
Aika: alkaen ke 16.9.2015 klo 19.45 – 20.30

Kulttuurisihteeri jakaa liput linja-autossa, otathan tasarahan mukaan!
(peruslippu 25€, eläkeläiskortilla 21€)

Kulttuurikorttikausi päättyi syyskuun alussa,
kortteja palautettiin yhteensä 26 kpl.
Kortin palauttaneiden kesken arvottiin 2kpl Anja Nissin keramiikkalintua, 2kpl Luojan luomat piipposet – sananlaskukirjaa, 2kpl Rantsilamukeja sekä Rantsila-seuran lahjoittama Raitin varrelta ja kylien kulmilta-kyläkirja.
Kulttuurikorttiarvonnassa onnetar suosi seuraavia kortin palauttaneita:
Anneli Alamehtä, Ulla Hankonen, Jonna Mähönen, Esko Närhi, Irma Ojakoski, Eija Tervonen ja Janna Virkkunen. Palkinnot voi noutaa kirjastosta.

Kestilän kirjastossa syyskuun ajan esillä Oulun aluetaidemuseon kiertonäyttely Suohpanterror (suom. Suopunkiterrori). Suohpanterror on saamelaisista taiteilijoista koostuva ryhmä, jonka
jäsenet haluavat pysyä anonyymeinä. Suohpanterror on tunnettu kantaaottavista ja provosoivista propagandajulisteistaan, jotka hyödyntävät
pop-taiteen ja länsimaisen populaarikulttuurin kuvastoa.

-kurssi
Vahvistamme koko vartalon
lihaksia monipuolisin lihaskuntoliikkein oman kehon painolla ja välillä välineitä
käyttäen. Helppoa, peruslihaskuntojumppaa, jossa jokainen voi säädellä tunnin
tehon oman kunnon mukaan. Teholtaan keskiraskas.
Kurssipaikka: Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto, liikuntasali
Aika: alkaen to 17.9.2015 klo 16.15

Venytellen vireyttä
Huolehdi lihastesi hyvinvoinnista ja nivelten liikkuvuudesta rauhallisen venyttelytunnin avulla! Kevyen lämmittelyn jälkeen teemme monipuolista
ja pitkäkestoista venyttelyä kehon suurille lihasryhmille. Ota oma alusta mukaan. Teholtaan kevyt.
Kurssipaikka: Pulkkilan peruskoulu, pikkusali
Aika: alkaen ke 16.9.2015 klo 11.00

Harjoittelemme monipuolisesti perusliikuntaa: hyppäämistä, roikkumista, tasapainoilua, kiipeilyä ja kierimistä erilaisia telineitä ja välineitä käyttäen. Leikimme,
liikumme ja harjoittelemme yhdessä tekemistä. Ota mukaan oma juomapullo ja
reipas mieli!
Kurssipaikka: Kestilän peruskoulu, liikuntasali
Aika: alkaen ma 14.9.2015 klo 13.15
Kurssipaikka: Rantsila, Aleksanterin koulu
Aika: alkaen ma 14.9.2015 klo 15

Siikalatvan kirjasto- ja kulttuuripalvelut löydät myös facebookista!

SIIKALATVAN KIRJASTOT
Aukioloajat 7.9.2015 alkaen:
Kestilän kirjasto
TI 15-19
KE 10-15
TO 14-19
PE 9-15
Piippolan kirjasto
MA 12-17
KE 14-19
TO 10-14

Pulkkilan kirjasto
TI 13-19
KE 10-16
TO 15-19
PE 9-14
Rantsilan kirjasto
MA 9-14
TI 13-19
KE 12-16
TO 13-19

TERVETULOA!
Verkkokirjaston osoite on: https://kirikirjastot.verkkokirjasto.fi
Kirjastojen kotisivut löytyvät osoitteesta: http://www.siikalatva.fi/kirjastot
Siikalatvan kirjasto-ja kulttuuripalveluilla on myös omat facebook-sivut:
https://www.facebook.com/siikalatvankirjasto?ref=hl

ZUMBA
Zumba on kehoa ja mieltä hoitavaa liikuntaa. Treenatessa, vuoroin
latinalaisen ja kansainvälisen tanssimusiikin tahdissa, arjen huolet
unohtuvat. Zumban kantavana ajatuksena on liikunnan ilo ja liikkeiden helppous. Zumba sopii sekä vasta-alkajille että pidempään kuntoliikuntaa
harrastaneille. Ota mukaan joustava asu ja juomapullo. Teholtaan raskas.
Kurssipaikka: Aleksanterin koulu, Rantsila
Aika: alkaen ti 15.9.2015 klo 18.45

ILMOITTAUDU kursseille www.jokihelmenopisto.fi tai 044 7591 999.

SIIKALATVAN KUNTA
Aukioloajat ma-pe 8.30-15.30

Hallintokeskus Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila
Kestilän toimisto Hallintotie 5, 92700 Kestilä
Piippolan toimisto Keskustie 9, 92620 Piippola
Rantsilan toimisto Rantsilanraitti 19, 92500 Rantsila
Puhelinnumero: (08) 8118 411, 044 5118 411 (vaihde) FAX 08 8121292
Sähköposti: siikalatvan.kunta@siikalatva.fi etunimi.sukunimi@siikalatva.fi

