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KUNTATIEDOTE 3/19.3.2013

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

Talven selkä taittuu
Talven selkä on vääjäämättä taittumassa, mikä ilomielin
todettakoon! Viime päivien kirkas auringonpaiste pistää
lämmöllään kampoihin yöpakkasille ja viestii vuodenajan vaihtumisesta kevääksi.
Vuodenajat vaihtunevat Suomessa entiseen malliin vie-

lä pitkään ilmastonmuutoksen uhasta huolimatta. Entinen malli ei jatku kuitenkaan Suomen kuntarakenteessa
eikä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä, mikäli maan hallitus ajaa valitsemaansa linjaa härkäpäisesti
eteenpäin. Muutoksen tarve sote-palveluiden järjestämisessä hyväksytään yleisesti, mutta uudesta mallista
ei Pohjois-Pohjanmaalla näytä löytyvän yksimielisyyttä.
Odotamme nyt selvitystyön pohjalta laadittua soteyhteenvetoa sekä valtioneuvoston kaavailemaa uutta
kuntarakennelakia ristiriitaisin tuntein.

SIIKALATVAN KUNTA

LAULUJA
KAIRANMAALTA

PÄIVÄHOITOPAIKKOJEN HAKU 2013
SIIKALATVALLA

Piippolassa tiistaina 16.4. klo 18.30
PiO:n auditoriossa

Päivähoitopaikkaa tulee hakea viimeistään neljä
kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan,
mikäli hoidontarve on tiedossa. Elokuulta alkava
päivähoidon tarve edellyttää 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.

Lapsikuoro
Viola-kuoro
Mieslaulajat Pekka Kyöstilä
säestys ja kuorojen johto Kaisu Boutellier
90-luvun alun sävellyskilpailun lauluja
Lauletaan myös yhdessä!
Vapaa pääsy - tervetuloa!
Siikalatvan kulttuuritoimi

Tämän hetkiset voimassaolevat päivähoitopaikat
on myönnetty pysyvästi, joten niitä ei tarvitse hakea
uudelleen syksyä varten ellei välissä hoitopaikkaa
haluta irtisanoa.

Hei!

Hakemuslomakkeita saa kirkonkylien päivähoitotoimistoista. Internetistä lomakkeet löytyvät osoitteesta
www.siikalatva.fi.

Pohjois-Pohjanmaan kunnista suurin osa tyrmää

lausunnoissaan kuntarakennelakiesityksen selvästi, Siikalatvan kunta siinä joukossa. Toimme kunnan lausunnossa selvästi esille kantamme maakunnan laajuisen
sote-alueen ensisijaisuudesta ja siihen liittyen lähipalvelujen määrittämisen välttämättömyydestä. Jos jokin asia
Suomenmaassa maassa kaipaa leveämpiä harteita, niin
se on juuri sote-palveluiden rahoitus!

Järjestelmien muutokset vaativat aina paljon työtä ja

rahaa itse muutoksen läpivientiin ja aikaa siihen sopeutumiseen. Suuri muutos pitääkin suunnitella huolella
ja harkiten. Todella pitkän tähtäimen ratkaisu syntyisi
maakunnan laajuisella alueella joko Oulun kanssa
tai ilman sitä. Tässä asiassa törmäävät valitettavasti
vastakkain vauraiden alueiden ja harvaan asuttujen
alueiden edut. Joudumme kysymään yhä uudelleen:
Halutaanko puhtaan ruoan tuotannon ja vielä nousevan
bioenergian tuotannon maaseutualueet pitää asuttuina
ja hyvinvoivina?

Jos vastaus edelliseen kysymykseen on kyllä, niin

se vaatii osaavia ja tekeviä ihmisiä asuttamaan nämä
alueet. Asuminen vaatii tuekseen riittävät peruspalvelut
riittävällä varmuudella, jotta seuraavat sukupolvetkin uskaltavat jäädä asumaan ja yrittämään omille juurilleen.
Näin se vain menee! Huomautan vielä, että tämä ei ole
tulkittavissa vähäväkisten ruikutukseksi, vaan tarkoitus
on tuoda esille alueemme karut, järkeenkäyvät tosiasiat.

Olisitko kiinnostunut alkamaan perhehoitajaksi?
Tai olisitko sinä tai läheisesi kiinnostunut
muuttamaan asumaan perhehoitokotiin?

VANHUSTEN PERHEHOIDON INFOTILAISUUS
To 11.4.2013 klo 18.00 Pulkkilassa
Siikalatvan kunnantalon valtuustosalissa
Asiasta tulee kertomaan perhehoitoliiton kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen sekä Helmen vanhuspalvelupäällikkö Ira Karvonen.
Illan aikana saamme kuulla myös perhehoitajien ja
omaisten näkökulmia asiaan.
Kahvitarjoiluiden osalta pyydämme teitä ilmoittamaan
tulostanne 8.4.2013 mennessä
joko tekstiviestillä numeroon 050-3313135 tai sähköpostilla mimmi.seppa@keskipisteleader.fi
Tilaisuuden järjestää Luonnostaan hyvinvoiva-hanke
ja Keskipiste-Leaderin Green Care työryhmä.

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

Joudumme nyt odottelemaan valtiovallan ratkaisuja,

mutta emme suinkaan toimettomina. Siikalatvan kunnan
kehittämistyö jatkuu! Joudumme etenemään pienin
askelin tiukan talouskurin asettamissa raameissa ja
haemme sitkeästi yhä parempia tapoja tuottaa palvelut
sekä laadukkaasti, kustannustehokkaasti että saavutettavuudeltaan riittävän lähellä kuntalaista. Tämän työn
tuloksena syntyvät hyvät käytänteet luovat sellaista
pääomaa, joka ei ole ulosmitattavissa jatkossakaan,
olipa toimintaympäristö mikä tahansa.

Siikalatvan kunta on tulevissa suurissa muutoksissa

altavastaajan asemassa monen muun kunnan tavoin.
Olemme lausunnoissamme perustelleet itsenäisen olemassaolomme oikeutuksen kuntalaisia lähellä olevana
ja paikalliset olosuhteet parhaiten tuntevana organisaatioina ja teemme niin jatkossakin.

Hyvää alkavaa kevättä kaikista uhkakuvista huolimatta!
Nautitaan auringonvalosta ja patistellaan itsemme liikkeelle kotiovelta aukeavaan luontaisetuumme, puhtaaseen luontoon.

Kestilässä 11.3.2013

Pirkko Pehkonen
Kunnanhallituksen
puheenjohtaja

SIIKALATVAN KIRJASTOT
Arja (Arra) Löytynojan

TOTTA JA TARINAA -näyttely
Pulkkilan kirjastossa 25.3.-26.4.2013
*esillä pikkutarkkoja tussi- ja sekatekniikkatöitä*
Arra Löytynojalla os. Nummela on ollut näyttelyitä mm.
Jari Janssonin galleriassa Raahessa,
Haapaveden kirjastossa, Tillarigalleriassa Nivalassa,
Kulttuuritalo Grandissa Porvoossa
TERVETULOA TUTUSTUMAAN!

Lapset valokuvaajina
TERVETULOA TUTUSTUMAAN
PÄIVÄKOTI HUMINAN ESKAREIDEN
VALOKUVANÄYTTELYYN KESTILÄN KIRJASTOON
21.3. – 19.4. kirjaston aukioloaikoina.

Näyttely on toteutettu yhteistyössä Kestilän
kirjaston kanssa ja on osa kirjastoalan
opiskelija Salla Tolppasen mediasatutuokioita
käsittelevää opinnäytetyötä.

Siikalatvan kunta toivottaa

Iloista pääsiäistä!
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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.

Näyttelyitä:
KESTILÄSSÄ:

(Maaliskuun näyttely Simulacrum - Frederik Seidelinin ja
Joonas Meriläisen surrealistisia maalauksia, on peruuntunut)

Huhtikuussa
Toukokuussa

Koululaisten työnäyttely
Kansalaisopiston työnäyttely

RANTSILASSA:
Huhtikuussa
Simulacrum - Frederik Seidelinin ja
Joonas Meriläisen surrealistisia maalauksia (toteutuminen ei
ole vielä varmaa)
Toukokuussa
Kansalaisopiston työnäyttely
Kesäkuusta lähtien ovat näyttelytilat vielä vapaana.
Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat pitää näyttelyn joko
Kestilässä tai Rantsilassa. Pari hyvää vinkkiä on tullut,
lisää voi vielä ilmoitella kulttuurisihteerille.
Tulossa konsertti:
23.3. klo 19:00 Aleksanterin koululla Rantsilassa (Rantsilanraitti 5, 92500 Rantsila):
Ukrainalainen Kirkkolauluyhtye KAANON konsertoi.
Vapaa pääsy.
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SIIKALATVAN KUNTA
NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT
HAETTAVANA
Siikalatvan kunta työllistää nuoria kesän aikana
kahdeksi viikoksi omiin yksiköihin tai tukee kesätyösetelillä nuorten omatoimista työllistymistä Siikalatvan
alueen yrityksiin tai yhdistyksiin
Kesätyöpaikkoja on haettava 26.4.2013 klo 14.00
mennessä.
Kesätyöpaikat on tarkoitettu siikalatvalaisille nuorille,
joilta edellytetään vähintään peruskoulun päättämistä.
Työsuhteen kesto on 10 työpäivää ja 6 h/päivä. Palkka
on noin 300 euroa.
Kesätyöntekijöitä haetaan mm. seuraaviin tehtäviin ja
kohteisiin:
- maisemanhoitoon ( ruohonleikkaus, puutarhatyöt,
yleisten alueiden siivous)
- päivähoitoon
- kirjastoon
- Koivulehtoon
- Pihlajistoon
- Vaarintalolle
- Rantsilan toimintakeskuksen pesulaan
- Gananderin talolle
- Kestilän museoon
- Rantsilan maauimalan kioskiin
- siivoustehtäviin
Ruohonleikkuutöissä vaaditaan ajettavan leikkurin
kuljettajalta 15-vuoden ikä.

Lisätietoja: kulttuurisihteeri Raija Kivijärvi,
puh. 044 5118 340, raija.kivijarvi@siikalatva.fi
(sairaslomalla 31.3. saakka)

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.

Kestilän ja Piippolan kylien alueella
SOSIAALIASIAMIEHENÄ TOIMII
yht.maist. Eero Karjalainen
Hänet tavoittaa puhelimitse numerosta
050-5907 234 tai sähköpostitse osoitteella
eero-kar@hotmail.com.
Sosiaaliasiamiehen toimintaa ohjaa laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista.
Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on:
* neuvoa asiakkaita em. lain soveltamiseen
liittyvissä asioissa;
* avustaa asiakasta em. lain mukaisen muistutuksen tekemisessä;
* tiedottaa asiakkaan oikeuksista;
* toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien
edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä
* seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman
kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys
vuosittain kunnanhallitukselle.
Sosiaaliasiamies

SIIKALATVAN KUNTA
MAASEUTUHALLINTO

Kesätyöpaikkaa haetaan kunnantoimistoilta ja kunnan
nettisivuilta saatavalla lomakkeella, joka tulee palauttaa Kestilän, Piippolan, Pulkkilan tai Rantsilan toimipisteisiin 26.4. 2013 klo 14.00 mennessä.

Vuoden 2013 EU- ja kansallisten
maataloustukien hakuaika
päättyy 30.4.2013.

Työhön valituille ilmoitetaan työn alkamisesta kirjallisesti.

Paperilla jätettävät lomakkeet on toimitettava sen
kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka
toimialueella maatilan talouskeskus sijaitsee.

Toisena vaihtoehtona siikalatvaisilla nuorilla on hakea
itselleen kesätyöpaikka kesätyösetelin avulla. Kesätyösetelin saaja etsii työpaikkansa itse.
Kesätyösetelin arvo on 200 euroa ja niitä jaetaan 20
kpl. Seteleitä saa 1 kpl/hlö. Työpaikka voi olla yritys
tai yhdistys. Työnantajana ei voi toimia yksityistalous,
perhe tai yksityinen henkilö. Yritystä tai yhdistystä
kohden annetaan yksi seteli.
Työnantaja tekee kirjallisen työsopimuksen nuoren
kanssa ja kesätyöstä on maksettava ko. alan työehtosopimuksen mukainen palkka. Työsuhteen kesto
on vähintään 6 h/pvä ja 10 työpäivää. Kunta maksaa
kesätyöllistämisestä työnantajalle 200 euroa kesätyöseteliä vastaan.
Kesätyösetelihakemuksen nuori palauttaa täytettynä
viimeistään 26.4. 2013 Kestilän, Piippolan, Pulkkilan tai
Rantsilan toimipisteeseen.

Lomakkeet voi palauttaa sähköisesti Vipu-palvelun kautta. Sähköinen haku avautuu 19.3.2013
klo 8.00 ja sulkeutuu 30.4.2013 klo 23.59.
Muistattehan myös
Vipu-koulutukset klo 10-14
19.3. Kestilän koululla ja
21.3. Rantsilassa Gananderin koululla.
Lisätietoja www.siikalatva.fi/maaseutupalvelut

SIIKAVERKKO
Sadan megan huippunopea laajakaista

Siikaverkko-osuuskunnan
PERUSTAMISKOKOUS

Kyläpäivien toimikuntien kokoukset alkavat:
Kestilä-päivien toimikunnan kokous 3.4. klo 19
kunnan virastotalon valtuustosalissa
Rantsila-päivien toimikunnan kokous 9.4. klo 18
kirjaston monitoimihuoneessa
Pulkkila-päivien toimikunnan kokous17.4. klo 18
kirjastossa

SIIKALATVAN KUNNAN

Piippolan runopiiri
järjestää runokilpailun
MINUN SIIKALATVANI
Kirjoita runo ja toimita se nimimerkillä varustettuna 31.5
mennessä Piippolan kirjastoon os. Keskustie 11, 92620 Piippola
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.
Voittajarunot (3 kpl/sarja) julkaistaan, esitetään ja palkitaan
rahapalkinnolla Piippolan kyläpäivillä 13.7.2013 ja ne 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, aikuiset. Lasten ja nuorten sarjoissa
kirjapalkinnot, aikuisten sarjassa rahapalkinnot.

tiistaina 19.3. klo 19.00 Kestilän valtuustosalissa.
Tervetuloa!
Siikaverkko-osuuskunnan tarkoituksena on rakennuttaa
valokuitutekniikkaan perustuva
tietoliikenneverkko ja tarjota huippunopeat ja
luotettavat laajakaistayhteydet toimintaalueensa
jäsenille kilpailukykyiseen hintaan.
*
*
*
*

Osuuskunta on jäsentensä omistama
On joustava yritysmuoto
Ajaa jäsentensä etua
Osuuskunnan asioista päättävät sen
jäsenet tasavertaisesti

Tutustu osuuskunnan sääntöehdotukseen:
http://www.haapavesi-siikalatva.fi/sivu/fi/osk/
”Tämä on vastaus meidän tämän päivän ja huomisen tietoliikennetarpeisiin
Näin me edistämme ja kehitämme meidän maaseudun ihmisten, yritysten ja
yhteisöjen asumis-, elinja työskentelymahdollisuuksia”.

Lisätietoja: Merja Louet, Siikaverkko-hanke, Siikalatvan
kehittämiskeskus, 044-769 2508, merja.louet@siikalatva.fi

Siikalatva

JÄRJESTÖT
TOIMIVAT

Hyvölänrannan nuorisoseura ry:n
yleinen kevätkokous su24.3.2013 klo 13 Nuorisoseurantalolla (Pyhännäntie 1138, 92700 Kestilä) klo 13 alkaen
TERVETULOA!
Johtokunta
Hyvölänrannan nuorisoseura ry:n jäsenmaksut
v. 2013 ovat seuraavat: yli 17 v.: 10 €, 7 - 17 v.: 5 €, alle
7 v. ei jäsenmaksua, perhe: 20 € (sis. kaikki perheenjäsenet, merkitse nimet maksutositteeseen).
Jäsenmaksut voi maksaa tilille FI04 5138 0840 0027 23.

EL:n PULKKILAN YHDISTYS
Tietoa tulevista retkistä:
* 1.-3.4.2013 retki Härmän Kylpylään. Hinta matkoineen
135 €/hlö 2 hengen huoneessa, puolihoito + kylpylän ja
kuntosalin vapaa käyttö. Ohjelmassa tiistaina lääket.tri Tommi
Koivun luento sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijät.
Keskiviikkona oppaan mukana vierailu Kauhavan Lentosotakouluun.
* 3.-5.6.2013 retki Kuopion Rauhalahteen. Majoitus kylpylähotellissa puolihoidolla + vapaa kylpylän käyttö. Tiistaina
opastettu Kuopion kaupunkikierros, illalla Jätkänkämpällä rosvopaisti, savusauna, kämppätanssit sekä hanuristi P. Huttunen
soittaa ja laulattaa. Keskiviikkona paluumatkalla poikkeamme
Matkuksen ostoskeskukseen (IKEA). Matkan hinta lähtijämäärästä riippuen matkoineen n. 180-185 €/hlö.
* Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto on myöntänyt yhdistykselle RAY:n tukeman tuetun loman Rokuan kuntokeskukseen 14.-19.10.2013. Täysihoitoloman omavastuu on
140 € sisältäen ryhmän ohjelman ja muun yleisen vapaaajanohjelman. Hakemuslomakkeita saa kerhossa tai soita ja
pyydä Seijalta, puh. 044 5465 575. Lomaa voi hakea SiikalatvaPyhäntä alueelta kuka tahansa eikä se velvoita EL:n jäsenyyttä.
Lomahakemuksen käsittelee ja osallistujat hyväksyy MTLH.
Hakemus toimitettava heinäkuun 2013 alkuun mennessä
Maaseudun Terveys- ja Lomahuoltoon.

Kestilän Kisa-Veikot

Rantsilan Kehitysvammaisten Tuki ry:n

KEVÄTKOKOUS

pidetään Rantsilan Toikessa (Toritie 1)
tiistaina 9.4.2013 klo 18.00 alkaen.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa! Johtokunta

RANTSILAN RAIKKAAN
KERHOT
SALIBANDY: ( liikuntahallilla )
* ala-asteikäisille tytöille lauantaisin klo 13-14 alk. 16.2.
* 0-2 –luokkalaisille tiistaisin klo 17-18
* 3-6 –luokkalaisille tiistaisin klo 18-19
Mukaan harjoituksiin kannattaa varata maila, suojalasit
ja sisäpelikengät.
HIIHTO: (maauimalalla)
Hiihdetään niin kauan kuin kelejä riittää!
* 1-3 –luokkalaisille torstaina klo 18 – 18.45
* 4-7 –luokkalaiset torstaina klo 19 – 19.45
Pakkasrajana on 15 astetta. Mukaan harjoituksiin kannattaa varata lämpimät hanskat, kauluri ja pipo. Harjoituksissa tarjotaan kuumaa vadelmamehua.

sääntömääräinen kevätkokous pidetään Siikalatvan kunnan
Kestilän toimistolla keskiviikkona 27.3.2013 klo 17.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!
Toimikunta

TIEHOITOKUNNAN KOKOUS

2.4.2013 klo 17.00 Rosenbergin-tilalla Pulkkilassa
koskien Viitaojan Kuoppalantien silta-asiaa.
Tervetuloa uudet ja vanhat jäsenet!
Ilmoit. viim. 28.3.2013, puh. 040 6741 408,
Esko Jääskelän kp.

RANTSILAN SYÖPÄKERHO
Kokoontuu 24.4.2013 klo 12.30 seurakuntatalolla.
Vieraana geriatrian erikoislääkäri Maija-Helena Keränen.
TERVETULOA!

24.3. klo 12 Mankilan hiihtokilpailut ja trullikisat. Ilmoittautumiset hiihtokilpailuun alkavat puolituntia ennen
ensimmäistä starttia.
6.4. klo 12 Kylätalolla TALKOOINFO. Suomen Kotiseutuliitto myönsi Laakson Vesan korjaustöihin avustuksen ja
tulevana keväänä aloitamme hommat talkoilla. Kaikkia
tarvitaan. Kahvitarjoilu – Tervetuloa!
7.4. klo 12 – 14 Kylätalolla Tarinoita Mankilasta – hankkeen toinen porinapäivä. Vanhoja valokuvia voi tuoda
mukanaan. Kahvitarjoilu – Tervetuloa!
Kaikista tapahtumista ilmoitetaan myös kyläsivulla:
www.mankila.com
Ja aina voi kilauttaa kaverille:
Sari 044 751 4242, Rita 040 827 4530

KORPELAINEN SÄÄTIÖN
vuosikokous pidetään Piippolassa
Pentti Haanpään museolla ke 10.04.2013 klo 13.00
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

LESKELÄN KYLÄYHDISTYKSEN
TAPAHTUMIA MAALISKUUSSA

KESKIVIIKKONA 27.3.2013 KUUTAMOHIIHTO
- Tule mukaan nauttimaan tunnelmasta ja talven riemuista!
Kaiken kansan talviliikuntatapahtuma järjestetään täydenkuun
aikaan keskiviikkona 27.3.2013, alkaen kello 19:00 – kelien
salliessa. Lähtö tapahtuu Leskelästä, entisen ala-asteen pihalta
(osoite on Alipääntie 215).
Raikkaan jäsenmaksut ovat 10 €/aikuinen ja 5 €/lapsi
Osallistumismaksu 2 €, sisältää lettukahvit.
alle 16 v kattaen vuoden sisällä kaikki Raikkaan kerhot
tai vaihtoehtoisesti kerhomaksu 5€/kerho. Jäsenmaksun ENSIMMÄINEN KYLÄILTA KAIRANMAATALOLLA
torstaina 28.3.2013 klo 18:00
/ kerhomaksun voi käydä maksamassa Raikkaan tilille
Kuukausittaiset kyläillat alkavat Kairanmaatalolla - paikalle
538400-45204. Huomioikaa, että jäsenmaksuun/kerhovoi saapua milloin itselle sopii ja kyläyhdistyksen kahvila on
maksuun ei sisälly vakuutusta.
avoinna koko illan. Ensimmäisessä tilaisuudessa vierailee Mari
Rantsilan Raikkaan KEVÄTKOKOUS Raikkaan talolla
Belt, jonka esittelee tekemäänsä tuotteistamissuunnitelmaa
LA 23.3.2013 klo 17 Käsittelemme sääntömääräiset asiat.
Hätämaan tietäjästä ja voimme keskustella kuinka tietäjän
Tervetuloa!
perintöä voisi hyödyntää Leskelän matkailussa. Mari esittelee
myös ideaansa Leskelän kesäteatterin ja kirjaston yhteistyöJäsenmaksut: 10 € aik./ 5 € lapset/ ainaisjäsenet 100 €
mahdollisuuksista lasten näytelmien osalta. Lisäksi on mahdolTilinumero 538400-45204
lista askarrella pääsiäiskoristeita.
Lisätiedot/ilmoittautumiset kairanmaatalo@gmail.com
Kiitos toimintamme tukemisesta!
tai 040-7099521

1. Jäsenasiat. Kiitos seuran jäsenyydestä. Jäsenmäärä vuonna 2012 oli 242 (aikuiset 168, lapset
50 ja ainaisj.24).
Seuran jäsenmaksut vuonna 2013 ovat entiset:
aikuiset 10-, lapset 5 euroa ja ainaisjäsenmaksu 100 euroa.
Urheilukoululaisten jäsenmaksu sisältyy urheilukoulumaksuun.
Jäsenmaksun voi suorittaa tilille 513808-4420. Jäsenetuna alennukset seuran tuotteista sekä yksi ilmainen bingopelikirja.
2. Laskiaishiihdot. 123. Laskiaishiihdot onnistuivat jälleen
hyvin. Kiitokset hiihtäjille, yleisölle, toimitsijoille sekä
palkintolahjoittajille.
Palkintoja lahjoittivat: Kestilän vankila, Helander & k:nit, Konehuolto Karjalainen, TB-Huoltamo Keskitalo, Kauppapalvelut
Rasinkangas, K-kauppa Sale, K-market Eväsreppu, Kestilän
Kiinteistöhuolto, Rakennusliike Karjaluoto, Maalaiskartano Pihkala, Tmi Paavo Riikonen, Riitan Talli, Taksit Liisa Kylmänen, Pauli
Keihäskoski, Esa Helander, Martti Suorsa, Eksan Taksi, Heleenan Pitopalvelu, Rauno Kiiskilä, Kestilän Apteekki, Siikalatvan
Sairaankuljetus, Rakennuspalvelu Rantonen, Räjähdyssuojavalmistaja HeMaVe, Siikalatvan Metsänhoitoyhdistys, Parturi-KamPIIPPOLAN MAA- JA
paamo Charlotta, Parturikampaamo Soiletti, Hiushoitola Jaana
KOTITALOUSSEURA
Hankonen, Veikko Tuomala ky, Tietolatva, Muhoksen Fysikaalinen hoitolaitos, Timon Sähköpalvelu, Rantsilan Kauppayhtiö,
- Tulevista tapahtumista ilmoitetaan ilmoitustauluilla
Rautahalli Kilpeläinen Vaala, Ruukki Metals OYJ, Pyhännän
ja Kuntatiedotteessa
Rakennustuote, Rehuraisio, Pulkkilan Kukka, Maustaja, Rytkyn
- Piippolan maa- ja kotitalousseuran kahvinkeitin
Kone, Keskipisteen Autohuolto, LVI urakoitsija Arto Mikkonen,
vuokrattavissa ( 5 €) Päivin Kukkapuodissa
Erkki Helander ja Jukka Tapio.
- Jäsenlehteä voi tilata asiamieheltä Heidi Maunula
3. Sarjahiihdot. Sarjahiihdot alkavat. Ensimmäinen osakilpailu
puh. 040 4125 227
keskiviikkona 20.3. klo.18.30.

KESTILÄN PUU- JA ERITYISALOJEN
AMMATTIOSASTO 740
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Piippolan maa- kotitalousseura ry:n jäsenmaksu on v.
2013 5 €, tilinumero 574184-43974 tai jäsenmaksulista
on myös Päivin Kukkapuodissa.
Puheenjohtaja Sari Hyvönen puh. 040 5240 797

LAAKKOLAN
KYLÄYHDISTYS RY
Kyläillat jatkuvat kylätalolla pääsääntöisesti joka kk:n
viimeinen perjantai klo 19.00 alkaen. Jokainen kylän
toiminnasta ja kehittämisestä kiinnostunut, tule mukaan!
Huom! Kyläiltaa ei pitkäperjantaina 30.3 !
Jääkiekkokentän auraus on sovittu kuuluvan kyläyhdistykselle, toivottavaa olisi, että kaikki lumentyöstökaluston
omaavat kyläläiset osallistuisivat kentän lumen puhdistukseen, jotta lapset pääsisivät luistelemaan mahdollisimman usein. Luistelukentän käyttö on ollut vilkasta,
sovitut asiat ovat toimineet hyvin, kiitos siitä käyttäjille!

PÄÄSIÄISTAPAHTUMA LAAKKOLASSA,
Lauantaina 30.3.2013 klo 18.30-20.30

* Pukeutuneet pikkutrullit huomioidaan, isojen kesken
arvonta!
* Kaikkien tapahtumaan osallistujien kesken arvotaan
HIIHTÄMÄÄN
täytekakku! * Piha-alueella kisailua, makkaraa ym.* PoniratULJUAN KEVÄTHANGILLE
sastusta * Sisällä kahvia, myyjäiset ja arpajaiset, arvonta klo
20.30 * Pääsiäiskokko syttyy klo 19.30
LAUANTAINA 23.03.2013
Kyläläisiä ja muita halukkaita toivotaan osallistumaan tapahPulkkilan elohopeakerho tarjoaa mehut ja makkarat.
tumaan lahjoittamalla leivonnaisia ja arpajaisvoittoja, joita
Lähtö Lehdon venesatamasta klo 12.00 - 15.00 Säävaraus. otetaan vastaan klo 18 alkaen.

SIPOLANKYLÄLLÄ
Uusi Pyrintö ry:n vuosikokous
torstaina 4.4.2013 klo 14.00 Uudella Pyrinnöllä.
Esillä sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Johtokunta

PÄÄSIÄISKOKKOTAPAHTUMA
lankalauantaina 30.3.2013 klo 18.30
Sipolassa (entisellä koululla) Pyörähyksesä!!
* Arvontaa * Makkaran myyntiä * Kahvitarjoilu!
Sipolan kyläyhdistys, Sipolan maa- ja kotitalousnaiset

Elokuvakerho Kino’pion
tulevat näytökset
torstaina 11.4. Tuore Oscar-palkittu draama (K12/9) 19.30
sunnuntaina 14.4. kauhuanimaatio (K7/4) 14.00
torstaina 25.4. tuore fantasiaseikkailu (K12/9) 18.00
sunnuntaina 28.4. Fantasia-animaatio (K7/4) 14.00
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.
Elokuvakerhon jäseninä ovat tällä hetkellä Siikalatvan 4H, MLL
Pulkkila, Piippolan eläkeliitto, 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.
Elokuvakerhon sääntömääräinen vuosikokous pidetään
Piippolan kunnantalon kokoushuoneessa tiistaina 26.3.
klo 18.00. Tervetuloa!
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SIIKALATVAN JHL
HUOM JÄSEN! MUISTATHAN KÄYTTÄÄ NÄMÄ JÄSENETUSI!
Nämä edut ovat siis paikallisia ja koskevat vain
Siikalatvan JHL:n jäseniä.
* 50 % alennukset uintilippuihin (Rokua, Haapavesi,
Zimmari)
* mahdollisuus hakea 100 e stipendiä jälkikäteen
aluetoimiston tai liiton järjestämistä virkistystapahtumista kerran vuodessa. Stipendiä haetaan yhdistykseltä
jälkikäteen vapaamuotoisella hakemuksella ja liitteeksi
tarvitaan kuitti osallistumisesta
* kannustusraha 20 e/vuosi/jäsen Jokihelmen kansalaisopiston järjestämälle kurssille osallistumisesta. Kannustusraha haetaan jälkikäteen vapaamuotoisella hakemuksella
ja liitteeksi laitetaan kansalaisopiston lasku
Lisää JHL:n jäsenetuja löydät liiton sivulta http://www.
jhl.fi/portal/fi/jasenena_jhl_ssa/jasenedut/
Lisätietoja jussi.soini@siikalatva.fi & saara.komulainen@
siikalatva.fi
Siikalatvan JHL ry 713
Yhdistyksen KEVÄTKOKOUS pidetään
tiistaina 9.4.2013 klo 18 alkaen Maalaiskartano Pihkalassa,
Kestilässä. Kokouksen jälkeen ruokailu, joten ilmoittaudu
Saaralle 3.4. mennessä, puh. 040 872 4619
tai s-posti saara.komulainen@siikalatva.fi
Tulossa yhdistyksen ostosreissu Ikeaan Kuopioon la
18.5.2013. Seuraa ilmoituksia!

Kokemuskouluttajan puheenvuoro
Miten elää Parkinsonin taudin kanssa?
Parkinson-viikon yleisötilaisuus
Rantsilan kirjaston monitoimitilassa, os. Kunnantie 1
torstaina 11.4.2013 klo 13.00-15.00
Kahvitarjoilu! Tervetuloa!
Lisätiedot: Pohjois-Suomen Parkinson-yhdistys
puh. 040 5047391

HUOMIO!
yritys tai yhdistys

näyttekö netissä?
YHTEISÖhautomo
on 5 leader toimintaryhmän yhteinen
hanke, jota toteutetaan 37 kunnan
alueella vuosina
2011-2014. Hankkeen tavoitteena on
kehittää paikallisyhteisöjen toimintaa,
lähipalveluita ja
viestintää.
www.popleader.fi
Matkailusta
nostetta –
Hanke on matkailun
kehittämishanke,
jonka toiminta-alueena on Haapavesi,
Pyhäntä ja Siikalatva.
Hankkeen tavoitteena on auttaa
toimijoita tuotteiden
kehittämisessä,
edistää yhteistyöverkostojen syntyä ja
etsiä alueelle uusia
toimijoita. (Hankkeen
toteutusaika 20122014.)

Hei Yrittäjä
tai yhdistyksen jäsen!
Löytyykö teiltä nettisivut?
Tule koulutukseen! Päivän aikana tulet oppimaan paljon uutta
nettimarkkinoinnista ja saat luotua
valmiit nettisivut. Sivut kootaan
helppokäyttöisen ilmaisen pohjan
avulla, jonka osoitteen saa
muunnettua halutessaan
www- alkuiseksi.

Maksuton
nettisivu-koulutus
To 21.3.2013 klo 9.00-15.00
Piippolan ammatti- ja
kulttuuriopisto Jedulla
Ilmoittaudu 20.3.2013 mennessä
joko tekstiviestillä 0503313135 tai
mimmi.seppa@keskipisteleader.fi
Koulutuksen järjestävät YHTEISÖhautomo- & Matkailusta nostettahankkeet

KIITOS

kaikille Rölli-elokuvaan osallistuneille ja erityiskiitos Real Snacksille ja Mällisen liikenteelle
Rantsilan MLL
Siikalatvan Sosialidemokraatit Ry:n
KEVÄTKOKOUS

20.3.2013 klo 19.00, Siikalatvan kunnantalon
Pulkkila-salissa.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä
muut ajankohtaiset asiat.
TERVETULOA!
www.siikalatva.sdp.fi
Asko Alasalmi, puh. 050 9102 485
PULKKILAN YHTEISEN KALAVEDEN
OSAKASKUNNAN
sääntömääräinen vuosikokous pidetään 5.4.2013
klo 19.00 Siikalatvan kunnantalolla Pulkkilassa
Pienessä kokoushuoneessa.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät
asiat.
Vuosikokouksen pöytäkirja on nähtävillä 8.4.22.4.2013 Siikalatvan kunnantalolla Pulkkilassa,
osoitteessa Pulkkilantie 4.
Tervetuloa!
Hoitokunta

Siikalatvan seutukunnan ao ry 215 tiedottaa:
* Teatteriretki Kajaaniin la 13.4. Kiviä taskussa -näytelmä,
klo 14 näytös. Hinta 20 e sisältäen teatterilipun ja kyydin.
Ilmoittautumiset Kaijalle 20.3. mennessä. Linja-auto lähtee
Pulkkilasta kohti Kajaania. Aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.
* Kevätkokous 16.4. klo 19 Pyhännällä Nestorissa, Vakkatie
3 A. Käsitellään sääntömääräiset asiat iltapalan merkeissä.
Ilmoittautumiset 10.4. mennessä Kaijalle. Ilmoitathan myös
erityisruokavaliosta. Tervetuloa!
Puheenjohtaja 1.1.2013 alkaen Miia Kopola
p. 044 9980 986, miia.kopola@hotmail.com
Sihteeri 1.1.2013 alkaen Kaija Karppimaa
p. 040 8202 419, kaija.karppimaa@gmail.com
Sosiaali- ja terveysalan ammattilainen,
tule jäseneksi aktiiviseen liittoon ja ammattiosastoon!

Kainuun ihmeet
kutsuvat sinua
seikkailuun!
19.-21.4.2013
Hei!
Lähde mukaan opintoretkelle ottamaan oppia
Kainuusta. Tässä hieman lisätietoja kohteistamme.
* Nakertaja- Hetteenmäen kyläyhdistys on
parantanut alueen viihtyisyyttä ja hyvinvointia,
lisännyt yhteishenkeä, vaalinut alueen perinteitä,
kantanut suuren vastuun vanhuksistaan, satsannut
kierrätykseen ja työllistänyt. www.nakertaja.net
* Ruhtinansalmen kylän Tulevaisuuden älykylä
-hanke on palkittu vuonna 2010 parhaana Suomen
kehittämishankkeena. www.ruhtinansalmi.fi
* Lentiiran kylä tunnetaan aktiivisuudestaan ja kylä
on saanut tunnustusta varsinkin matkailun kehittämisen saralta www.lentiirankyla.com
* Kuhmon Kalevala kylä on kunnan suosituin matkailukohde. www.kalevalaspirit.fi
* Heinämäen kylä valittiin vuonna 2010 vuoden
Kainuulaiseksi kyläksi. Heinämäen kylätalolla
järjestetään vuosittain taidenäyttelyitä.
www.koti.kainuu.com/kpokyla/
Matkat + majoitus (sis. aamupalan) + näyttelyyn
tutustuminen maksuttomia. Ruokailut omakustanteiset.
HUOM! Ilmoittaudu 2.4. mennessä.
mimmi.seppa@keskipisteleader.fi
Puh. 050-3313135 tai
nina.kurunlahti@nousevarannikkoseutu.fi
Puh 0503844472

PULKKILAN TAITOKESKUS

Pulkkilantie 13 92600 Pulkkila p. 044 3153228 pulkkila@taitopohjoispohjanmaa.fi
www.taitopohjoispohjanmaa.fi
HUOM! muuttuneet aukioloajat
*MA klo 9 -17
*TI klo 9 - 14
*KE klo 12 - 16
*TO klo 9 - 14
Tervetuloa - kutomaan kangaspuilla monenlaisia
kankaita ja tekemään erilaisia kurssitöitä - hankkimaan
materiaaleja, loimia, käsitöitä ym. - tutustumaan kurssitarjontaan, mallitöihin, myymälään
KURSSIT:
PAPERIVALAISIMIA
Valmistetaan erilaisilla tekniikoilla valaisimia.
Ma 25.3 klo 17-21 (Pulkkila)
Ti 26.3 klo 15-20 (Pyhäntä)
Hinta alk. 35€
Kurssille 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 ti 2.4. klo 17 - 20
Varjoneule: tee piilokuvia neuleeseen.
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

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi tiedottaa

Siikalatvan ja Pyhännän
kiireettömissä ajanvarausnumeroissa
otetaan käyttöön puhelinpalvelujärjestelmä
Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi ottaa käyttöön 12.4.2013
Pulkkilan, Rantsilan, Kestilän, Piippolan ja Pyhännän kiireettömissä ajanvarausnumeroissa puhelinpalvelujärjestelmän parantamaan asiakaspalvelua. Asiakas voi jättää
soittopyynnön, joka välittyy vastaanoton henkilökunnalle. Terveyskeskuksesta soitetaan takaisin mahdollisimman pian.
Pyydämme asiakkaita huomioimaan, että sovittu soitto
terveyskeskuksesta tulee tuntemattomasta numerosta.
Puhelinnumerot säilyvät entisinä, eli Pulkkilan tk:n
vastaanotto 044 7591 722, Rantsilan tk:n vastaanotto
044 7591 765,
Pyhännän tk:n vastaanotto 044 7591 811,
Kestilän tk:n vastaanotto 044 7591 570 ja
Piippolan vastaanotto 044 7591 787
Pahoittelemme puhelinpalvelujärjestelmän käyttöönotosta mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä.
Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi

Seuraava kuntatiedote ilmestyy ti 16.4.2013.
Järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt,

toimitattehan ilmoitukset yhdelle kuntatiedotevastaavista sitä mukaa, kun asioita tulee, kuitenkin viimeistään 5.4.2013.

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

