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

On äänioikeuden
käyttämisen aika!

SIIKALATVAN KUNTA
KUNNALLISVAALIT 2012

Kuntalain mukaan ”Suomi jakaantuu kuntiin, joiden
asukkaiden itsehallinto on turvattu perustuslaissa.
Kunnan päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema
valtuusto. Kunta pyrkii edistämään asukkaidensa
hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Kunta hoitaa itsehallinnon
nojalla itselleen ottamansa ja sille laissa säädetyt tehtävät”.
Oma kunta on kansalaista lähinnä oleva demokraattisesti toimiva paikallisyhteisö. Valtuutus tehtävien hoitamiseen tulee kuntalaisten luottamuksesta, joka annetaan kunnallisvaaleissa.
Siikalatvan kunnassa valitaan nyt 27 kunnanvaltuutettua käyttämään
kuntalaisten antamaa valtaa ja toteuttamaan kunnan itsehallintoa.
Tulevaan valtuustokauteen ajoittuu todella isoja ratkaisuja. Kaikki kuntahallinnon elementit ovat nyt kuntauudistushankkeen myötä muuttumassa; kuntalaki uudistuu, peruspalvelujen rahoitus muuttuu, kunnan tehtävätkin käydään läpi. Vahvoihin peruskuntiin tähtäävä kuntarakennelaki
säädettänee tulevan talven aikana ja peruspalvelulain myötä ratkennee
kysymys, miten sosiaali- ja terveyspalvelut meidän maakunnassa tullaan
järjestämään.
Siikalatvalla on kokemusta kuntarajojen poistamisesta. Hyviäkin kokemuksia. Paljon päällekkäisyyttä on jo tähän mennessä saatu hallinnosta
pois. Yhdistymisavustuksella ja alkuvaiheen tehostamistoimin velkamäärä on nyt normalisoitu. Palvelujen tuottamiskustannukset eivät
kuitenkaan automaattisesti pienene. Taloudellisesti kestävä kehitys eli
säännöllisten menojen ja tulojen tasapaino vaatii jatkossa, että palvelutuotannon kustannustaso saadaan verorahoituksen, siis valtionosuuksien ja omien verotulojen tasolle. Kokonaisetua joudutaan hakemaan
palvelujen kohtuullinen saavutettavuus säilyttäen.
Kuntien yhdistymisprosessit sujuvat hallinnollisesti ja teknisesti kohtuullisessa ajassa, mutta yleensä kestää 2-3 valtuustokautta ennen kuin
laaja yhteisyys uudessa kunnassa saavutetaan. Siikalatva on alueeltaan
jo riittävän laaja kuntayksikkö, mutta hallituksen suunnitelma velvoittaa
meitä asukasluvun vuoksi osallistumaan selvitystyöhön vahvempien
kuntien muodostamiseksi. Kyky selviytyä peruspalvelutehtävistä 2020- ja
2030-luvuilla on koko Suomen kuntakentän haaste.
Tulevalla vaalikaudella ei enää ole aluekiintiöitä lautakunnissa eikä
muissakaan toimielimissä. Alueellinen edustavuus kuitenkin on yksi
tärkeä pyrkimys kun uusi valtuusto suorittaa tammikuussa lautakuntien
vaaleja.
Edustuksellinen demokratia perustuu äänioikeuden käyttämiseen. Sen
käyttämättä jättäminenhän tarkoittaa, että vaikuttamisen mahdollisuus
siirtyy niille, jotka äänioikeuttaan käyttävät.
Ennakkoäänestyspaikkoja ja äänestysaikoja on meillä tarjolla niin runsaasti, että jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa nyt oman kunnan ylimmän päätösvallan käyttäjien vaalissa.
Hyvää kuntavaaliaikaa!

Tuomo Haapalahti
kunnanjohtaja

SIIKALATVAN KUNNAN KATUVALOISTA
Laitettaessa katuvaloja talvikuntoon syksyllä 2012 huomattiin, että osa valaisimista oli vanhuuttaan jo sellaisessa
kunnossa, että niitä ei kannattanut sellaisenaan enää kunnostaa ja ottaa käyttöön. Sen sijaan ne pitää uusia kokonaan. Koska joudumme joka tapauksessa uusimaan katuvalot uusien normien mukaisiksi lähivuosina, niin emme
tässä vaiheessa lähteneet uusimaan yksittäisiä valaisimia,
vaan teemme kokonaissuunnitelman, jonka perusteella
sitten vuosittain uusimme alue kerrallaan valaisimet uusien normien mukaisiksi. Edellä olevan vuoksi tulee tänä
talvena olemaan valaisimia "pimeänä". Tilanne kuitenkin
korjaantuu tulevina vuosina sitä mukaa kun saamme alueita uusittua.
Siikalatvan kunta, tekninen toimi

KUNNALLISVAALIEN EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄ NÄHTÄVÄNÄ
Siikalatvan kunnallisvaalien ehdokaslistojen yhdistelmä vuoden 2012
kunnallisvaaleja varten on nähtävänä Kestilän, Piippolan, Pulkkilan ja
Rantsilan kunnantoimistojen ilmoitustauluilla, kunnan internetsivuilla
sekä tässä tiedotteessa.
8.10. julkaistussa vaalitiedotteessa ehdokkaan nro 43 sukunimessä oli
kirjoitusvirhe ja se on korjattu ehdokaslistojen yhdistelmään.
Ennakkoäänestys
Jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakkoon kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa ja ulkomailla Suomen edustoissa. Lisäksi ennakkoon
voi äänestää erityisissä ennakkoäänestyspaikoissa,
joita ovat sairaalat, tietyt sosiaalihuollon toimintayksiköt ja rangaistuslaitokset sekä suomalaiset laivat. Edelleen ennakkoäänestys voidaan säädetyin
edellytyksin järjestää äänestäjän kotona.
Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 17.-23.10.2012 ja
ulkomailla 17.-20.10.2012.
Kunnallisvaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat
Siikalatvan kunnassa ovat:
Äänestyspaikka
Kestilä, kunnantoimisto
Piippola, kunnantoimisto
Pulkkila, kunnantalo
Rantsila, kirjasto

Käyntiosoite
Hallintotie 5, 92700 Kestilä
Keskustie 9, 92620 Piippola
Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila
Kunnantie 1, 92500 Rantsila

Ennakkoäänestyspaikat ovat ennakkoäänestystä varten avoinna:
17.-19.10.2012
klo 10.00-17.00
20.-21.10.2012
klo 10.00-13.00
22.-23.10.2012
klo 10.00-17.00
Laitosäänestys- ja kotiäänestys
Laitosäänestyspaikkoina toimivat Palvelukeskus Pihlajisto ja Kestilän vankila
Kestilässä, Palvelukeskus Vaarintalo Piippolassa, Palvelukeskus Koivulehto ja
Siikalatvan vuodeosasto Pulkkilassa sekä Palvelukeskus Kotipiha Rantsilassa.
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka
on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestykseen ilmoittautuminen on tehtävä keskusvaalilautakunnalle viimeistään 16.10.2012
ennen klo 16.00. Kotiäänestykseen ilmoittautumisesta ja tietoja kotiäänestyksestä on selostettu tarkemmin joka talouteen jaetussa vaalitiedotteessa.
Vaalipäivän äänestys
Vaalipäivä on sunnuntaina 28.10.2012. Vaalitoimitus alkaa klo 9 ja
päättyy klo 20. Vaalipäivän äänestyspaikat ovat samat kuin edellä mainitut yleiset ennakkoäänestyspaikat. Äänioikeutettu saa äänestää vain siinä
äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty äänioikeusrekisteriin
hänen kohdalleen. Äänestäjän äänestyspaikka on merkitty väestörekisterikeskuksen äänestäjälle postittamaan ilmoituskorttiin.
Keskusvaalilautakunnan osoite:
Siikalatvan kunta, Rantsilanraitti 19, 92500 Rantsila, puh. 044 5118 603
SIIKALATVAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Tapani Alasalmi
Anna-Liisa Kivimaa
puheenjohtaja
sihteeri

Kulttuuritoimi
NÄYTTELY

Kestilän kirjasto:
Lokakuussa: Katse Tulevaisuuteen -hankkeen
näyttely ”Hiilen kierto – elämän perusta”.
12. - 30.11: ”Terva – pohjolan musta kulta”

KONSERTTI

28.10. klo 18 Siikalatvan lukiolla konsertti, jossa
esiintyvät sopraano Irja Auroora ja baritoni Hannu Niemelä, säestäjänä pianisti Juha Alakärppä.
Yleisöllä vapaa pääsy. Tervetuloa!

Tulossa: Itsenäisyyspäivä juhla Piippolassa 6.12.
Tarkemmin seuraavassa kuntatitedotteessa.

ikunta*nuoret*liikunta*nuoret*lii
Syyslomaviikolla Rantsilan liikuntahallilla

AVOIMET OVET

lapsille ja nuorille ke 24.10. klo 12 - 14.
Siikalatvan kunnan liikunta- ja nuorisopalvelut

SIIKALATVAN KIRJASTOT
PIIPPOLAN KIRJASTO
suljettu perjantaina 26.10.2012.
Lasten kulttuuriviikkoja vietetään marraskuussa.
Kirjastot myös mukana.
Tarkempi ohjelma löytyy Siikalatvan kulttuuri ry:n
ilmoituksesta.
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Siikalatvan kunnassa 28. päivänä lokakuuta 2012 toimitettavia kunnallisvaaleja varten laadittu ehdokaslistojen yhdistelmä

Vasemmistoliitto r.p
2 Kallio Seppo

4 Hammar Erkki

sähköasentaja

eläkeläinen

3 Kinnunen Juhani
kirvesmies

Perussuomalaiset
r.p.

5 Kangas Eino
eläkeläinen

6 Kurkela Eino
FM lehtori, eläkeläinen

7 Pikkula Seppo
laitosmies

Suomen Sosialidemokraattinen
Puolue r.p.
11 Alasalmi Asko
työsuojeluvaltuutettu

12 Heinonen Pirkko
eläkeläinen, kodinhoitaja

13 Itkonen Tauno
eläkeläinen

14 Kivijärvi Raija
postinjakaja, kulttuurisihteeri

8 Pirttisalo Markku

15 Lehtola Pentti

rakennusmestari

eläkeläinen

9 Tervonen Matti
palomies

10 Visuri Alli
nuoriso-ohjaaja

16 Ojakoski Ilmari
eläkeläinen, yrittäjä

17 Rahko Matti
ekonomi, yrittäjä

Suomen Keskusta r.p.

18 Autio Pekka
tuotantopäällikkö

19 Forsström Kaarina
eläkeläinen, kodinhoitaja

20 Hakkarainen Timo
tekniikan lisensiaatti

21 Hilli Matti
maanviljelijä

22 Hiltunen Sanna
ratsastuksenohjaaja

23 Hyvärinen Mikko
maanviljelijä

24 Juntunen Heikki
yrittäjä

25 Keränen Anna-Maaria
terveydenhoitaja, sairaanhoitaja

26 Kirjava Tarja
sairaanhoitaja, maanviljelijä

27 Koskela Jukka
yrittäjä

28 Kälkäjä Helena
maanviljelijä

29 Laakko Alpo
maanviljelijä

30 Leinonen Esko
yrittäjä

31 Leinonen Sirpa
opiskelija, lomituspalveluohjaaja

32 Louet Kaisa
sairaanhoitaja, YAMK

33 Långström Viljo
sairaankuljetusyrittäjä, eläkeläinen

34 Miettinen Veli
kone- ja metallialan opettaja

35 Mällinen Marjo
maatalouslomittaja, meijeriteknikko

Vaaliliitossa

36 Niiranen Jukka
rakennusinsinööri

37 Ojantakanen Liisa
maatalousyrittäjä, agrologi

38 Pehkonen Pirkko
LuK, maaseutuyrittäjä

39 Pihkakoski Eila
yrittäjä, esimies

40 Rönkkömäki Janne
agrologi, AMK

41 Toppinen Ira
ekonomi, palvelupäällikkö

42 Tuomaala Mika
tiiminvetäjä, projektipäällikkö

43 Vesala Sari
maatalousyrittäjä

44 Vikki Aaro
seminologi

45 Väisänen Tero
järjestelmäasiantuntija

Siikalatvan lasten ja nuorten
KULTTUURIVIIKKO
Siikalatvan kulttuuri ry koordinoi tänä vuonna lasten ja nuorten kulttuuriviikkoa osana
Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän hallinnoimaa hanketta. Ohessa alustava ohjelma, jonka muutoksista ilmoitetaan yhdistyksen nettisivuilla ja
Facebookissa: sikuriry.nettisivu.org ja facebook.com/SikuriRy.
Työpajoihin ilmoittautuminen 29.10. mennessä sähköpostilla tai puhelimella (siikalatvan.kulttuuri@gmail.com, 044 769 2504).
31.10. - 1.11. ”Mainiot mediaperheet” toimintatehtäviä Kestilän kirjastossa.
Mainiot Mediaperheet -toimintamalli sisältää toimintaan aktivoivia tehtäviä medioista
erityisesti esikoululaisille, eka- ja tokaluokkalaisille sekä heidän vanhemmilleen.
keskiviikkona 31.10. ”Punahilkka” Kestilän koululla kunnan päiväkotilapsille.
- Kajaanin kaupunginteatteri, www.kajaaninteatteri.fi
perjantaina 2.11. Jonglööraustyöpaja ja tulitaideshow
Leskelän Kairanmaantalolla 17.00.
- Siikalatvan kulttuuri ry
lauantaina 3.11. Halloween-tapahtuma lapsille ja lapsenmielisille
Mankilan kylätalolla 16.00-19.00. Paras naamiaisasu palkitaan.
- Mankilan kyläseura, www.mankila.com
sunnuntaina 4.11. ”The Pirates” (K7/4) elokuvakerhon jäsenille Piippolassa 14.00.
- Elokuvakerho Kino’pio, kinopio.blogspot.fi
Koko viikon 45 Piippolan kirjastolla voi käydä piirtämässä oman näkemyksensä
kirjastosta. Kaikkia osallistujia muistetaan.
maanantaina 5.11. Sirkustyöpaja Rantsilan Raikkaalla 18.00 alkaen.
- Siikalatvan kulttuuri ry
tiistaina 6.11. Lasten käsityöpaja Pulkkilan Taitokeskuksella 15.00-16.30.
Materiaalimaksu 3 €.
keskiviikkona 7.11. Satutuokio lapsille Kestilän kirjastossa klo 9.00-10.00.
torstaina 8.11. ”Dark Shadows” (K12/9) elokuvakerhon jäsenille Piippolassa 19.30.
- Elokuvakerho Kino’pio
perjantaina 9.11. Graffitimaalaustyöpaja Piippolan nuorisotalolla yli 10-vuotiaille,
opettajana Jukka Silokunnas 15.30.
perjantaina 9.11. Pulkkilan kirjastossa ”Kummitus” 1-3-luokkalaisille 9.00 ja 10.00.
lauantaina 10.11. Street-tanssikurssi 10-13-vuotiaille Pulkkilan lukion salissa 13.00.
- Siikalatvan kulttuuri ry
sunnuntaina 11.11. ”Toy Story 3” (K7/4) elokuvakerhon jäsenille Piippolassa 14.00.
- Kino’pio

INFLUENSSAROKOTUKSET
SIIKALATVAN KUNNAN PITÄJIEN ASUKKAILLE
SYKSYLLÄ 2012
THL:n suosituksen mukaisesti maksuttomiin rokotuksiin ovat oikeutettuja
• Kaikki 65 vuotta täyttäneet
• Kaikki perusterveet 6-35 kuukauden ikäiset lapset
• Raskaana olevat naiset
• 3-64-vuotiaat lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat. Lääketieteelliseen riskiryhmään kuuluu
henkilö, jonka terveyttä influenssaan sairastuminen oleellisesti uhkaa.
• Ikääntyneiden, vastasyntyneiden ja lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvien lähipiiri.
• Influenssaa sairastavia infektiopotilaita, immuunipuutteisia tai iäkkäitä potilaita hoitava sosiaalija terveydenhuollon henkilökunta, jos potilaista merkittävä osa on infektio-oireiden takia hoitoon
hakeutuneita. Päiväkotihenkilöstö.
• Tammikuussa 2013 palvelukseen astuvat varusmiehet
• Maksuton rokote voidaan antaa muillekin, jotka sairautensa vuoksi siitä selvästi hyötyvät.
Rokotteen antamisesta voi päättää rokotuksen antava terveydenhoitaja, sairaanhoitaja tai lääkäri.
Henkilöt, jotka eivät kuulu yleisen rokotusohjelman riskiryhmiin voivat halutessaan hankkia maksullisen rokotteen apteekista lääkärin kirjoittamalla reseptillä.
HUOM! Influenssarokotetta ei tule antaa voimakkaasti kananmunalle allergisille tai jos aiemmasta influenssarokotuksesta on tullut voimakas reaktio. Kuumeisen infektion aikana ei voida
rokottaa.
Rokotukseen tullessa on hyvä laittaa lyhythihainen/helposti riisuttava paita.
Kotihoidon asiakkaiden rokotuksista voi olla yhteydessä kotisairaanhoitoon.
Rokotukset ensisijaisesti oman pitäjän neuvolassa (rokotteiden riittävyys laskettu asukasluvun
mukaan neuvoloittain)!
KESTILÄN NEUVOLASSA
Tiistai 6.11.2012 klo 9-14, sukunimen mukaan aakkosissa A-K
Maanantai 12.11.2012 klo 9-14, sukunimen mukaan aakkosissa L-Ö
Jos rokotuspäivä ei sovi, varapäivä ti 27.11.2012 klo 9-12.
Muina aikoina vain ajanvarauksella, p. 044 7591 573 ma, ti ja to klo 8-9.00 tai
044 7591 577 ma-to klo 8-9.00.
PIIPPOLAN NEUVOLASSA
Torstai 15.11.2012 klo 9-15
Tiistai 20.11.2012 klo 12-15.30
Muina aikoina vain ajanvarauksella, p. 044 7591 786, puhelintunti ma-to klo 8-9
PULKKILAN NEUVOLASSA
Maanantai 12.11.2012 klo 9-15.45
Keskiviikko 14.11.2012 klo 9-15.45
Muina aikoina vain ajanvarauksella, p. 044 7591 713 tai 044 7591 677, puhelintunti klo 10-11.
RANTSILAN NEUVOLASSA
Torstai 8.11.2012 klo 9-15.00
Perjantai 9.11.2012 klo 9-13.15
Keskiviikko 14.11.2012 klo 9-15.00
Torstai 15.11.2012 klo 9-15.00
Muina aikoina rokotukset vain ajanvarauksella, p. 044 7591 751 tai 044 7591 756,
puhelintunti ma-pe klo 8-9.
Lasten influenssarokotukset vain ajanvarauksella, p. 044 7591 756.
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JÄRJESTÖT
TOIMIVAT
HYVÖLÄNRANNAN NUORISOSEURAN
yleinen kokous sunnuntaina 18.11.2012 klo 13 alkaen
seurantalolla. Kaikki nuorisoseuran toiminnasta kiinnostuneet, tervetuloa.
Puheenjohtaja

PULKKILAN PONNEN KERHOT
STARTTAAVAT SEURAAVASTI:
Yu-kerho 6-15-vuotiaille alkaa pe 5.10.2012 klo 18.00
Alamäkelän koulun pikkusalissa. Vetäjinä Oona Koskela,
Kaisu Rönkkömäki ja Teija Aho. TERVETULOA!
Mäkihyppykerho 6 v. alk. starttaa ma 8.10.2012
klo 17.00 Alamäkelän koulun pikkusalissa.
Vetäjänä Risto Harju.
TERVETULOA KAIKKI ENTISET JA UUDET HYPPÄÄJÄT!
Hiihtokoulu starttaa myöhemmin, mistä ilmoitamme
myöhemmin.
Kerhotiedotteet löytyvät sivuiltamme www.pulkkilanponsi.fi

Kyläkirjahanke alueelle
Latvankylä-Hyvärilä-Launolankangas-Koskenranta
Kirjan alue rajautuu kirjasta ja sen tekemisestä kiinnostuneiden
mukaan. Kirjanteossa tarvitaan niin muistelijoita kuin kirjoittajiakin. Nykyiset ja entiset kyläläiset nyt joukolla mukaan.
Asiasta kiinnostuneet kutsutaan Laakkolan kylätalolle su
28.10. klo 13. Kiinnostuksensa voi kertoa sähköpostitse
osoitteeseen laakkolan.kylakirja@gmail.com tai soittamalla
Heimo Junnolle, p. 044 279 8002.

ELÄKELIITTO
PIIPPOLAN YHDISTYS
MYYJÄISET pe 9.11. klo 12.00 KIRJASTON edessä.
- leivonnaisia - käsitöitä - arpajaiset
TERVETULOA!
SYYSKOKOUS
pidetään ma 12.11. klo 12.00 Väinölän kerhohuoneessa.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 §:n syyskokouksen
käsiteltäviksi määräämät asiat.
Lisäksi käsitellään yhdistyksen sääntöjen muuttaminen
XVII liittokokouksen hyväksymien yhdistyksen mallisääntöjen mukaisiksi.
Piippola 2.10.2012
Hallitus

KESTILÄN
KISA-VEIKOT
Menestyksekäs kesän urheilukausi on takana,
kiitos kaikille mukana olleille.
Palkitsemiset suoritetaan myöhemmin.
Seuran kesäarpajaiset onnistuivat jälleen hyvin,
kiitos arpojen ostajille ja onnittelut voittajille.
Syksyn aurausviittaurakka on myös saatu tehdyksi,
kiitokset talkoolaisille.
Talvikauden urheilukoulut ovat käynnistyneet.
Kerhoillat ovat maanantai ja perjantai
kunnan salilla, klo 17.00 11-14 v., klo 18.00 alle 10 v. ja klo
17.00 yli 14 v.
Hiihto-osuus käynnistetään lumien tultua.Kaikki urheilemisesta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan.
Kisa-Veikkojen historiaa kootaan kirjaksi. Jos jollakin on
vanhoja urheilu- tai seuran historiaan liittyviä kuvia, toivomme niitä käyttöömme. Myös kaikki muu historiatieto seurasta on tervetullutta. Yhteydenotot seuran puheenjohtajaan,
puh. 0400 100673.
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RANTSILAN SYÖPÄKERHO

syyskokous pidetään Siikalatvan kunnan
Kestilän toimistolla pe 9.11.2012 klo 17.00.
Esillä sääntömääräiset asiat.
TERVETULOA!
Toimikunta

PIIPPOLAN ILTAVIRKKU RY
Yhdistyksen syyskokous

KERHO keskiviikkona 7.11. klo 12.30 srk-talolla.
perjantaina 16.11.2012 klo 12 Väinölän kerhohuoneessa,
Saamme vieraita Oulusta toiminnanjohtaja Seppo Rajaosoitteessa Pappilankuja 2, 92620 PIIPPOLA.
niemen ja Oulun syöpäosaston väkeä myös, toivotamme
Esillä sääntömääräiset asiat.
heidät tervetulleiksi kerhoomme. Veteraanikuoro laulaa.
Kahvitarjoilu.Tervetuloa!
ISÄNPÄIVÄSUNNUNTAINA 11.11. syöpäkerhon kirkko- Siikalatvalla 03.10.2012
pyhän Jumalanpalvelus alkaa poikkeavasti klo 10.00
Toivo Haataja, hallituksen puheenjohtaja
kirkossa ja sen jälkeen kahvitilaisuus seurakuntatalolla.
Toivotamme isät lämpimästi tervetulleiksi kuin kaikki
muukin yleisö.

Rantsilan Omaishoitajien Yhdistyksen

RANTSILAN
ELÄKELIITTO
Kerhoilemme taas ti 16.10. klo 11.00 srk-talolla.
Torstaina 18.10. lähdemme sitten Paavolan Eläkeläisten
vieraaksi, omilla autoilla. Kokoonnumme srk-talon eteen
kello 11.00 ja otetaan autot täyteen porukkaa.
Pidetään kiva päivä Paavolalaisten kanssa. Otetaan jotain
arvottavaakin mukaan.
Retkemme Hirvikoskelle (Toholampi) on sitten su
28.10., aikataulu noin aikoineen: Savaloja 7.30 (Sarin
talli), siitä Mankilaan, Koskelankankaalla noin 7.45, josta
Kiljontietä kohti Ranttilaa. Salen kohilla noin 8.10 ja sitten
Aarnipirtillä. Keräläntietä matka jatkuu kohti Hyttikoskea,
4-tietä kohti Toholampea.
Perillä meillä ruokailu noin klo 11.00 ja muuta mukavaa
ohjelmaa, tanssiakin ja yhdessä oloa. Kotimatkalle
lähdemme viimeistään klo 17.00. Kaikille meille toivotan
mukavaa ja antoisaa retkipäivää! Turvallisen kyydin meille
antaa Sudhomin liikenne!
Kerhoa EI ole 30.10. Kerhoillaan taas 13.11. klo 11.00
alkaen srk-talolla. Mukana Anne Kiljo-Pietilä. Kerho
27.11. klo 11.00 srk-talolla. Mukana Diabeteshoitaja Mirja
Kotisaari.

MILLAINEN ON
RANTSILAN RAIKKAAN
SEURATALON TULEVAISUUS?
Tervetuloa kaikki, niin kunnan, yhdistysten ja yritysten
sekä yksityiset henkilöt, ideoimaan ja keskustelemaan,
miten talon tulevaisuus turvattaisiin.
Aiheina muun muassa:
-Löytyisikö innokasta väkeä pitämään kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta talosta huolta ja pyörittämään talon
kannatustoimintaa esim. bingon avulla?
-Olisiko kiinnostusta kehittää keskeisellä paikalla sijaitsevalle talolle lisää yritystoimintaa?
-Miten talolle houkuteltaisiin yrittäjiä ja asiakkaita, ja saataisiin talolle entistä vireämpää toimintaa?

SYYSKOKOUS pidetään ma 29.10.2012 alk. klo 15.00
Helena Tuomaalan kotona.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
TERVETULOA!
T. pj. Helena Tuomaala

Laakkolan
kyläyhdistys ry
-

Kylätaloa vuokrataan erilaisten tilaisuuksien
pitämiseen alk. 50 €/0-6 h
- Kyläyhdistys järjestää tarjoilua kylätalolla pidettäviin
tilaisuuksiin
- Kahvi- ja ruoka-astiastoa vuokrataan
(käsinpestävät) 20 €/20 €/molemmat 30 €
Lisätietoja: Riitta, p. 040 565 7511
KYLÄILLAT JATKUVAT kylätalolla pääsääntöisesti
joka kk:n viimeinen perjantai klo 19.00 alkaen.
Jokainen kylän toiminnasta ja kehittämisestä kiinnostunut,
tule mukaan!

Elokuvakerho
Kino’pion
tulevat näytökset
SUNNUNTAINA 4.11. YLIMÄÄRÄINEN NÄYTÖS
lasten kulttuuriviikon kunniaksi. Brittiläinen vaha-animaatio
klo 14.00 (K7/4)
TORSTAINA 8.11. amerikkalainen kauhukomedia
klo 19.30 (K12/9)
SUNNUNTAINA 11.11. amerikkalainen animaatio
klo 14.00 (K7/4)
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, Rantsilan maa- ja kotitalousseura,
MUISTA MYÖS SYYSKOKOUS to 29.11.2012 klo 18.30. Laaksojen rauta ja Teräsmaja Oy.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä maksamalla jäsenmaksun yhdisTILAA RAIKKAAN HUPPARI!
tyksen tilille tai näytökseen tullessa. Jäsenmaksun suuruus on 10
Väri: Musta
€/näytöskausi, ja yhdistyksiltä 50 €/näytöskausi. Tarjolla on myös
Brodeeraus::
-LOGO Raikkaan sinisellä, vasen rinta
perhejäsenyys, jonka hinta on 30 €/näytöskausi.
Fruit of the Loom, monikäyttöinen vetoketjuhuppari
Lasten koot: 116 cm, 128 cm, 140 cm, 152 cm, 164 cm, Elokuvakerhon näytöskausi on elokuusta 2012 toukokuuhun
2013. Syyskauden (elo-joulukuu) tai kevätkauden (tammi-toukoJÄSENHINTA 10 €, MUUT 20,80 €
Aikuisten koot: S – XXL, JÄSENHINTA 13 €, muut 23,50 € kuu) jäsenyyden hinta on 5 € henkilöltä ja 30 € yhdistykseltä.
Linkit huppareihin:
kinopio.blogspot.com, elokuvakerho.kinopio@gmail.com
Lapset: http://www.primatex.fi/muuttekstiilit_
tuote?tuote=16789334
P. 040 836 2733. Tilinumero: FI9657418420019933.
Aikuiset: http://www.primatex.fi/muuttekstiilit_
tuotteet?ryhma=6.0
Sitovat tilaukset numeroon 040 570 8305 ja
maksut 6.11. mennessä tilille 538400-45204
Lisätietoja kerhojen vetäjiltä kerhoista ja puhelintilausten
vastaanottajalta numerosta 040 570 8305 / elina.niva@
rantsilalainen.com
Jäsenmaksu 2012 10 €/aikuiset, 5 €/alle 16 v., sis. kerKIITOS kaikille
hojen osallistumismaksun.
Nälkäpäivä-keräykseen osallistuneille!
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -Kaikille avoin tilaisuus Raikkaan seuratalolla
keskiviikkona 7.11.2012 klo 18.30. TERVETULOA!
Lisätietoja: Elina Niva, pj. 040 570 8305, elina.niva@
rantsilalainen.com

RANTSILAN RAIKKAAN SYKSYN KERHOT
Liikuntakerho 7.- 9. lk. (yläaste) tytöt ja pojat, ma klo
19-20 liikuntahallilla
Salibandykerho 0.-2. lk. pojat, ti klo 17-18 liikuntahallilla,
Salibandykerho 3.-6. lk. pojat, ti klo 18-19 liikuntahallilla,
Yleisurheilukerho 1. - 2. lk. tytöt ja pojat, ke klo 17-18
liikuntahallilla.
PS. Haemme koko ajan tyttöjen salibandykerhon/liikuntakerhon vetäjää!

KERÄLÄN RAITTIUSYHDISTYS
KESTILÄN PUU- JA ERITYISALOJEN
AMMATTIOSASTON NRO 740
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Liikutaan
Koko perheen maksuton liikuntavuoro maanantaisin
klo 17-18 Rantsilan liikuntahallissa Kerälän Raittiusyhdistyksen jäsenille. Jäsenmaksun voi suorittaa tilille
FI11 53840040 0070 02 Jäsenyys 10 €/perhe.

SPR Siikalatvan osasto järjestää yhteistyössä
Kestilän Kisaveikkojen kanssa:
KIRPPUTORI KISAPIRTILLÄ
lauantaina 17.11.2012, klo 10–14
Pikkujoululeivonnaisia, kanttiini, arpoja, ”ota tästä”
–pöytä, yms. yms.
Myyntipaikka 3 €, varaukset Aulille 040 4775777.
Varaathan paikkasi ajoissa!
TERVETULOA MYYMÄÄN JA OSTAMAAN!

SPR:n Siikalatvan osasto KIITTÄÄ

Pulkkilassa verenluovutukseen osallistuneita.
Luovutukseen rekisteröityneitä 58 kpl, joista uusia
luovuttajia 7. Lopulta luovutuksia oli 54 kpl.
Kaunis kiitos vapaaehtoisille avustajille tarjoilusta.
Eila T. ja Raili. K.
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Siikalatva

MUISTATHAN KÄYTTÄÄ
NÄMÄ JÄSENETUSI!
Tämä etu on paikallinen ja koskee vain
SIIKALATVAN JHL:n jäseniä.
* 50 %:n alennukset uintilippuihin myös Haapaveden
uimahallissa. Osta uimalippu normaalisti, kirjoita kuittiin
oma nimesi ja toimita kuitti Saara Komulaiselle, niin saat
uimalipun hinnasta takaisin 50 %.
Lisää jäsenetuja löydät JHL:n sivuilta: www.jhl.fi

SIIKALATVAN
4H-YHDISTYS

p. 040 5200065 tai 040 7079869

alli.visuri@4h.fi/petri.partala@4h.fi

KERHOTOIMINTA

- to klo 15.30 - 16.30, 4. - 7. lk. Liikuntakerho, Simo Härmä ja
Eetu Kemi/Kestilän kunnantoimiston sali
- to klo 15.30 - 16.30, 0. - 3. lk. Leikkiliikuntakerho, Krista
Lämpsä ja Enni Helander/Kestilän koulun liikuntasali
- ti klo 17.00 - 18.30, Yleis-/askartelukerho, Jenna Helander ja
Kiia Leskinen/Kestilän 4H-toimiston kerhotila
Airsoft-kerho kerran viikossa yläkoululaisille, Leevi Palovaara
ja Miko Riikonen/Kestilän metsät
- ma klo 16.00 - 17.00, Käsityökerho, Kirsi Myllykoski/Pentti
Haanpään koulu, Piippola
- ma klo 17.30 - 18.30, 1. - 3. lk. Kokkikerho, Piia Hammar ja
Riku Soini/Piippola, Valkoinen talo
- ma klo 17.30 - 19.00, 4. - 7. lk. Pelikerho, Marika Jarva/PIO
ti klo 17.30 - 18.30, 4. - 6. lk. Kokkikerho, Piia Hammar ja Riku
Soini/Piippola, Valkoinen talo
- ti klo 17.30 - 18.30, 0. - 3. lk. Pelikerho, Petri Partala/PIO
- ke klo 17.00 - 18.00, 6. - 9 v. Kuperkeikkakerho, Sanna ja
Petri/PH koulu, Piippola
- ke klo 18.00 - 19.30, 2. - 6. lk. Näytelmä- ja ilmaisutaitokerho,
Johanna Hämeenaho/PH koulu, Piippola
- to klo 18.30 - 20.00, 7. - 9. lk. Pelikerho, Jaakko Rajamäki/PIO
- pe klo 17.00 - 18.00, Heppakerho alakoululaisille (alkaa pe
21.9., joka toinen viikko), Sanna Ikola/Jarvan talli
- ti klo 16.00 - 17.00, 0. - 3. lk. Liikuntakerho, Petri Partala/Pulkkilan peruskoulun iso sali
- ti klo 16.30 - 18.00, 3. - 6. lk. Yleis-/askartelukerho, Laura
Paavola ja Hanna Tahvola/Pulkkilan käsityökeskus/kerhotalo
- ke klo 15.30 - 16.30, 4. - 7. lk. Pelikerho, Ilari Kärki/Pulkkilan
peruskoulun iso sali
- to klo 17.00 - 18.00, Jalkapallokerho/liikuntakerho alakouluikäisille, Sandra Panni/Laakkolan koulun kenttä
- ma klo 17.00 - 18.00, 6. - 10 v. Askartelukerho, Veera Fält ja
Neea Kurkinen/Raikas
- ke klo 14.00 - 15.30, 3. - 6. lk. Liikuntakerho, Karoliina Sunnarborg/Hovin koulu
- ke klo 18.00 - 19.00, 4. - 7. lk. Liikuntakerho, RPMY/Rantsilan
liikuntahalli
- to klo 18.00 - 19.00, 0. - 3. lk. Liikuntakerho, RPMY/Rantsilan
liikuntahalli
Siikalatvan 4H-yhdistys hakee nuoria ja aikuisia kerhonohjaajia monipuoliseen kerhotarjontaan. Jos olet kiinnostunut,
ota pikimmiten yhteyttä p. 040 520 0065 tai 040 707 9869.

KESKIVIIKKONA 24.10. RANTSILAN KIRPPARILLA
LÖYTÖPÄIVÄ klo 12.00 - 17.00.

PÖYTIÄ ON VAPAANA. PÖYTÄMAKSU 8 €/VIIKKO/PÖYTÄ.
KIRPPARI AVOINNA MA-PE KLO 12.00 - 17.00.
PÖYTÄVARAUKSET, p. 044 2685 804.
OTAMME EDELLEEN LAHJOITUKSIA VASTAAN (040 520 0065).
MYYNTITUOTTO MENEE PAIKALLISEEN NUORISOTYÖHÖN.
TERVETULOA TEKEMÄÄN LÖYTÖJÄ!

RANTSILAN NUORISOTILAT OVAT AVOINNA
ALAKOULUIKÄISILLE KE 24.10. KLO 14.00 - 18.00

KUNTATIEDOTE 9/2012

MIETITYTTÄÄKÖ sinua yhdistyksenne talousasiat, kuten verotus?
KAIPAAKO yhdistyksenne ryhtiä ja suuntaa toimintaan?
ONKO MIELESSÄSI muita asioita
yhdistyksen toimintaan liittyen?

Tule mukaan ”Näin toimii yhdistys -koulutukseen”,
niin sinulla on kysymysten sijaan vastauksia.
Koulutuksen sisältö kootaan paikalla olevien tarpeiden mukaan.
Opettajana toimii Tuula Aitto-oja Haapaveden opistolta.
Koulutuksen järjestänä toimii YHTEISÖhautomo-hanke
Koulutus on ilmainen!
NÄIN TOIMII
YHDISTYS
La 10.11.2012
klo 10.00-14.00
Leskelä, Kairanmaatalo

KÄRPÄT – PELICANS LA 24.11.2012 klo 17.00.
Matkan hinta 30 €, sis. kyydin ja istumapaikkalipun.
Lapsen/nuoren huoltaja pääsee mukaan lipun hinnalla (22 €).
Mukaan mahtuu 48 nopeinta ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittaudu heti, viim. pe 16.11.2012 mennessä,
p. 040 707 9869/Petri tai petri.partala@siikalatva.fi
Koska kyseessä on perhereissu, matka on alkoholiton.
Reitti:
Pulkkilan ABC klo 14.00, Piippolan Shell 14.15,
Kestilän Sale 14.45, Rantsilan tori 15.20, Oulu n. 16.20.
Kotimatkalle heti pelin päätyttyä, n. klo 19.30.
järj. Siikalatvan 4H-yhdistys ja
Siikalatvan liikunta- ja nuorisopalvelut

Ilmoittaudu
5.11.
mennessä.

LÖYTÖELÄINTEN
VASTAANOTTO
SIIKALATVALLA

Paritanssi

KESTILÄ
peruskoululla sunnuntaisin
klo 18.30-20.00
21.10. Samba
28.10. SYYSLOMA
4.11.
Bugg
18.11. Polkka/masurkka
25.11. Hidasvalssi
Lisätietoja: Katariina Tenhunen, p. 044 7591 336.
Järj. Jokihelmen opisto

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.

O

pintomatka
Lauantaina 24.11.2012
Opintomatkan aikataulu:
Klo 7.00 Vihanti (St1)
Klo 7.45 Pulkkila (ABC)
Klo 8.30 Kärsämäki (Paakari) (15 min tauko)
Klo 9.15 Nivala (Neste)
klo 10.15 Ullavan palveluosuuskuntaan
tutustuminen
Klo 11.15 Ruokailu (7,90 euroa/henkilö)
Klo 13.15 Yxpilan toimintaan
tutustuminen
Klo 15.45 Eskolan kylään ja Nelikataja
osuuskuntaan tutustuminen
Klo 16.45 Kahvit
Klo 17.15 Kotimatka alkaa
Klo 18.00 Nivala
Klo 18.40 Kärsämäki (15 min tauko
tarvittaessa)
Klo 19.30 Pulkkila
Klo 20.15 Vihanti

PERHEREISSU JÄÄKIEKKO-OTTELUUN

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Hankeaktivaattori Mimmi Seppä
YHTEISÖhautomo-hanke
Keskipiste-Leader ry Puh. 050 331 3135
mimmi.seppa@keskipisteleader.fi

Opintomatkan ohjelma ja
matkat ovat ilmaiset, ruokailu
on omakustenteinen.
Retken järjestää
YHTEISÖhautomo-hanke.
Ilmoittaudu 16.11.2012 mennessä
puh. 050-331 135 / Mimmi
mimmi.seppa@keskipisteleader.fi
puh. 050-3844 472 / Nina
nina.kurunlahti@nousevarannikkoseutu.fi

Lähde tutustumaan, miten
palveluita voidaan tuottaa
osuuskuntien kautta.
Kun Ullavan kirkonkylän ainoa kyläkauppa sulki
ovensa, kuuden kylän asukkaat päättivät perustaa
kylälle palveluosuuskunnan, jonka ensimmäisenä
tehtävänä oli tuottaa kauppapalvelut kylälle.
Lähde ja lisätietoja www.ullavanpalvelut.net.
Osuuskunta Yxpila Kokkolassa purkaa ja siirtää
vanhoja satamahuviloita, työllistää työttömiä ja
pyörittää omaa Osuuskunnan Kiertoliikettä sekä
ruokala Saimaata kylän keskustassa.
Lähde ja lisätietoja www.yxpila.fi
Käymme myös tutustumassa eläväiseen Eskolan
kylään, joka valittiin vuoden 2001 kyläksi. Eskolan
kylällä toimii osuuskunta Nelikataja, joka tarjoaa
monipuolisia palveluita yrityksille ja kotitalouksille
(mm. kunnossapito ja remonttityöt). Lähde ja lisätietoja www.eskolankylä.fi ja www.nelikataja.fi
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

Seuraava
kuntatiedote
ilmestyy
ti 20.11.2012.
Järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt,
toimitattehan ilmoitukset
yhdelle kuntatiedotevastaavista sitä mukaa,
kun asioita tulee, kuitenkin
viimeistään
8.11.2012.
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

