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Siikalatvalla tapahtumarikas kesäSyystoimet 
pian käsillä

Onpa nyt saatu sekä aurinkoa että sadettakin. Sato 
näyttää runsaalta niin viljeltyjen kuin luonnontuotteiden-
kin osalta. Sateiden runsaus on varmastikin vaikeuttanut 
erityisesti turveyrittäjien tuotantoa nyt kesän loppupuo-
liskolla. Eipä ollut kesätulvakaan kaukana.  Lamujoessa 
ei liene heinäkuun alkupäivinä koskaan ennen ollut niin 
paljon vettä kuin nyt oli.

Heinäkuun alusta tuli meille sitten voimaan kuntaraken-
nelaki, jolla patistellaan muodostamaan vähintään 20 000 
asukkaan kuntia. Siikalatvaa laki pakottaa ainakin selvit-
tämään yhdistymisen mahdollisuuksia. Harvaan asuttuna 
kuntana Siikalatva voi saada poikkeamisluvan kriteereistä 
esimerkiksi niin, että selvitys tapahtuisi 20 000 asukasta 
pienemmällä väestöpohjalla.

Näyttää siltä, että kun marraskuun loppuun mennessä 
joudumme ilmoittamaan valtioneuvostolle, minkä kunnan 
tai kuntien kansa Siikalatva selvitystä tekee, on meillä 
vieläkin täysin epäselvää miten 60 % kunnan menoista 
muodostavat sosiaali- ja terveyspalvelut tullaan Pohjois-
Pohjanmaalla lopulta järjestämään. Laki ja asetus järjestä-
misalueista tultaneen antamaan vasta ensi keväänä.

Toinen suuri Siikalatvan tulevaisuuteen vaikuttava asia 
on valtionosuusjärjestelmän uudistus, jonka on määrä 
tulla voimaan 1.1.2015. Siitä saamme ennakkolaskelmia 
käyttöön syyskuun aikana. Jos valtion osallistuminen 
peruspalveluiden rahoitukseen supistuu, on sillä aivan 
ratkaiseva merkitys kunnan toimintaedellytyksiin ja siten 
myös kuntarakenteen kehitykseen tulevaisuudessa.

Olemme varmaan laajasti yhtä mieltä siitä, että Siikalatva 
on alueeltaan kunnaksi jo aivan riittävän kokoinen ja sen 
toimintojen kehittäminen ja uudistaminen vielä kesken. 
Ensisijaista olisikin saada aikaan sellaiset ratkaisut, että 
meillä olisi taloudelliset edellytykset jatkaa Siikalatvan 
kehittämistä. On selvää, että se tarkoittaa myös hyvin 
kustannustehokasta kuntapalvelujen tuottamista ja valtion 
puolelta kansalaisten yhdenvertaiset palvelut mahdollista-
vaa rahoitusjärjestelmää.

Kuntapolitiikassakin on siten hyvin mielenkiintoinen ja 
työntäyteinen syksy kuntapäättäjillä edessä, kun vaihtoeh-
dot tunnustellaan ja niistä mahdolliset valitaan tarkemmin 
selvitettäviksi.

Siikalatvan markkinoinnissa käytetty ”Tervettä eloa” 
on monessa mielessä totta, mutta samalla se on myös 
haastava tavoite, kun ajatellaan kansantautien yleisyyttä 
ja terveyden edistämisen tarvetta. Tämähän on asia, joka 
ensisijaisesti kuuluu meidän jokaisen henkilökohtaisen 
vastuun piiriin kunnan luodessa ja ylläpitäessä yleisiä 
mahdollisuuksia kuntalaisten hyvinvoinnin hyvään kehi-
tykseen. Kunnan toiminnasta suurin osa, voi sanoa, että 
melkein kaikki, liittyykin hyvinvoinnin edistämiseen. Sitä 
vartenhan kunta juuri on olemassa.

Terveysmenoissa kuulumme edelleen maakunnan 
sairastavimpiin kuntiin, joten mahdollisuuksia parantaa 
tilanne siinä mielessä on. On tietenkin niin, että on paljon 
sairauksia, joihin emme itse kerta kaikkiaan millään tavoin 
voi vaikuttaa. Silloin meillä on oikeus saada nykylääketie-
teen mahdollistamat oikea-aikaiset ja vaikuttavat terveys-
palvelut. 

Tervettä eloa on löydettävissä nyt syksyn koittaessa 
luonnosta ja luonnontuotteista. Kerätäänpä luonnon 
vitamiineja talvipäivienkin varalle!

Oikein hyvää loppukesää ja sadonkorjuun aikaa!

Tuomo Haapalahti
kunnanjohtaja

Siikalatvan kunta hakee palvelukseensa

MAATALOUSLOMITTAJAA
toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen 
(vakituinen). 
Mahdollisuus halutessasi myös määräaikaiseen työ-
suhteeseen. 
Lomituspalveluiden Siikalatvan paikallisyksikön toimi-
alueeseen kuuluvat Siikalatvan, Pyhännän ja Vaalan 
kunnat sekä Kajaanin Vuolijoki. 
Pätevyysvaatimuksena maatalouslomittajan toimeen 
on karjatalousalan koulutus tai tehtävään sopiva 
muu maatalousalan koulutus ja/tai hyvä käytännön 
kokemus. Työaika on keskim. 30 - 35 h/vk. Palkkaus 
määräytyy työehtosopimuksen mukaan. Toimeen 
valitun tulee ennen toimen vastaanottamista esittää 
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 
(T-lomake).

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen pyyde-
tään toimittamaan 30.8.2013 klo 15.45 mennessä 
osoitteeseen: 
Siikalatvan kunta, Lomituspalvelujohtaja, 
Hallintotie 5, 92700 KESTILÄ 

Lisätietoja: lomituspalvelujohtaja Merja Koistinen, 
p. 044-5118 236 

Lomituspalvelujohtaja, Siikalatvan kunta

SIIKALATVAN KUNTA

MAASEUTUPALVELUT
Mahdollisissa satovahinkotapauksissa tulee sato-
vahingosta ilmoittaa kunnan maaseutuelinkeinovi-
ranomaiselle välittömästi kun vahinko on havaittu 
(lnro 118).
Laki hukkakauran torjunnasta sekä täydentävät 
ehdot velvoittaa viljelijän torjumaan hukkakauran 
viljelyksiltään. Lakiin sisältyy myös ilmoitusvelvolli-
suus. Jokaisen, joka tietää hallitsemallaan alueella 
olevan hukkakauraa, on ilmoitettava siitä kunnan 
maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Tukihallinnon tavoitteellinen maksatusaikataulu 

Ympäristötuki (1540, 1545) v. 2013 1. osa, luon-
nonhaittakorvauksen (1420) 1. osa maksatus on 
maksuaikataulun mukaan alkamassa syyskuussa.  

LFA lisäosan(1741) maksatus on maksuaikataulun 
mukaan alkamassa loka-, marraskuussa. 
 

Maksatusaikataulu samoin kuin Hakuoppaassa 
julkaistut aikataulut maataloustukien maksatuk-
sille ovat hallinnon tavoitteellisia päivämääriä, 
eivät eräpäiviä. Aikataulua päivitetään sitä mukaa 
kun maksatusajankohdat täsmentyvät.

Siikalatvan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue

SIIKALATVAN KUNTA

Siikalatvan kesä oli jälleen täynnä pitäjä- ja kylätapahtumia. Kestilässä nähtiin pärehöylä toimin-
nassa. 

Kuva: Keijo Makkonen
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ETSIVÄ NUORISOTYÖ SIIKALATVALLA 
Etsivän nuorisotyön tavoitteena on edistää nuorten työllisyyttä sekä tavoittaa ja saattaa 
tukipalvelujen piiriin niitä 16–29-vuotiaita, jotka ovat jäämässä tai jääneet koulutuksen ja 
työelämän ulkopuolelle. 

Etsivä nuorisotyö antaa ohjausta ja tukea elämänhallintaan niille nuorille, jotka sitä tarvitsevat. 

Nuori voi hakeutua itse etsivän nuorisotyön pariin. Apua voivat pyytää myös nuoren lähi-
piirin aikuiset tai toiset nuoret. 

Etsivän nuorisotyön tarjoama tuki on nuorelle vapaaehtoista ja ilmaista. 

Sinä 16 – 29-vuotias:
- Etkö saanut opiskelupaikkaa vai huomaatko olevasi väärällä alalla?
- Keskeytitkö opinnot?
- Haluaisitko työharjoitteluun tai töihin, mutta et tiedä mistä aloittaisit?
- Tarvitsetko tukea omien asioiden hoitamiseen?
- Ovatko mielessä asuntoasiat? 
- Onko kotoa lähteminen ylivoimaisen vaikeaa?
- Tuntuuko siltä, että mikään ei kiinnosta?
- Huolestuttavatko erinäiset elämään liittyvät kysymykset?

Etsivä nuorisotyöntekijä on juuri sinua varten joka mietit esim. edellä mainittuja kysymyksiä. Ota rohkeasti 
yhteyttä soittamalla, tekstarilla tai Facebookin kautta. 

Etsivä nuorisotyöntekijä Salla Savolainen
puh. 044-5118 602, salla.savolainen@siikalatva.fi         FB: Etsivä nuorisotyö Siikalatva

Kulttuuritoimi

Tänä kesänä minusta tuntui ensimmäistä kertaa, 
että olen siikalatvanen. Suuri merkitys on ollut 
Minun Siikalatvani –runokilpailulla. Palkittujen 
runojen lisäksi luimme raadin kesken monta hyvää 
kuvausta elämästä Siikalatvalla. Työni puolesta 
olen kiertänyt neljät kyläpäivät ja ymmärtänyt, et-
tei meidän tarvitsekaan mahtua samaan muottiin. 
Siikalatvan vahvuus on juuri paikallisuudessa ja 
maaseutuasenteessa. Kiitos vielä kerran kaikille 
toimijoille ja kyläpäivillä mukana olleille. 

Nyt, kun elämä hiljalleen asettuu arkeen voi 
antaa palautetta ja rakentaa siten tulevaa. Täällä 
Piippolassa päätettiin kokoontua taidenäytte-
lyasiassa saman pöydän ääreen. Kutsuin koolle 
muun muassa päiväkodin, koulun, ammatti - ja 
kulttuuriopiston edustajan sekä kirjaston työnte-
kijän. Tarkoituksena on kannustaa eri ikäryhmiä 
ja yhteisöjä mukaan näyttelytoimintaan sekä 
samalla esitellä Siikalatvan alueen kirjastojen 
näyttelymahdollisuutta.

Jos olet innostunut omalla kylälläsi vastaavan-
laisesta yhteistyöstä tai olet miettinyt oman 
taidenäyttelyn pitämistä, ota yhteyttä allekirjoit-
taneeseen. Yhdistykset ja erilaiset toimijat – tänä 
syksynä voisi olla aika selailla arkistoja. Olisi 
hienoa nähdä vanhojen valokuvien näyttely tiedon 
ryydittämänä paikallisessa kirjastossasi vaikkapa 
teemalla maaseutukulttuuri.   

Mukavaa alkavaa syyskautta, 
kulttuuri on arkea ja juhlaa.

Virpi Marjomaa-Rajamäki 
vs. kulttuurisihteeri
p. 044 5118 340
virpi.marjomaa@siikalatva.fi 

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 harrastuseläin-

ten tilapäisen hoidon 
järjestämisestä.

Talteenotettua eläintä on 
säilytettävä 15 päivän 

ajan, minkä jälkeen eläi-
melle etsitään uusi koti 

tai se lopetetaan.

Siikalatvan alueen löytö-
eläimet vastaanottaa 

Pulkkilan koirahoitola/ 
löytöeläinkoti os. Raahen-

tie 812 92600 Pulkkila, 
puh. 040-522 2185.

 

RANTSILAN KIRJASTO
maanantai ..........  9 -14 
tiistai ..................13 -19
keskiviikko .........12 -16 
torstai ................13 -19
perjantai .............10 -15
rantsila.kirjasto@siikalatva.fi 
044- 5118 671
kirjastonjohtaja Riitta Tranberg
044- 5118 675

KESTILÄN KIRJASTO
maanantai ..........15-19
tiistai ..................10-16
keskiviikko .........10-15
torstai ................14-19
perjantai .............  9-15
kestila.kirjasto@siikalatva.fi 
044- 5118 270
kirjastosihteeri Marjatta Nikula
044- 5118 269

SIIKALATVAN KIRJASTOTSIIKALATVAN KIRJASTOT

KIRJOITTAJAPAJA aloittaa jälleen kokoontumiset 
torstaina 22.8.2013 klo 18.00 Pulkkilan kirjastossa.
Tervetuloa mukaan uudet ja entiset kirjoittamisesta kiinnostuneet!

TAIDENÄYTTELY Pulkkilan kirjastossa 30.8.2013 saakka.
Nähtävillä Reijo Kankariston maalauksia, akvarelleja ja piirroksia.
Esillä myös edesmenneen Irma Kankariston läsitöitä ”Taitavat kädet”

PIIPPOLAN KIRJASTO
maanantai ..........13-19
tiistai ..................11-16
keskiviikko .........11-16
torstai ................13-19
perjantai .............11-16
piippola.kirjasto@siikalatva.fi 
044- 5118 338
kirjastosihteeri Marjatta Nikula
044- 5118 269

PULKKILAN KIRJASTO 
maanantai ..........13-19
tiistai ..................10-16
keskiviikko .........13-19
torstai ................12-16
perjantai .............12-16
pulkkila.kirjasto@siikalatva.fi 
044-5118 534
kirjastotoimenjohtaja Anna-Liisa Vatanen
044-5118 531

KIRJASTOT AVOINNA 1.9.2013 ALKAEN

UUSIA OSOITENUMEROKYLTTEJÄ 
VIELÄ NOUDETTAVISSA
Osoitenumerokylttejä, jotka tulivat voimaan 1.2.2013 
korjattuihin ja uusiin osoitteisiin, on vielä noudet-
tavissa. Kyltit on noudettavissa aiemmin kirjeessä 
ilmoitetusta toimistosta.

TEKNISET PALVELUT

SIIKALATVAN KUNTA

Piippolan vaarin lastenfestivaali 
järjestetään tutussa paikassa 
Piippolan ammatti- ja kulttuuriopistolla 
lauantaina 21.9.2013.

Esiintymässä on Pikkukakkosestakin tuttu 
Lastenmusiikkiorkesteri Ammuu! 
Vaarin kera ja vaarin puuhapajoissa valmistuvat 
mm. keppihevoset, käsinuket ja festarimerkit.
Tapaamisiin! 

www.facebook.com/piippolanvaari

SOMPA-PROJEKTI
Siikalatvan kunnan hallinnoima, ELY-keskuksen, Siika-
latvan ja Pyhännän kuntien rahoittama Sompa-projekti 
tukee ja ohjaa alueemme nuoria (alle 25-v.) työttömiä 
sekä yli 500 päivältä työttömyysetuutta työttömyyden 
perusteella saaneita työttömiä takaisin työelämään, 
koulutukseen tai muuhun toimenpiteeseen. Jos kuulut 
edellä mainittuihin kohderyhmiin ja haluat projektin 
asiakkaaksi, ota rohkeasti yhteys Pohjois-Pohjanmaan 
TE-toimistoon, puhelinnumero 0295 056 500.
Sompa-projekti etsii yhteistyökumppaneiksi alueen 
yrityksiä. Yritysten toivotaan tarjoavan työkokeilu- ja 
(palkkatuki)työpaikkoja projektin asiakkaille. Projekti 
auttaa yrityksiä löytämään sopivia henkilöitä kyseisiin 
paikkoihin sekä avustaa yrityksiä työkokeilu- ja palk-
katukiasioissa. Jos yrityksessäsi on työtä tarjolla, ota 
yhteys projektiin.

Yhteystiedot:  Helena Repo, 044-5118 407
  helena.repo@siikalatva.fi 
Käyntiosoite:  Pulkkilantie 4  92600 Pulkkila
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JÄRJESTÖT TOIMIVATJÄRJESTÖT TOIMIVAT

RANTSILAN SYÖPÄKERHO
Tanssit Sipolan Uudella Pyrinnöllä 25.8.2013 klo 13-17 
musiikit takaa Kimmo Niiranen ja Teuvo Vuoti, arvontaa. 
Järjestää Rantsilan syöpäkerho Tervetuloa!
Palauttele kuntokortteja 15.9. mennessä Oulun toi-
mistolle os. Pohjois-Suomen syöpäyhdistys Rautatienka-
tu 22 B 13 90100 Oulu tai tuo kerhoon 25.9.
Kerho aloitetaan 25.9 klo 12.30, kahvittelun, arvonnan 
ja kesäkuulumisten merkeissä lämpimästi tervetuloa 
mukaan.
Pohjois-Suomen syöpäpotilaiden tukemiseen myytäviä 
kauniita suruadresseja saatavana Aulilta puh. 040-
9679 755 ja Elliltä puh. 050-3744 121.
Runnille lähtijät 8.9., ajoreitti Pasontie Nevalan 
tienhaara 12.05, josta Mankilan tietä Kiljontielle Uolevi 
Junttilan pysäkki n. 12.20 jatkaa kylälle matkahuoltoon 
12.45, siitä Aarnipirtti ja sitten Jylhärannantietä Vähän 
pysäkille ja eteenpäin Lehtosaaren ja Tervon pysäkit, 
josta vanhan meijerin ohi nelostielle ja Pohjolan pysäkil-
le. Ja matkaevääksi repullinen iloista mieltä. Linja-autos-
sa arvontaa.

 ELOVALAKIAT

Elovalakiat Siikalatvalla 
31.08.2013 kello 21:00 ->

Siikalatvan Kulttuuri (Sikuri ry.) 
elävöittää loppukesää järjestämällä Elovalakiat Piippolan 
Ammatti- ja kulttuuriopiston sisäpihalla.
Kello 22:00 alkaen menoa tahdittaa paikallinen bändi Trave-
lers ja auringon laskiessa tunnelmasta vastaa Otto Lindqvist. 
Tulinäytös suurine lieskoineen ja tulennielennällään valaisee 
Piippolan pimenevää iltaa.
Luvassa on myös ruokakoju herkkuineen ja virvokkeita.
Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Tervetuloa!

ELÄKELIITON PULKKILAN YHDISTYS

Kauniin ja lämpimän kesän jälkeen syksy 
saapuu kuitenkin! Syksyn kerhotoiminta käynnistyy ma 
16.9. klo 13 Pulkkila-salissa. Hallitus kokoontuu klo 12.
*Teatteriretki Oulun kaupunginteatteriin ke 25.9. päi-
vänäytös ”Mielensäpahoittaja”.
Tarkemmat tiedot ja paikkavarauslista Osuuspankissa 
syyskuun alussa.
*Seuraa ajankohtaiset tiedotukset Siikajokilaakson 
muistilistalta!*

ELÄKELIITON PIIPPOLAN YHDISTYS 

Teemme ruskareissun Kuusamoon viikolla 37. 
Menomatkalla käymme katsomassa Sulo Karjalaista 
karhuineen Villieläinpuistossa. 
Yövymme Kuusamo hotellissa. Seuraavana päivänä 
jatkamme matkaa Posiolle, tutustumme Anu Pentikin 
maailmaan. Tarkemmat päivämäärät, hinta ja tarkempi 
ohjelma loppukuusta Siikkiksen muistilistalla. Merkit-
kääpä allakkaan. 
Muutkin kuin EL:n jäsenet ovat tervetulleita matkalle. 

TERVETULOA PIIPPOLAN KIRJASTOON su 1.9. klo 18!

Pentti Haanpään elämäkerran julkistamistilaisuudessa 
tietokirjailija Matti Salminen kertoo 

kirjasta ja sen tekovaiheista. 
"Pentti Haanpään elämä"- kirjaa on saatavilla 25 €/kpl 

ja kirjailijan signeerauksella. 
Kahvitarjoilu !                                         Pentti Haanpään seura

LAAKKOLAN KYLÄYHDISTYS RY

- Kylätaloa vuokrataan  remontin sallimissa puitteissa 
erilaisten tilaisuuksien pitämiseen alk. 50€/ 0-6h
- Kyläyhdistys järjstää tarjoilua kylätalolla pidettäviin 
tilaisuuksiin
- 12 hengen kahvi- ja ruoka-astiastoa vuokrataan 
Lisätietoja p. 040-5657 511

KYLÄILLAT jatkuvat kylätalolla pääsääntöisesti 
joka kk:n viimeinen perjantai klo 19.00 alkaen. 

Jokainen kylän toiminnasta ja kehittämisestä 
kiinnostunut, tule mukaan!

Lämmin KIITOS kaikille eritavoin osallistuneille 
Neljän Suoran konsertissa !

Koko perheen ”VENETSIALAISET” Laakkolassa
lauantaina 31.8.2012 klo 18-21

Ohjelmassa yhteislaulua, pelejä ja leikkimielistä kisailua 
sekä tunnelmallista valaistusta.

Kahvio ja makkaraa
Tervetuloa!                                 Laakkolan kyläyhdistys ry

MTK-Rantsila on saanut MTK-säätiön 
avustusta tuottajien hyvinvointitee-
maisille retkille ja tilaisuuksille kesään 
2014 saakka.  Aloitamme luontoretkellä 
Haapavuoren maisemiin.

Luontoretki Haapavuorelle la 14.9. klo 11.00
Kokoontuminen klo 11.00 Uljuan altaan parkkipaikalla
Kierrämme muutaman kilometrin lenkin.  Oppaana 
paikallinen asiantuntija.
Välillä paistamme laavulla makkaraa ja kahvittelemme.
Retkelle ovat tervetulleita MTK-Rantsilan ja MTK-
Pulkkilan sekä paikallisen MHY:n jäsenet perheineen.  
Mukana myös Siikalatvan elinkeinotoimikunnan jäseniä 
kuulemassa tuottajien ajatuksia ja toiveita elinkeinojen 
edistämiseksi.
Kaikki jäsenet perheineen mukaan!
  Järj.  MTK-Rantsila/hyvinvointihanke

VIIKKO-OSAKEVARAUKSET SIHTEERILLE:
Rantsilan MTK:n jäseniä pyydetään ilmoittamaan 
Vuokatinrannan viikko-osakevaraustoiveet syysloma-
viikolle 43 mahd. pian sihteerille p. 050 307 9824 tai 
liisaojantakanen@gmail.com
Myös toiveita hiihtolomaviikoille 10 ja 12 otetaan jo 
vastaan. Jos varauksia on useampi, mukaan pääsevät 
arvotaan. Etusijalla ovat ne, jotka eivät vielä ole vierail-
leet osakkeessa. Vrk-hinta 35 eur, viikko 43 ja 50 eur, 
viikot 10 ja 12.

TULE MUKAAN 
JO USEAMMAN VUODEN 
SEUDULLA TOIMINEESEEN 
LÄHIRUOKAPIIRIIN
Lähiruokapiirin uusi tilauskausi alkaa jälleen 
kesätauon jälkeen syyskuussa.  Tule mukaan asiak-
kaaksi tai tuottajaksi. Kaipaamme erityisesti kasvisten 
ja juuresten tuottajia. Myös pienemmät erät kiinnosta-
vat sesonkiluonteisesti. 
Asiakkaana voit tilata laajasta lähi- ja luomutuotevalikoi-
masta tuotteita suoraan seudun tuottajilta. Luomutuot-
teita saamme luomutuotevälittäjän kautta toimitettua 
kauempaakin.
Liittymismaksu vain 10 eur.  Tilauksen teet netin kautta, 
tuotejakelu kerran kuussa Rantsilassa.
Lisätiedot: www.rantsilanmks.com tai ruokapiirin hoita-
ja p. 040 838 4743

MÄLÄSKÄN ERÄN 
jäsenten saaliskiintiöt 2013-2014 
- 1 metso/jäsen 
- 5 teertä/jäsen 
- Koppelo, riekko ja peltopyy rauhoitettu 
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 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 
Taitokeskuksen toiminta loppuu marraskuun alussa. 

Vielä ehdit käydä kutomassa kangaspuilla esim. kaita-
liinaa ja erilaisia mattoja, opetella erilaisia käsityö-

tekniikoita sekä hankkia materiaaleja, loimia ja käsitöitä. 
Myymme käytettyjä kangaspuita edullisesti.

Tervetuloa!           Ohjaaja Kaija-Liisa Rantonen

JÄIKÖ NÄKEMÄTTÄ? EIPÄ HÄTÄÄ!

ILTAMAT PULKKILAN NUORISOSEURALLA!
Lauantaina 14.9.2013 klo 20.30-24 esitetään
näytelmä "Sähkeistä sotkua" 
toisen ja samalla viimeisen kerran.
Näytelmän jälkeen tanssit tahdittaa 
Siikalatvan Karaoke club.
Oviraha 5 euroa.                      Tervetuloa!

Nälkäpäivä-tapahtuma Pulkkilan Nuorisoseuran-
talolla lauantaina 14.9. klo 10-14. Tule kahville, myy-
mään kirpputorille tai muuten vain viettämään muka-
vaa päivää! Voit myös lahjoittaa Nälkäpäiväkeräykseen  
lukemalla kaveri-koiralle!  Pöytävaraukset Aulilta  6.9. 
mennessä 
p. 040-4775 777    TERVETULOA! 

Siikalatvan osaston Syyskokous 
14.9. klo 14.00 alkaen Pulkkilan Nuorisoseurantalolla.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.   TERVETULOA!

Auringonkukka –ilta
tänään, tiistaina 20.8.2013 kello 19.00 alkaen
Runopuistossa (Piippolan Salen vieressä)
Iltakahvit Maa -ja kotitalousnaisten 
80 v. juhlavuoden merkeissä
Runopiiriläiset esiintyvät ja 
Markku Lesonen laulattaa yleisöä. 
Tervetuloa!

Siikalatvan kulttuuritoimi, Piippolan runopiiri ja 
Piippolan Maa -ja kotitalousseura

 

Aurinkoista 
loppukesää!

Syyskuun 
kuntatiedote 

ilmestyy 
tiistaina 17.9.2013.

Aineisto toimitettava 
kuntatiedotevastaaville 

pe 6.9. mennessä.



Siikalatva  KUNTATIEDOTE 7/20134

Seuraava kuntatiedote ilmestyy ti 17.9.2013. 
Järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt,

toimitattehan ilmoitukset yhdelle kuntatiedotevastaavista sitä mukaa, 
kun asioita tulee, kuitenkin viimeistään 6.9.2013.

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

ikunta*nuoret*liikunta*nuoret*lii
JOKIHELMEN OPISTON OPINTO-OHJELMA
jaetaan koteihin viikolla 34. 
Puhelinilmoittautuminen p. 044 7591 999 alkaa 
ma 26.8.2013 klo 9-00.

STREET DANCE
RANTSILAN ja KESTILÄN kurssit: 
opetusta ei ole syyslukukaudella!
Kurssit alkavat pe 17.1.2014. 
Voit ilmoittautua  jo nyt, p. 044 7591 
999 tai www.jokihelmenopisto.fi 

VARTTUNEIDEN 

LIIKUNTA                                                                                                                               
Torstaisin RANTSILAN liikuntahallilla 
alkaen 19.9.2013 klo 15.15 - 16.00. 

Keskitymme kurssilla peruskunnon lisäämiseen, 
tasapainoharjoituksiin sekä liikkuvuuden ja lihas-
voiman kehittämiseen.      
ILMOITTAUDU p. 044 7591 999 tai 
www. jokihelmenopisto.fi                                     
  

DYNAAMINEN 
HATHAJOOGA    
RANTSILAssa, Aleksanterin koululla alkaen 
to 19.9.2013 klo 18 – 19.30.  
Opett ajana Jenny Siltala.      

Teemme tunneilla sekä lempeitä ett ä fyysisesti voimakkaita 
klassisia joogaliikkeitä ja liikesarjoja. Harjoituksissa koros-
tuu hengityksen yhdistäminen liikkeeseen. Kurssi sopii sekä 
aloitt elijoille ett ä joogaa aiemmin harrastaneille. Ilmoitt audu  p. 
044 7591 999 tai www.jokihelmenopisto.fi . 
                                          
    

SE on spontaania, kokeilevaa ja 
joskus iloista mokaamista. Se on 
yllättävää, rosoista ja luonnos-
maista. Se on usein hauskaa, 
vauhdikasta ja absurdin huu-
morin sävyttämää, mutta se voi 
olla myös herkkää ja liikuttavaa, 
joskus jopa synkkää.

Nuorten IMPROVISAATIOKURSSI
yli 12-vuotiaille 
alkaen 18.9.2013 klo 15.30  Gananderin koulu, 
Rantsila, opettajana Hanna Hautala
Hinta 19 € /syyslukukausi. Ilmoittaudu 
www.jokihelmenopisto.fi  tai 044 7591 999.

SATUJOOGAssa 

yhdistämme helppoja joogan 
liikkeitä ja liikesarjoja voi-
maannuttaviin satuihin ja lorui-

hin. Keskitymme lapsen luonnolliseen kykyyn 
leikkiä ja iloita hetkessä. 
Annamme lapselle mahdollisuuden rauhoittumi-
seen ja pysähtymiseen arjen kiireen keskellä. 
Sopii 4-6 –vuotiaille tytöille että pojille. 
Opettajana Jenny Siltala.
Alkaen to 19.9.2013 klo 17.00 Rantsila, Aleksan-
terin koulu. Ilmoittaudu www.jokihelmenopisto.fi  
tai p. 044 7591 999.

 T u l e  m u k a a n! 

Pulkkilan peruskoulun ja Siikalatvan lukion 
LIIKUNTASALIEN KÄYTTÖVUOROT

syys- ja talvikaudelle 1.9.2013 – 25.5.2014 on haettavana 31.8. mennessä.
Lomakkeita on saatavilla kunnan nettisivuilta sekä peruskoulun ja lukion 
kansliasta.

Lisätietoja antaa koulusihteeri Heli Aamuvuori p. 044-5118528.

LIIKUNTAHALLIEN (Piippola, Rantsila, Kestilä) ja  PIIPPOLAN 
(Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto) KUNTOSALIN 

KÄYTTÖVUOROT SYYS- JA TALVIKAUDELLE 
2.9. 2013 – 31.5.2014 on haettava 31.8.2013 mennessä.

KÄYTTÖVUOROHAKEMUSLOMAKKEITA on saatavilla kunnan nettisivuilta, vapaa-aika-
toimistoista tai kylien keskustoimistoista joihin hakemuslomakkeet tulee myös palauttaa.
Käyttömaksut ovat seuraavat:
PIIPPOLAN sali: Koko sali 15 €/h, Puoli salia 8 € /h
RANTSILAN liikuntahalli: Koko sali 15 €/h, Puoli salia 8 €/h
KESTILÄN liikuntasalin käyttö on maksutonta.

Lisätietoja antaa Piippolan salin osalta Sanna Toppinen p. 044-5118 339
Rantsilan liikuntahallin osalta ja Kestilän liikuntasalin osalta Sinikka Lehtosaari p. 044-5118 672

KUNTOSALIT
Kestilän ja Rantsilan kuntosalit ovat käytössä seuraavasti:
Kestilän virastotalon kuntosali klo 06.00 – 21.00  
Rantsilan Kotipihan kuntosali klo 06.00 -20.00 
(Tiedustelut Sinikka Lehtosaari p. 044-5118 672
Pulkkilan hiihtomaja vuokrataan eri järjestöille, yhdistyksille ja yksityisille henkilöille.
Tiedustelut ja varaukset 044 5118 339/ Sanna

ZIMMARIN ALLASJUMPPA syyskaudella 12.9. – 12.12.2012
Zimmarin allasjumppa alkaa torstaina 12.9. klo 10.00 ja jatkuu
12.12.2013 saakka, pois lukien vko 43 (syyslomaviikko).
Kausimaksu 20 € laskutetaan ja uintimaksun Zimmariin jokainen maksaa itse.
Ilmoittautuminen jumppaan tulee tehdä Lehtosaaren Sinikalle p. 044-5118 672, jolta saat myös lisätietoja 
asiasta.

KEHONKOOSTUMUSMITTAUKSET  SIIKALATVALLA
Suomimiehen ja -naisen kunto mitataan syksyllä uudessa PoPLin Eikka-bussissa. 

Bussikiertueen aikataulu Siikalatvalla 

* Tiistaina 10.9.2013   klo 9.00 – 14.00  Rantsilan tori
* Tiistaina 10.9.2013   klo 15.00 -19.00  Kestilän kirjasto 
* Keskiviikkona 11.9.2013  klo 9.00 – 14.00  Siikalatvan kunnan Piippolan toimipiste
* Keskiviikkona 11.9.2013  klo 15.00 – 19.00  Siikalatvan kunnan hallintokeskus, Pulkkila

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 30 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
Mittausta ei voida tehdä jos olet raskaana tai käytät sydämen tahdistinta!

Lisätietoja antaa Sanna Toppinen p. 044-5118 339 tai Sinikka Lehtosaari p. 044-5118 672

PULKKILAN TERVEYKESKUKSEN 
KUNTOSALIRYHMÄT SYKSYLLÄ 2013

Pulkkilan terveyskeskuksen kuntosaliryhmät alkavat maanantaina 9.9.2013.
Ryhmiä ilmoittautuneiden määrästä riippuen 2-3. Max.12 henkilöä/ryhmä. Ryhmät  
maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 10-11.

Ilmoittautumiset 20.8.2013  alkaen:
sähköpostilla: ville.korkala@haapavesi.fi    tai puhelimitse: 044-7591572


