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IILESKOTIT TULEVAT

Esitys Nuutin päivänä 13.1.2016
Siikaisten yhtenäiskoulun juhlasalissa
klo 14.15.
Vapaa pääsy.
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Siikainen on tullut muutaman viime kuukauden aikana tu-
tuksi kunnan uudelle nuohoojalle, merikarvialaiselle Sami 
Nygårdille. Kalenteri on ollut täynnä nuohouskeikkoja 
kunnan joka kolkkaan.

Nuohouspalvelu Nygård on hoitanut Merikarvian nuo-
houkset jo neljän vuoden ajan ja Siikainen siirtyi miehen 
vastuulle lokakuussa. Yritys myös myy ja asentaa aurin-
koenergiajärjestelmiä. Nygård aikoo jatkossa tehdä Sii-
kaisten nuohoukset itse – ja ne ovatkin pitäneet miehen 
kiireisenä syksyn mittaan. Myöskään vapaalla ei ylimää-
räistä aikaa ole: siitä pitävät huolen mm. metsästysseuran 
ja vapaaehtoisen pelastuspalvelun vastuuroolit sekä kol-
mihenkisen perheen 1890-luvulla rakennetun kodin re-
montointi.

Ihmiset havahtuvat nuohoustarpeeseen yleensä lämmitys-
kauden alkaessa. Nuohouksen ajankohdalla ei kuitenkaan 
ole merkitystä vaan ainoastaan sillä, että nuohous suorite-
taan säännöllisesti. Vakituisten asuntojen tulisijat ja hor-
mit pitää nuohota kerran vuodessa ja vapaa-ajanasuntojen 
kolmen vuoden välein. Nygårdin tarkoituksena on jakaa 
kunta nuohottaviin alueisiin niin, että koko kunta käydään 
vuoden aikana läpi, mutta siihen ei päästä ihan hetkessä. 
Kesällä mies aikoo kiertää kesämökkejä, kun niiden omis-
tajat ovat paremmin paikalla.

Nuohoojan tehtäviin kuuluvat myös muut kiinteistöjen 
paloturvallisuuteen liittyvät asiat. Hän tarkastaa tulipe-
sien, savuhormien, tikkaiden ja nuohoustelineiden kun-
non lisäksi muun muassa kiinteistön palovaroittimet ja 
talonumeroinnit. Jos puutteita havaitaan tai kiinteistöihin 
ei päästä sisään, joudutaan niistä ilmoittamaan alueen pa-
loviranomaisille. Kiinteistön omistaja on vastuussa siitä, 
että nuohous suoritetaan säännöllisesti, ja että se voidaan 

suorittaa turvallisesti. Varsinkin talvella jäisellä katolla ei 
ole turvallista liikkua, jos tikkaat ja mahdolliset kattosillat 
eivät ole kunnossa.

Lämmityksen aloittaminen
Lämmityskauden alkaessa on hyvä muistaa aloittaa 
lämmitys maltilla, sillä kesän jäljiltä tulisijassa ja hor-
missa on kostetutta, mikä johtaa veto-ongelmiin. Hy-
vänä apuna tässä on kuumailmapuhallin, jolla voi pu-
haltaa tulisijan kautta kuumaa ilmaa hormiin. Toinen 
helppo konsti ilmavirran aikaansaamiseen on pellien 
avaaminen pari päivää ennen tulen sytyttämistä. Tu-
lipesään voi myös laittaa muutaman tuikun palamat-
tomalle alustalle, mikä auttaa ilman virtaamiseen tu-
lisijassa. 

Nuohooja on turvallisuuden asialla

Varsinainen tulisijan lämmittäminen aloitetaan pienellä 
puumäärällä, jota voi lisätä seuraavina päivinä. Tulisi-
jaa ei saa kuitenkaan ylilämmittää, koska silloin tuli-
sijan rakenteet kärsivät ja nokipalon vaara lisääntyy. 
Parasta on jos tulisijaa lämmitetään joka päivä vähän, 
jolloin tulisija pysyy tasaisen lämpimänä eikä lämpö-
piikkejä pääse syntymään.

Ennen lämmityskautta olisi hyvä tarkastaa silmämää-
räisesti, ettei tulisijassa ja hormissa ole halkeamia 
(myös vintiltä). Samalla on hyvä myös varmistaa, että 
palovaroittimet on oikein asennettu ja toimintakunnos-
sa.

Nuohouksen sujuvuuteen vaikuttaa kiinteistössä moni 
asia. Hyödyllinen piipunhattu (sadesuoja) vähentää hor-
miin pääsevän veden sekä lumen määrää ja näin suojaa 
piippua rapautumiselta, mutta voi aiheuttaa ongelmia nuo-
hottaessa. Siksi olisikin tärkeää, ettei sadesuojaa asenneta 
kiinteästi, vaan saranoilla tai ilman työkaluja avattavaksi, 
jolloin se on helppo avata nuohousta ja hormin tarkasta-
mista varten. Jotta piipunhattu saadaan avattua turvallises-
ti, tulee suurempien piippujen ympärillä olla kattosilta.

Säännöllinen, ammattilaisen suorittama nuohous lisää 
paitsi tulipesien käytön turvallisuutta myös niiden ener-
giatehokkuutta ja vaikuttaa ilmaan pääsevien pienhiuk-
kasten määrään. Se vähentää lisäksi nokipalon mahdolli-
suutta. Nokipalo voi syttyä pitkään nuohoamatta olevassa 
hormissa, jolloin savuhormin lämpö voi nousta jopa 1000 
asteeseen ja vaarantaa kiinteistön muut rakenteet.

Yhteystiedot: Sami Nygård, 040-753 5009 tai 
sami@nuohouspalvelu.fi      www.nuohouspalvelu.fi 

Tammikuussa Nygård aloittaa alueittaisen nuohouksen Sam-
mista kohti Leväsjokea. Nuohoojan tulosta kertoo ennakkoon 
postilaatikkoon jätetty nuohousilmoitus.

Esityslistat / pöytäkirjat netistä: www.siikainen.fi/poytakirjat/esityslistat

KUNNANVALTUUSTON JA
-HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Kunnanhallituksen päätöksiä:

Kokous 7.12.2015
- päätti, että Siikaisten kunta osallistuu Kuitu käyttöön
  –valokuituverkon hyödyntämisen kehittämis-
  hankkeeseen ja myöntää hankkeelle omarahoitus-
  osuuteen 1.687 euroa yleishallinnon tulosalueelta
- Kunnanhallitus 
1) merkitsi Turun hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi, 

Kunnanvaltuuston päätöksiä:

Kokous 17.12.2015
- hyväksyi Siikaisten keskustaajaman osayleiskaavan
- hyväksyi Kallijärven rantayleiskaavan muutoksen
- hyväksyi Makkarajärven rantayleiskaavan muutoksen
- myönsi 250.000 euron lisämäärärahan kustannus-
  paikalle 3611 Erikoissairaanhoito
- myönsi 20.000 euron määrärahamuutoksen kustannus-
  paikalta 8500 Kiinteistöjen maalaus ja korjaus 
  kustannuspaikalle 8510 Terveysasema
- Kunnanvaltuusto
1) päätti, että Siikaisten kunta katsoo kuuluvansa 
    Satakunnan maakunnan itsehallintoalueeseen sekä
2) käy evästyskeskustelun muista kyselyn kysymyksistä
    - hyväksyi  vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 
    2016 – 2018 toiminta- ja taloussuunnitelman
    - Muut käsitellyt asiat: - Valtuutettu Sari 
    Vuorela toi esiin, että toimikuntiin valittavien tulisi olla
    aktiivisemmin läsnä kokouksissa.
    - Keskusteltiin Siikaisten ja Merikarvian 
    yhteismetsä-asiasta.
    - Keskusteltiin kunnan strategian laadinnasta

    koskien eduskuntavaalien valitusta, jossa  Siikaisten 
    keskusvaalilautakunnalle saapuneet ja sieltä vaalipiiri-
    lautakunnalle laskettavaksi toimitetut ennakkoäänet 
    ovat lukumääräisesti vastanneet toisiaan. Häkkilän 
    saama äänimäärä sen sijaan on vaalipiirilautakunnassa 
    laskettu ja vahvistettu kolme ääntä liian pieneksi sekä 
2) totesi, että Siikaisten keskusvaalilautakunta nauttii 
    edelleen kunnanhallituksen luottamusta
    - valtuutti kunnanjohtajan myöntämään kunnanviraston
      osastosihteerille palkatonta virkavapautta vähintään 
      100 pv enintään 360 pv vuorotteluvapaata varten sekä
      sopimaan vuorotteluvapaajärjestelyistä ja tekemään 
      vuorotteluvapaasopimuksen

Kokous 17.12.2015
- valtuutti sivistystoimenjohtajan myöntämään yhtenäis-
  koulun koulukäyntiavustajalle palkatonta virkavapautta 
  vähintään 100 pv enintään 360 pv vuorotteluvapaata 
  varten sekä sopimaan vuorotteluvapaajärjestelyistä ja 
  tekemään vuorotteluvapaasopimuksen
- valtuutti kunnanjohtajan myöntämään keittiön keittäjäl-
  le palkatonta virkavapautta vähintään 100 pv enintään 
  360 pv vuorotteluvapaata varten sekä sopimaan vuorot-
  teluvapaajärjestelyistä ja tekemään vuorotteluvapaa-
  sopimuksen
- päätti  Siikaisten tulvasuojeluhankkeen yhteistyösopi-
  muksen mukaisen suunnittelun hankinnan kattohinnaksi 
  9.500 euroa (alv 0 %)
- Siikaisten kunta päätti varautua turvapaikanhakijoiden /
  pakolaisten vastaanottamiseen sekä tehdä sopimuksen 
  kuntapaikoista vuodelle 2016 kahden perheen osalta ja 
  varata kaksi vapaana olevaa / vapautuvaa perheasun-
  noksi soveltuvaa kunnan vuokra-asuntoa tammikuusta
  toukokuuhun mahdollisia kuntasijoituksia varten
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KUNNALLISIA 
PALVELUJA

Nuorisotila avoinna seuraavasti:

Maanantaisin   klo 18.00-21.00
Tiistaisin   klo 18.00-20.00
Torstaisin  klo 18.00-21.00

POHJOIS-SATAKUNNAN
KEHITTÄMISKESKUS OY

TALOUS- JA VELKANEUVONTA

NUORISOTOIMI

KIRJASTO

KUNNANVIRASTO

neuvoo siikaislaisia yritystoiminnan aloitta-
miseen tai kehittämiseen liittyvissä asioissa. 
Yhteyttä kannattaa ottaa rohkeasti jo ideoinnin 
alkuvaiheessa. Palvelu on maksutonta. Yhtey-
denotot puhelimitse tai sähköpostilla

Talous- ja velkaneuvoja   Riina Yletyinen on 
tavoitettavissa  Karvian kunnanvirastolla ma – pe 
klo 9-15:45 numerosta 044-772 7519.  Talous- ja 
velkaneuvonnan sähköpostiosoite on 
riina.yletyinen@karvia.fi. 
Talous- ja velkaneuvonnassa palvelee myös 
talous- ja velkaneuvoja Hanna Vainionpää,  
jonka tavoittaa myös ma-pe numerosta 
044-7727519, hanna.vainionpaa@karvia.fi.

Marko Rajamäki Toimitusjohtaja
gsm 040 717 7578  marko.rajamaki(at)pskk.fi

Mari Raukola Yrityskehittäjä
gsm 040 542 0456  mari.raukola(at)pskk.fi

KuNNaNViRasTo aVoiNNa
ma – pe klo 8:30 – 11:30 ja 12:30 – 15:00, 
os. Kankaanpääntie 1 B, 29810 siikainen.
info puh. 044 720 1020.
Etukäteen tapaamisesta sovittaessa, on viranhal-
tijat tarvittaessa tavattavissa myös ym. virka-ajan 
ulkopuolella. Soita ja varaa aika ! 

KESKUSTOIMISTO

TEKNINEN TOIMISTO

SIVISTYSTOIMISTO

Kunnanjohtaja Lanne Viveka          044  720 1071 
Kunnansihteeri Rantanen Päivi       044  720 1021 
Laskentasihteeri Pitkäranta Erja     044  720 1023
Palkkasihteeri Velhonoja Arja         044  720 1024
Palveluneuvoja Rajala Leila      044 720 1040
Osastosihteeri Koota Tiina          044  720 1051
Maaseutusihteeri Ruissalo Mika     0400  611 707

Rehtori/Sivistystoimenjohtaja 
Jari Tuuri                                 044  720 1041
Vapaa-aikasihteeri Salo Taisto      044  720 1036
Kirjastosihteeri
Saarinen-Holappa Katri-Helena   044 720 1039

Tekninen johtaja Järvenranta Anne 044  720 1028
Osastosihteeri Uuttu Heli          044  720 1030
Vesilaitoksen hoitaja 
Rajala Kalervo                                 044  720 1034
Aluearkkitehti Mattila Ilmari, 
Kankaanpää                        044  577 2726

Palveluneuvoja Rajala Leila        044  720 1040 

MUUT TOIMIPISTEET

Keskuskeittiö Metsätähti / 
Metsäpirtintie 3, 29810 Siikainen    044  720 1067
Ruokapalveluesimies 
Pitkänen Tanja           044  720 1057
Päivähoito / Reippaantie 12, 29810 Siikainen
Päiväkoti Pikku-Santra          044  720 1069
Ryhmäperhepäiväkoti           044  720 1070
Päivähoidonjohtaja 
Söderbacka John                      044  720 1072
Yhtenäiskoulu / Lauttijärventie 8, 29810 Siikainen
Rehtori Jari Tuuri           044  720 1041
Opettajainhuone, yläaste          044  720 1042
Matkahuolto / siikaisten Tekevät / 
Kankaanpään Tekevät ry         02 572 1844
Palvelukeskus Metsätähti / 
Metsäpirtintie 3, 29810 Siikainen
- vastaava hoitaja 
Lähteenmäki Marja-Leena               044  720 1064
Osasto, hoitajat           044  720 1065
Dementiaosasto           044  720 1066
Paloasema               02  552 1171 
Tervakangas Matti, virka-aikana      044  701 7495
- päivystys / Pohjois-Satakunnan 
viranomaispäivystys 24 h          044  701 7462
Lomatoimisto, Honkajoen kunta / 
Porhontie 5, 38950 H:joki 
Lomituspalvelujohtaja 
Poikelispää Sirpa              050  577 5219
Toimistosihteeri Järvenpää Päivi     044  577 5244 
Lomatoimenohjaaja 
Marjamäki Seija                       044  577 5214 
MELA-asiamies Suoranta Asta, Kankaanpää / 
ajanvarauksella                      029  435 2666
Nuohous / Nygård sami, 
Nuohouspalvelu Nygård          040 753 5009

siiKaisTeN KuNNaNKiRjasTo aVoiNNa
ma, pe 12-18 ja ti, ke, to 10-16
Os. Kankaanpääntie 2, 29810 Siikainen
Kirjastosihteeri Saarinen-Holappa Katri-Helena, 
puh. 044 720 1039.
Kirjastosta saat ostaa kansalaisopiston kevät-
kauden aktiivikortin sekä kuntosali- ja ovikortit 
sekä kesällä matonpesupaikkakortit.

Leväsjoen lainausasema
Os.  Saarikoskentie 13, 29880 Leväsjoki
on avoinna maanantaisin klo 19 - 20.30. 
Lainausasemanhoitaja Luoma Paula, 
puh. 040 517 4007.

YHTEISPALVELUPISTE

siikaisten kunnanvirastossa 
avoinna ma-pe klo 8.30-11.30 
ja 12.30-15.00, 

KeLaN avustavia asiakaspalvelutehtäviä;
Yhteispalvelupisteestä voit:
- hakea etuuksien hakemuslomakkeita ja esitteitä
- palauttaa hakemuksesi
- saada neuvontaa hakemuksen vireillepanoon 
 ja käsittelyyn liittyvissä asioissa

- saada tukea Kelan sähköisten palvelujen käytössä 
- www.kela.fi

VeRoHaLLiNNoN avustavia asiakaspalvelu-
tehtäviä:
- opastaminen Vero.fi –sivujen hyödyntämiseen 
  tiedonhaussa
- Verohallinnon verkko- ja puhelinpalvelujen 
 käyttöön opastaminen ja neuvonta 

- sähköisessä muodossa olevien lomakkeiden, 
  verotusohjeiden ja informaation sekä esitteiden jakelu
- www.vero.fi
Lisäksi myös opastusta Työ- ja elinkeinotoimiston 
verkkopalvelujen käyttöön.
- www.te-palvelut.fi
asiakkaiden käytössä on tietokone 
internet-yhteydellä. 

IILESKOTIT TULEVAT!
Porin kulttuuritalosta Annankatu 6:sta tulee Iileskotit 
-ryhmä, eli 15 nuorta esiintyjää, jotka esittävät mu-
kaansatempaavia lauluja ja riimittelevät loruja Porin 
murteella. Esitys Nuutin päivänä 13.1. 2016 Siikais-
ten yhtenäiskoulun juhlasalissa klo 14.15. Esityksen 
kesto noin 45 minuuttia. 
Tervetuloa seuraamaan esitystä!  
Vapaa pääsy. 

Nimitys Iileskotti on muuten Porin murretta ja tar-
koittaa vilkasta, hieman riiviömäistäkin lasta...
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SIIKAISTEN KURSSIT, KEVÄT 2016

Taiteen perusopetus: 110461K KÄSITYÖKOULU 
Siikaisten kudonta-asemalla keskiviikkoisin 13.1.-27.7. 
ke 14.30-16.00. Kurssimaksu 50 € . Opetus käsityökou-
lussa on opetussuunnitelmaan perustuvaa, tavoitteellista 
ja vuosittain etenevää. Opetus muodostuu viiden viikon 
eriaiheisista kursseista, joiden vetäjinä toimivat eri alojen 
asiantuntijaopettajat. Tiedustelut: Taru Hollmén, p. 040 
5539154.

Historia: 299900K SIIKAINEN TUTUKSI Tutustumis-
matka Siikaisiin su 22.5.2016. Matkan hinta 12 € sisältää 
ruokatarjoilun. Linja-auto lähtee Merikarvialta. Ohjelma ja 
opas tarkentuvat myöhemmin.

Terveydenhoito: 610100K ENSIAPU 1 Siikaisten pa-
loasemalla kahtena lauantaina 5. ja 19.3.2016 klo 9-16. 
Opettajana Tarja Kujala. Oppitunteja 16, 26 € sisältää 
tarvikemaksun 12 €. Ilm. 29.2. mennessä.

Musiikki:  1101012K LYÖMÄSOITTIMET Siikaisten 
yhtenäiskoulu, ma 11.1.-.11.4. klo 18 alkaen, opettajana 
Jari Renvall (28 €). Kurssi on tarkoitettu aloittelijoille sekä 
pitempään soittaneille musiikin harrastajille. 
110111K ELÄKELÄISTEN KUORO Palvelukeskus Met-
sätähti, joka toinen ke 13.1.-6.4. klo 11.00-12.30, Majlis 
Mäki, opintoseteli. 
1101014K VIULU VALLOITTAA Siikaisten yhtenäis-

koululla on mahdollisuus opiskella Kankaanpään musiik-
kiopiston opettajan johdolla viulunsoittoa. Kansalaisopisto 
lainaa viuluja oppilaille. Tiedustele kansliasta. 
110115K AKUSTINEN JA SÄHKÖKITARA Siikaisten 
yhtenäiskoululla pe 15.1.-15.4. Timo Jauhiainen (21 €). 
Keväällä 12 kertaa. 
PETRI FORSMANIN PIANO JA URUT Siikaisten yh-
tenäiskululla Leväsjoen koululla ti 12.1-12.4. Yksilöope-
tusta keväällä 12 kertaa (1/2 oppituntia tai 2/3 oppituntia). 
Kurssimaksu 21 € (28 €). Kurssi on tarkoitettu myös 
aikuisopiskelijoille.

Kielet: 120312K SAMMI ENGLISH CLUB Sammin 
kylätalo, ma 11.1.-11.4. klo 16.30-18.00, Sirpa Lindgren. 
Oppitunteja 26 (23 €). Tule nyt mukaamme päivittämään 
englannin kielen taitoja ja oppimaan uutta.

Käden taidot: Taru Hollmenin KUDONTAKURSSIT 
Heikintalolla: 
110460K SIIKAISTEN KANKURIT, 11.1.-15.4. Kurssi-
maksu siikaislaisilta 86 € (muut 173€). Kudotaan erilaisia 
käyttö- ja sisustus-tekstiilejä toiveiden mukaan. Materiaa-
leja voi ostaa paikan päältä. 
10451K LASTEN KUDONTA I, 18.-20.7. ma-ke klo 9-15, 
110452K LASTEN KUDONTA II, ma-ke 25.-27.7. klo 
9-15.   AIKUISTEN KESÄKUDONTA I  27.-29.6. klo 
9-15. AIKUISTEN KESÄKUDONTA II 4.-5.7.klo 9-15. 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut Taru Hollmén, p. 040 553 
9154.
110468K PERINNELIIVIN SUUNN. JA VALMISTUS, 
Heikintalo ke  20.1.- klo 14.30-16.45. Oppitunteja 21 (19 
€). Valmistetaan perinneliivi miehelle siikaislaisen vanhan 
mallin mukaan. Ilmoittautumiset ohjaajalle, p. 040 553 
9154. 
110492K KUOSMASEN KÄSITYÖKAHVILA Heikintalo 
ma 11.1.-11.4. klo 15.45-18.00, oppitunteja 39 (35 €).  
110493K KUOSMASEN KÄSITYÖKAHVILA, Leväs-
joen koulu, ma 18.30-20.45, 11.1.–11.4.  klo 18.30-20.45. 
Tervetuloa neulomaan ja virkkaamaan mukavassa seurassa. 
Opettelemme uusia ja vanhoja lankatekniikoita ja teemme 
oman innoituksen mukaan pieniä tai suuria käsitöitä, oppi-
tunteja 39 (35 €) 

 
Lasitaide:
110417K TAIDELASITYÖT Saaripirtillä pe 15.1.-15.4. 
klo 18.00-20.15  Leila Lepistö,  Kurssimaksun 35 e lisäksi 
peritään materiaalimaksu. Ilmoittautumiset ohjaajalle, p. 
050-572 3102.  
110400K KARIN ASKARTELU Palvelukeskus Metsätähti 
ke 13.1.-13.4. klo 13.00-14.30, oppitunteja 20 Kari Grön-
roos, opintoseteli, 
110416K KÄSITYÖKAHVILA, Sammin kylätalo, joka 
toinen keskiviikko 20.1.-20.4. klo 17.30-20.30, Leila Le-
pistö, oppitunteja 28, kurssimaksu 25 €. 
110490K SAARIPIRTIN KÄSITYÖKAHVILA SENIO-
REILLE, joka toinen to 18.1.-18.4. klo 13.00-16.15, Leila 
Lepistö, oppitunteja 28 (20€). 

Korujen ja esineiden valmistus:
110408K KIVIKORUJA HIOEN,  ti 12.1.-12.4. Keskuky-
läntie 433, Toivo Fridfelt, Oppitunteja 39 (35 €).  Entisöin-
ti ja verhoilu: 
110406K NIKKAROIDEN JA ENTISÖIDEN, Keskuky-
läntie 433, to 14.1.-14.4., oppitunteja 39 (35 €)

Liikunta:  
830090K KUNTOSALISTA PUHTIA, Siikaisten urheilu-
talo to 14.1.-14.4. klo 18.30-19.30, oppitunteja 17 (15 €), 
Kalle Viikilä . Kuntosaliharjoittelua naisille ja miehille. 
Soveltuu kaikenkuntoisille ja -ikäisille. Säännöllinen lihas-
kuntoharjoittelu ehkäisee kolotuksia ja vahvistaa tuki- ja 
liikuntaelimistöä. Tämä on loistava ja edullinen harjoitus-
muoto kehon kiinteytykseen  
830097K KAHVAKUULA ma  11.1.-11.4. klo 17.45-18.45, 
Leväsjoen koulu, Kalle Viikilä, oppitunteja 17 (15 €) 

KANSALAISOPISTON KEVÄT

830098K KAHVAKUULA ma 11.1.-11.4. klo 19.30-20.30 
Siikaisten urheilutalo,  Kalle Viikilä, oppitunteja 17 (15 €). 
Kuulailu sopii kaikenlaisille ihmisille; nuorille ja sporttisil-
le ja myöskin painonpudottajille sekä liikuntaa vasta aloit-
televille. Kannattaa tulla rohkeasti kokeilemaan, sillä tämä 
on sekä tehokasta että hauskaa ryhmäliikuntaa! Lisätietoja 
ohjaajalta, p. 040 726 5466.  
830126K SAMMIN KEVÄTJUMPPA, kylätalo ma 11.1.-
11.4. klo 18.00-19.00, Enni Aaltonen. Oppitunteja 17 (15 
€). Tarkoituksena on, että treeni tehdään aina monipuo-
lisesti ja tehokkaasti, mutta jokaisen omasta kuntotasosta 
lähtien.  
830180K IKINUORTEN JUMPPA, Siikaisten urheilutalo, 
ma  11.1.-11.4. klo 16.30-17.15,  Enni Aaltonen, oppitun-
teja 13, opintoseteli. Tule kokemaan liikkumisen riemua 
ikinuorten omassa ryhmässä. Liikuntaryhmässä voit ko-
hentaa kuntoa, lisätä liikkuvuutta ja joustavuutta, harjoittaa 
tasapainoa ja ennen kaikkea kokea hyvää oloa. 
Kehonhuolto :830400K BODY-TUNTI  ke 13.1.-13.4. 
klo 18-19, Siikaisten urheilutalo, Pia Hjerppe, Oppitunteja 
17 (15 €). 
30401K BODY-TUNTI Leväsjoen koululla ke 13.1.-
13.4.  klo 19.30-20.30, Leväsjoen koulu, Pia Hjerppe, 
Oppitunteja 17 (15 €).  Jooga ja rentoutus:  
830125K LEVÄSJOEN JOOGA, Leväsjoen koulu, ti 
12.1.1-12.4. klo 19.30-21.00 Sirpa Lindgren, oppitun-
teja 26 (23 €). Opiskellaan joogaa kehon liikkuvuuden, 
keskittymisen ja mielen rauhoittumisen kautta. Sopii niin 
aloittelijoille kuin joogaa aiemminkin harrastaneille. Ota 
mukaan alusta, joustavat vaatteet ja lämmin pusero loppu-
rentoutuksen ajaksi. 
830127K SAMMIN JOOGA, kylätalo, ti 12.1.-12.4. 
klo 18.00-19.30, Aalto Antti, oppitunteja 26 (23 €) Joogaa 
alkeista alkaen. Ota mukaan makuualusta ja mukava, sopi-
van lämpimät vaatteet.

KEVÄTLUKUKAUSI ALKAA 11.1.2016 JA PÄÄT-
TYY 17.4.2016

Kevätlukukaudella on pääsääntöisesti 13 viikkoa, yksi-
löopetuksessa niitä on 11-12.  Hiihtolomaa vietetään sekä 
Merikarvialla että Siikaisissa viikolla 8 eli 22.-28.2.2016. 
Joillekin kursseille voi ilmoittautua myös netin kautta. 
osoitteessa:
https://www.opistopalvelut.fi/merikarvia/index.asp 
Syksyllä alkaneille kursseille ei tarvitse ilmoittautua uudel-
leen.

Aktiivikortin käyttö
Kevätlukukauden aktiivikortti maksaa 55 €. Kortteja myy-
dään Merikarvian kunnanvirastossa ja Siikaisten kirjastossa. 
Kevään 2016 aktiivikortti on voimassa lukukauden päätty-
miseen saakka eli 17.4.2016 asti (ei enää kesätauon aikana). 
Jos opintomaksu on yli 40 €, ylittävä osa peritään opiskeli-
jalta. Zumbasta aktiivikortti kattaa myös 0,90 €/tunti. Ak-
tiivikortti ei kata materiaali- eikä muita erityiskustannuksia.
Merikarvia-Siikaisten kansalaisopisto, p. 044 7246 325.
 

MERIKARVIAN KEVÄÄN ALKAVIA KURSSEJA:

SUKU TUTUKSI viikonloppukurssi Merikarvian koulu-
keskuksen atk-luokassa 16.-17.1.2016, la klo 10-15 klo ja 
su klo 12-16. Kurssin pääasiallisena tavoitteena on saattaa 
jokainen sukututkimuksesta kiinnostunut henkilö löytä-
mään internetin kautta mahdollisuuden sukututkimuksen 
aloittamiseen helposti hyödyntäen olemassa olevia digi-
toituja rippi- ja kirkonkirjoja sekä arkistoja.  Lisätietoja 
kurssin sisällöstä antava ohjaajat:  Veli-Matti, p. 044 788 
1520 ja Jari, p. 040 503 4808.
VAUVOJEN VÄRIKYLPY  Norkoolin päiväkodilla to, 
alk. 21.1. Ryhmä I:  4-11 kk ikäiset vauvat klo 17.30-18.15, 
Ryhmä II:  12-23 kk ikäiset klo 19.00-19.45. Kurssimaksu 
14 e sis. tarvikemaksua 16 e. Soita kansliaan, p. 044 7246 
333. Mainitse myös mahdolliset lapsen ja vanhemman al-
lergiat.  
JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKURSSI JA tar-
vittaessa myös KERTAUSKURSSI Merikarvialla hel-
mi-maaliskuussa. Seuraa ilmoittelua kansalaisopiston si-
vustolla.

Opiskeluinfo kevät 2016

HAETTAVIA 
AVUSTUKSIA

VauVaRaHa

Kunnanhallitus on hyväksynyt vauvarahan myöntä-
miseen seuraavat periaatteet:
• vauvaraha myönnetään hakemuksen perusteella

  vuonna 2015 vauvan saaneille perheille
• vauvarahan suuruus on 500 €/vauva ja se on 
  veronalaista tuloa
• vauvaraha maksetaan tammikuussa 2016, mikäli 
  perhe on kirjoilla Siikaisissa tammikuun 1. päivänä
• vauvaraha myönnetään kunnanjohtajan 
  päätöksellä

Hakemuskaavakkeita saa kunnanvirastolta. 
Hakemuslomakkeet tulee toimittaa kunnanvirastoon 
20.1.2016 mennessä palkkasihteeri Arja Velhonojal-
le, puh. 044-7201024. 
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YHDISTYKSET JA 
YHTEISÖT TOIMIVAT

Huomio yhdistykset ja muut tapahtumien järjestäjät!
Tapahtumien ja tilaisuuksien kuvia julkaistaan Siikaisten Kuntauutisissa. Kuvat voi lähettää 
kuvateksteineen sähköpostitse osoitteeseen kuntauutiset@siikainen.fi

Merikarvian Seudun
SYDÄNYHDISTYS ry

Sydänyhdistys toivottaa kaikille sydämellisen 
hyvää ja virkeää uutta vuotta 2016!

sydänkerhot jatkuvat kevätkaudella Merikarvialla.  
Tammikuun sydänkerhoilta to 28.1. klo 18.00 Meri-
karvian kunnanvirastossa. Katsomme dokumenttielo-
kuvan ”Sydäntemme tarina” 60 vuotta täyttäneestä 
Suomen Sydänliitosta. Hallitus kokoontuu klo 17.
Helmikuun kerho pidetään to 25.2. klo 18.00 Meri-
karvian kunnanvirastossa. 
sydänviikkoa vietetään 17.-24.4.2016 ja terveysmit-
taustilaisuus pe 22.4. klo 9-16 Merikarvialla. Mittauk-
sen suorittaa Satakunnan Sydänpiirin terveydenhoi-
taja Kyllikki Naskali.
Kesällä järjestetään kesäretki/teatterimatka, syys-
kuussa maailman sydänpäivän merkeissä ulkoi-
lutapahtuma ja lokakuussa Sydänpurjehdus Tur-
ku-Tukholma-Turku. Näistä ilmoitetaan tarkemmin 
myöhemmin.
jäsen- ja muissa sydänasioissa voit soittaa Veli Tiiti-
selle 050-536 6544 (matkavastaava) , anja Huuhtaselle 
040-750 7917 (sihteeri) tai jorma sulkavalle 0400-464 
065 (puheenjohtaja). 

  
 
  siikaisten rhy:n
  VuosiKoKous
  pidetään kunnanviraston 
  valtuuston  istuntosalissa
  Tiistaina 2.2.2016  klo 18:00.
Käsitellään Riistanhoitoyhdistyksen  työjärjestyksen 
3§:ssä mainitut asiat .
Metsästyskorttien ja valtakirjojen tarkastukset aloite-
taan  klo 17:30.

Kahvitarjoilu
Hallitus

eL-siiKaiNeN

Hyvän uuden vuoden; 2016, tervehdys jokaiselle! 
Aloitetaan Kerhot 12.01.2016 klo 11.00 Op:n kokous-
tilassa.
Tervetuloa mukaan!
Kiitämme lämpimästi Siikaisten Osuuspankkia, kun 
saimme taas koko vuoden kokoontua pankin

Kokoustilassa tarpeemme mukaan. Kiitos myös jou-
lupuuron ja torttu-kahvien tarjoamisesta.

Pidetään jokainen hyvää huolta itsestämme ja toisis-
tamme.

Kansalaisopiston kurssit:

Maanantaisin englanninkielen kurssi 16.30-18.00
(alk. 11.1.) jumppa   18.00-19.00

Tiistaisin jooga   18.00-19.30
(alk. 12.1.)

Keskiviikkoisin  käsityökahvila   17.30-20.30
(alk. 20.1.)  joka toinen keskiviikko

Lisäksi:
Perjantaisin kyläläisten peli-illat  18.30- 
(alk. 15.1.)    alkaen.

Tervetuloa mukaan harrastamaan hyvässä seurassa!

tv. sammin kyläyhdistys

Sammin kylätalon 
ohjelmaa
alkavalle 
vuodelle 2016

Kevään säännöllinen toiminta käynnistyy tiistaina 12.1. sekä
lauantaina 16.1. liikuntahallilla! Tervetuloa mukaan!

Voimistelukoulu 4 - 6 -vuotiaat
lauantaisin klo 10.00 - 10.45

Voimistelukoulu 6 - 9 -vuotiaat
tiistaisin klo 17.00 - 17.45

Kuntojumppa aikuisille ja nuorille
tiistaisin klo 18.00 - 18.45

Tiedustelut:
0500 - 140183 / Mari
Voimistelukouluryhmäläiset: Voimistelupassit, vesipullo ja pehmeät tossut mukaan!

9.2. tiistaina pidetään vuosikokous liikuntahallilla jumpan jälkeen klo 18.45. Käydään läpi
sääntömääräiset asiat. Tervetuloa kokoukseen!
johtokunta kokoontuu ennen vuosikokousta sunnuntaina 7.2. klo 17.00. Paikka on vielä avoin.
jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan seuran toimintaan, olethan yhteydessä!

www.siinv.fi Löydät meidät myös facebookista!
jäsenmaksu voimassa vuoden maksupäivästä (5e/lapset, 15e/aikuiset). 
jumppaturvavakuutus kattaa kaikki jäsenet!

Siikaisten Naisvoimistelijat

KURSSEJA SIIKAISISSA

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu  
eli VAPEPA
–  auttaa avun tarpeessa olevia ihmisiä.
–  toimii viranomaisten hälyttämänä.
–  on organisoitua kansalaistoimintaa.

Tehtäviinsä koulutetut vapaaehtoiset etsivät 
kadonnutta maastosta, antavat loukkaantu-
neelle ensiapua, järjestävät kotinsa menet-
täneille majoitusta ja vaatteita, evakuoivat 
ihmisiä tulvan iskiessä ja antavat järkyttyneelle 
uhrille henkistä tukea. Vapaaehtoiset toimivat 
siellä, missä viranomainen heitä tarvitsee.
Toimintaa koordinoi Suomen Punainen Risti.

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun peruskurssi 
ke 27.1. ja ke 3.2. klo 17.30–21, Sammin kylätalo
Kurssilla saa käsityksen Vapepasta sekä sen toiminnasta ja roolista osana 
virallista pelastustoimintaa. Kurssi sisältää teoriaopetusta ja pienimuotoisia 
ryhmätehtäviä sisätiloissa. Molemmat illat sisältyvät kurssiin.  
Lisätietoa: Juhani Salonsaari, puh. 040-734 3743.

Henkisen tuen peruskurssi
la 13.2. klo 8.30–19, Siikaisten paloasema
Kurssi antaa valmiuksia ymmärtää tunteita, ajatuksia ja reaktioita, joita 
äkilliset kriisitilanteet aiheuttavat itsessä ja muissa, sekä antaa keinoja 
auttamiseen. Kurssi pidetään sisätiloissa. Hinta 40 €. Ilmoittautuminen 5.2. 
mennessä: anja.tunturi@gmail.com. Lisätietoa: Anja Tunturi: 040-582 1272. 

Kurssien lisätiedot, ilmoittautumisohjeet ja hinnat:  
vapepa.fi/piiri/satakunta 
 
Kursseille ovat tervetulleita kaikki aiheista kiinnostuneet – ei velvoita liittymään  
hälytysryhmään. Nettisivuilta löytyy myös muita Vapepan kursseja Satakunnassa.

Arvaa joulupukki-visailun voitti
Jukka Koskinen Leväsjoelta.

Joulupukin parran takana piileskeli
TAisTo sALo
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Lounaskahvila
Sinihelmi

avoinna arkisin   8:00 – 15:00
LouNas  10:30 – 14:00

OTA YHTEYTTÄ TAI POIKKEA!
Pia Dahl, puh. 040 595 1775, 
www.pitopalvelusinihelmi.fi

 

skyprint oy ––––   monien mahdollisuuksien painot   monien mahdollisuuksien painot   monien mahdollisuuksien painot   monien mahdollisuuksien painotaaaaloolollo 
 

paino@skyprint.fi                            02 – 5527 217 
Toimitusjohtaja Mika Ropanen      0400 – 544 806 

 

www.skyprint.fi 

MARKKINOINTIA JA MYYNTIÄ

Siikaisten KUNTAUUTISET
joKa TaLouTeeN siiKaisissa jaeTTaVa KuNNaN TiedoTe

Kustantaja: Siikaisten kunta, puh. 044-7201020, 
sähköposti: kuntauutiset@siikainen.fi. 

MYYNTi:
Tiina Koota, puh. 044 720 1051
kuntauutiset@siikainen.fi

iLMoiTusHiNNaT ja KooT:
Kaikki ilmoitukset ovat 4-värisiä.
1 sivun ilmoitus 190x265 mm, 120 €
takasivu 210x297 + 3 mm leikkuuvarat
1/2 sivun ilmoitus 190x130 mm 70 €
1/4 sivun ilmoitus 92x130 mm 40 €
1/8 sivun ilmoitus 92x55 mm 20 €
Pieni rivi-ilmoitus,  2 €/rivi

Vuosi-ilmoitus/10 nro - 20 %
Vuosi-ilmoitus/ 5 nro - 10 %
HINTOIHIN LISÄTÄÄN ALV 24%

Kuntauutiset no 2/2016 ilmestyy helmikuun alus-
sa. Materiaali kuntauutisiin 2/2016 on toimitettava  
20.1.2016 mennessä kunnanviraston infoon, ul-
ko-ovessa olevaan postilokeroon tai edellä mainitulla 
sähköpostiosoitteella.
Painopaikka: Skyprint Oy, Siikainen 2015

YHTeisÖT ja jÄRjesTÖT:
Kunta tarjoaa edelleen seuratoimintapalstan ilmoitukset 
veloituksetta. Kuitenkin käytännöt ovat samoja aikatau-
lujen, aineistovaatimusten, sekä ilmoitusten teon osalta.

Ilmoitusten teko riippumatta yhteisöstä 33€/tunti.
Valmis aineisto osoitteeseen:
kuntauutiset@siikainen. fi
Painovalmis PDF/JPG-tiedosto, ilmoituksen värit CMYK, 
resoluutio 300 dpi, ilmoitusaineistoa lähetettäessä säh-
köpostista tulee ilmetä seuraavat tiedot; asiakasyrityk-
sen nimi, lähettäjän yhteystiedot sekä ilmoituksen koko
(leveys x korkeus).

Siikaisten kunta 
Luontoa Käydä Edellä

Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahasto: 
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

SUOSI SIIKAISLAISTA

JÄTÄ EUROT KOTIKUNTAASI

Käyttämällä siikaislaisten yritysten palveluita ja tekemällä ostoksesi siikaislaisista 
yrityksistä luot hyvinvointia omaan kotikuntaasi. Näin toimimalla olet mukana 
luomassa uusia elintärkeitä työpaikkoja Siikaisiin. Lisäksi autat säilyttämään tarvit-
tavat palvelut Siikaisissa myös tulevaisuudessa.

NUOHOUSPALVELU 
NYGÅRD

Ammattilaiset asialla

Merikarvia
Jani Leppäniemi
040 753 9695
Meiltä saat myös
Aurinkoenergia 
tuotteet!

Siikainen
Sami Nygård

040 753 5009
sami@nuohouspavelu.fi

www.nuohouspalvelu.fi

 

Eteläpään matkailukeskuksen tammikuun ohjelma 

  
 
 

AIKUISTEN HUVITUKSET 
LA 2.1.  KARAOKE 
LA 9.1.  KARAOKE 

            LA 16.1.          DISKO 
LA 23.1. KARAOKE 
LA 30.1.  KARAOKE 

KAIKKI KLO 21.30 ALKAEN! 
 
 

 
                           TAMMIKUUSSA  
                            SALAMIPIZZAT  

           8€/kpl 

 

RAVINTOLAN AUKIOLOAJAT 
     KE 14-21     LA 12-02 
    TO 14-21     SU 12-21 
     PE 14-24      (MA-TI SULJETTU) 

 

  OHJELMALISÄYKSET MAHDOLLISIA,  
AINA AJANKOHTAISET TIEDOT JA 

RUOKALISTAT FACEBOOKISSA NIMELLÄ  
ETELÄPÄÄN MATKAILUKESKUS! 

 

LASTEN 
PUUHAPÄIVÄ             

loppiaisena 6.1. 
      klo 14-17 

 
 Ilmainen aarteenmetsästys,  

kaikille pieni palkinto 
 Lasten ateriat tarjoillaan hauskassa 

keräilyautossa (ateria 6 €) 
 puuhahuone pallomerineen käytössä 

 

 

Iskikö jouluna kinkkuähky?  
Ei hätää… 

 

Voit soittaa 
pizzatilauksesi 

etukäteen numeroon 
040 513 9877 

SU 3.1. yksityistilaisuus klo 12-15,  
sapuskaa voi silti tilata mukaan koko päivän   

 

Kaikille avoin MUISTIKAHVILA
keskiviikkona 20.1.kello 13- 14.30
Osuuspankin kerhotila, Kankaanpääntie 2 
(huom! muuttunut paikka)
Aiheena: Aivoterveys
Alustajana Esh, muistihoitaja Marja Rahkonen
Varsinais- Suomen ja Satakunnan Muistiluotsista

Kahvitarjoilu                         Tervetuloa!
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SIIKAISTEN¤ 
SEURAKUNTA 

SEURAKUNTATAPAHTUMAT 
TAMMIKUUSSA 

Pe 1.1. klo 10 Messu kirkossa. Vähäkainu, Koskinen. 

Su 3.1. klo 10 Sanajumalanpalvelus srk-kodissa. Vähäkainu, 
Koskinen. 

Su 3.1. klo 14 Lähetysseurat Salokankaalla, os. 
Salojensaarentie 340. Kiviniemi, Mikkola.  

Ti 5.1. klo 14 Hartaus Metsätähdessä. Ervasti, Tanskanen. 

Ke 6.1. klo 10 Sanajumalanpalvelus srk-kodissa. Ervasti, Tanskanen. 

Su 10.1. klo Messu kirkossa. Ervasti, Tanskanen. Rippikoululaiset avustavat. Messun 
jälkeen rippikoulua klo 15 asti.  

Ti 12.1. klo 9.30 Seurakuntakodin kerho. Päivärinta. 

Su 17.1. klo 10 Sanajumalanpalvelus srk-kodissa. Ervasti, Tanskanen.  

Ti 19.1. klo 14 Hartaus Metsätähdessä. Päivärinta, Tanskanen. 

Su 24.1. klo 12 Sanajumalanpalvelus srk-kodissa. Broberg, Koskinen. 

Ti 26.1. klo 9.30 Seurakuntakodin kerho. Päivärinta. 

Su 31.1. klo 10 Messu kirkossa. Ervasti, Tanskanen. 

Su 31.1. klo 14 Seurat Raija Erkkilässä Sammissa. Ervasti, Raittila, Erkkilät. 

 

EU-ruokajako torstaisin klo 9-12 diakoniatoimistossa. 

 

Siikaisten seurakunta toivottaa kaikille siunattua vuotta 2016! 

 

Katso muut tapahtumat ja mahdolliset muutokset osoitteesta 
www.siikaistenseurakunta.fi. 


