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Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi 
2017 on sukupolvemme merkittävin juhla-
vuosi. Vuoden teema on Yhdessä. Ohjelmia 
suunnitellaan joka puolella Suomea. Alustavia 
suunnitelmia on myös meillä Siikaisissa. Kult-
tuuritoimikunnassa olemme päätyneet keskittä-
mään voimavaramme kahteen päätapahtumaan: 
Kohtaamisia-tapahtuma 10.6.2017 ja itsenäi-
syysjuhla.

Kohtaamisia-tapahtuma on jatkumo perjan-
tai-illan Siikainen Summer -ulkoilmakonser-
tille Siikaisten urheilukentällä 9.6.2017. Juhla-
vuoden pääesiintyjänä on rokin ja kansanlaulun 
mestarillinen yhdistäjä Lauri Tähkä. Lämppä-
ribändinä esiintyy nuori, tällä hetkellä musiikil-
lisessa nosteessa oleva Siikaisten oma ”sähkö-
mies” Mikko Harju.

Lauantaipäivä on täynnä yhdessä kohtaamisia, 
tapahtumapaikkana on Siikaisten urheilukent-
tä ja Nuorisoseurantalo. Aamulla avautuu tori, 
jonka tarkoitus on tarjota myyntitavaraa ja työ-
näytöksiä itsenäisyyden eri vuosikymmeniltä, 
nykyaikaa unohtamatta. 

Torin jälkeen Kohtaamisia- näytelmä valottaa 
siikaislaisia näkökulmia kansakunnan kehyk-
sissä, jossa eri vuosikymmenet, eri ikäluokat 
kohtaavat. Näyttelijöitä tarvitaan kymmeniä, 
taustajoukkoja todennäköisesti saman verran; 
yhdessä työskentelyä parhaimmillaan. Näytel-
män käsikirjoittajana ja ohjaajana toimii  Sanna 
Franck. Hyödynnämme lavaa, äänentoistoa ja 
valoja, joita edellisenä iltana käytetään Siikai-
nen Summer -konsertissa.

Suomi 100 -juhlavuosi lähestyy  
     

Nuorisoseurantalon näyttely kuvaa valokuvin 
ja esinein torilla esitettävän Kohtaamisia-näy-
telmän teemoja. Maria Nevalan asiantuntevasti 
laatima diaesitys ”Siikaisten miehet vapauttam-
me puolustamassa 1939-1945” on myös tarjolla 
toriyleisölle.

Lauantaipäivän tori korvaa perinteisen, heinäkui-
sen Siikaisten Päivien toripäivän. Muut Siikais-
ten Päivien  tapahtumat: Hirvijärven siltatanssit, 
Otamon possujuhlat ja Saarikosken perinnepäi-
vät jatkavat ensi kesänäkin paikoillaan.

Tavoitteena on rakentaa siikaislaisten kanssa yh-
dessä kokonaisuus itsenäisyyden ajan tärkeistä 
tapahtumista, elämäntapojen muutoksista, viih-
teellisyyttä unohtamatta. Haluamme tuoda esille 
kuntamme asukkaiden moninaisen osaamisen ja 
lisätä uskoa selviytymiseen myös näinä aikoi-
na. Kaksipäiväisen tapahtuman toivomme myös 
houkuttelevan yleisöksi niin entisiä siikaislaisia 
kuin nuorempaakin väkeä.

Nämä ovat vasta suunnitelmia. Päivän toteutta-
miseen tarvitaan väkeä eri kyliltä, eri-ikäisten 
yhteistyötä ja eri osaajien osallistamista. Terve-
tuloa mukaan!

Kohtaamisia-tapahtuma on hyväksytty juhlavuo-
den kansalliseen ohjelmaan, samalla saimme oi-
keuden käyttää Suomi 100 -logoa.

Lisätietoa juhlavuoden tapahtumista Siikaisissa: 
www.siikainen.fi>palvelut>kulttuuri

Kulttuuritoimikunta

 

JOULUNAIKA SIIKAISTEN 
PERUSPALVELUKESKUKSESSA

JOULUNAIKA
Viikoilla 52 ja 01 (27.12.16 – 08.01.17) 
Siikaisten peruspalvelukeskus on kokonaan SULJettU

Sulun aikana terveydenhoitajan päivystyksellinen vastaanotto Kankaanpäässä puh. 02 5773500. 
Lääkärin päivystysvastaanotto samoin keskitetysti Kankaanpään peruspalvelukeskuksessa, Tapalankatu 20 
klo 8-20, puh 02 5773265 ja yöpäivystys klo 20-08 Porissa, SATKS yhteispäivystyksessä, puh 02 6276868. 

Pyydämme ystävällisesti, että uusitte reseptit, noudatte tarvitsemanne hoitotarvikkeet ja hoidatte ei-kiireelliset 
lääkäri asiat riittävän ajoissa ennen näitä viikkoja.
Sulun aikana LABORAtORIO näytteenotto Kankaanpäässä; ajanvaraus arkisin puh 02 6276410 klo 10-15 tai 
www.satadiag.fi.
Myös perhepalveluiden terveydenhoitajat ja hammashuolto ovat lomalla. 
Aikuissosiaalityön palveluohjaajalla ei ole vastaanottoa. 
Kiireellisissä asioissa ottakaa yhteys: 
Perhepalveluiden terveydenhoitajat puh 044 5773510
Hammashuolto puh 02 5773550
Sosiaalityö puh 044 5772523
Kotihoito hoitaa omat asiakkaansa myös sulun aikana.

SiiKAiSTen PeruSPAlveluKeSKuKSen väKi

 

INFLUENSSAROKOTTEET
ROKOtUSPÄIVÄt 
tIIStAI 15.11.2016     KLO 12-14.00 ilman ajanvarausta     
tIIStAI 29.11.2016     KLO 12-14.00 ilman ajanvarausta
PeRJANtAI 09.12.2016  KLO 10-12.00 ilman ajanvarausta 
Ilmaisen rokotteen saavat: raskaana olevat, 6-35 kuukauden ikäiset lapset, kaikki 65v 
täyttäneet, sairautensa vuoksi riskiryhmäläiset, vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden 
lähipiiri, varusmiespalvelukseen astuvat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset.  
Muutkin henkilöt voivat halutessaan pienentää sairastumisriskiään ottamalla influenssarokot-
teen, tällöin sen joutuu itse maksamaan. reseptin saa ilman lääkärissäkäyntiä. Lisätietoja 
saa peruspalvelukeskuksen neuvonnasta, puh 02 5773500. Raskaana olevien ja pien-
ten lasten rokotukset ajanvarauksella; puh 044-5773510 Johanna (lapset), 
raija 040-6524310 ( äidit)
SIIKAISteN PeRUSPALVeLUKeSKUS, KAnKAAnPäänTie 1

Pois köyhät aukeelta © Siikaisten Nuorisoseura/Raija Collander  

Se on vanha Ruattin laki: jolla ei o hevosta, 
se saa kävellä.

Parempi aikaa o ostaa ko myyrä.

Pois köyhät aukeelta © Siikaisten Nuorisoseura/Raija Collander  

Enne vasikasta saa hiaromalla hevose ku 
musta köyhä.

Iankaikkine, ko Pohojolan kiviaita.
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LEVÄSJOEN KUULUMISIA

Pimeiden ja sateisten päivien iloksi kesämuistoja keskiviikkopyöräilyistä
Kuva on otettu kirkonkylän kuistikoululta Suomen suven ja Eino Leinon päivänä 6.7.2016. Pyöräilykohteena oli tutustuminen Sii-
kaisten kotiseutumuseoon. Pakarissa nautittiin hyvät pullakahvit, luettiin päivän teeman mukaisesti Eino Leinon runoja ja ennen 
kotiin lähtöä tankattiin vielä voimajuomaa kauniin siikaislaisen lasikuistin edessä. Kiitos Rajalan Tuijalle tarjoiluista!
Leväsjoen kyläyhdistyksen keskiviikkopyöräilijät saivat koko kuluneen kesän polkea poutasäässä. Yhtään sateista keskiviikkoa ei 
sattunut. Osallistujia oli ennätysmäärä ja hienoa oli, että myös nuoriso innostui pyöräilemään. Haastepyöräilyvihkoon kertyi kes-
kiviikoista 290 suoritusta! Kivijärventien remontti karsi pyöräilyreiteistä Pomarkun suunnan, mutta ensi kesänä jatketaan ”etelän” 
kohteisiin.
Kiitos kaikille teille, jotka olette antaneet vinkkejä uusista mielenkiintoisista tutustumiskohteista ja toimineet paikallisoppainamme. 
Ja kiitos myös yllätyskahvitarjoiluista matkan varrella!

Leväsjoen Kylätalo Päivö-
län julkisivu ehostui kesällä 
2016. Uuden ulkoverhouksen 
ja maalipinnan saanut talo 
on nyt ryhdikkään ja komean 
näköinen. Talon ulkover-
houksen korjasi Raken-
nuspalvelu Topi Mattila ja 
maalaustöissä apuna olivat 
talkoolaiset. Suomen Koti-
seutuliitolta saatiin korjauk-
seen avustusta 10.000 euroa.
Lähes 120-vuotiaan Päivölän 
remontointi aloitettiin vuon-
na 2015. Silloin Suomen 
Kotiseutuliitolta saadulla 
ensimmäisellä avustuksella 
korjattiin talon perustukset, 
kunnostettiin ja maalattiin 
peltikatto sekä asennettiin 
sadevesijärjestelmä.

Huomioitavaa hautojen 
havutuksesta
Kesäkukat on poistettu haudoilta, vuorossa on 
valmistautuminen talveen.
Kirkkoneuvoston päätöksen (16.11.2015) mu-
kaisesti havutus ei enää vuonna 2016 kuulu 
kesähoitojen hintaan. Haudan havutus maksaa 
15eur 1 sija, lisäsijat 3eur per sija. esimerkik-
si 2m leveän haudan havutuksen kustannukset 
ovat 15eur+3eur yht. 18eur.
Halutessasi havutuksen, ilmoitathan kirkkoher-
ranvirastoon. (Puh. 040-549 3122)
Haudat, joihin on aikaisemmin tehty pitempiai-
kaiset hoitosopimukset, havutetaan normaalisti.

Haudanomistajien yhteys-
tietojen päivitys
Seurakunta peräänkuuluttaa haudanomistajia, 
jotta yhteystiedot saataisiin ajan tasalle. Huo-
mioitavaa on, että omistajien nimi- tai osoitetie-
dot eivät päivity automaattisesti seurakunnan 
tietoihin, vaan ne on aina erikseen ilmoitettava. 
Yhteystiedot voi ilmoittaa kirkkoherranvirastoon 
joko puhelimitse tai sähköpostilla (Puh. 040-549 
3122, susanna.jarvenpaa@evl.fi). 

Siikaisten seurakunta pyytää 
haudankaivuusta tarjouksia
Tarjoukset pyydetään jättämään suljetussa kirje-
kuoressa Siikaisten seurakuntaan, Pappilantie 1 
29810 Siikainen perjantaihin 18.11.2016 klo 15 
mennessä. 
Tarjouksen pyytäjä pidättää itsellään oikeuden 
hyväksyä tai hylätä tarjoukset. Tarjouksen hy-
väksymiseen vaikuttaa hinnan lisäksi aiempi 
kokemus työtä tukevista tehtävistä. Kirjoita kirje-
kuoreen ”Haudankaivuutarjous”. 
Tarjouksessa tulee olla tarjouksen antajan nimi, 
osoite, y-tunnus ja puhelinnumero. Haudankai-
vuun hinta tulee ilmoittaa verollisena (alv 24 %). 
Mikäli urakoitsija veloittaa erikseen koneen siir-
rosta hautausmaalle, tulee siitä ilmoittaa tarjouk-
sessa. 
lisätietoja: Talouspäällikkö Susanna Järvenpää 
puh. 040-549 3122. 

Osa-aikainen suntion tehtävä
Siikaisten seurakunnassa on haettavana osa-ai-
kainen, tarvittaessa tehtäviin tuleva, tuntipalk-
kainen suntion tehtävä. Tuntipalkka on KirveS-
TeS:n 33 § mukaan (vähintään) 10,67 e/h. 
Tehtävän painopiste on yleensä viikonloppuihin 
sijoittuvissa kirkollisissa toimituksissa ja juma-
lanpalveluksissa. Tuntimäärät vaihtelevat lä-
hinnä toimitusten ja kirkollisten pyhien määrän 
mukaan, tuntimäärä kuukaudessa vähintään 20 
h. Suntiolomitukset pyritään järjestämään niis-
tä erikseen sopien. Tehtävään valittavalta toi-
vomme luotettavuutta, hyviä yhteistyötaitoja ja 
kykyä kohdata ihmiset empaattisesti heidän eri 
elämäntilanteissaan sekä alan koulutusta tai val-
miutta sen hankkimiseen esim. oppisopimuksen 
kautta. Toivomme myös perehtymistä murto- ja 
palohälytinlaitteiden toimintaan ja valvontaan 
osana työn tehtävänkuvaa. Koska suntion työ 
liittyy seurakuntamme hengelliseen työhön, teh-
tävään valittavan tulee olla Suomen ev.-lut. kir-
kon konfirmoitu jäsen. Suntion tehtäviin kuuluu 
mm. kiinteistönhoitoon sekä seurakunnan tilois-
sa järjestettävien jumalanpalvelusten ja kirkol-
listen toimitusten valmisteluun ja toteutukseen 
liittyviä tehtäviä. Tehtävään valittava voi aloittaa 
työn sopimuksen mukaan. Hakemukset opinto- 
ja työtodistuksineen pyydämme lähettämään 
perjantaihin 18.11.2016 klo 15 mennessä osoit-
teella Siikaisten seurakunta, kirkkoneuvosto, 
Pappilantie 1, 29810 Siikainen. Tiedustelut khra 
Olavi ervasti, p. 040 5861345 tai talouspäällikkö 
Susanna Järvenpää p. 040 5493122.  

Siikainen-Merikarvia
SURURYHMÄ 
Siikaisten srk-talolla
Pappilantie 1, 29810 Siikainen
16.11, 23.11, 7.12, 28.12.2016
4.1.2017, 5.4.2017
Klo 17.
Ohjaajina
Diakoni Helena Valli 040 480 5754
Diakonissa Kaisa Päivärinta 0400 363 588
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SIIKAISTEN YRITTÄJIEN JA 
KUNNAN PERINTEINEN 

JOULUNAVAUS
Kunnanviraston piha-alueella 

perjantaina 25.11.2016 klo 18.00

Luvassa perinteiset: joulupuuro ja soppa,  
joulupukki, jouluvalojen sytytys, 

kunnan edustajan joulupuhe ja myyntipöytiä.

TERVETULOA MUKAAN!

 S I I K A I N E N

SIIKAISteN
KUNtA

Jyrki Anttila, tenori
Maija Anttila, piano
Ohjelmamaksu 
ennakkoon 15 e/ ovelta 20 e
Järjestäjät: Kulttuuritoimi ja 
Siikaisten Lions Club

Tommi Santin muisto/ 
hyväntekeväisyys-
konsertti 
Siikaisten kirkossa 
5.11.2016 klo 16.00

Sammin kylätalolla la 3.12.
Samalla joulumarkkinat, 
varaathan myyntipaikan etukäteen
puh. 045 234 6733/Minna. Myyntipaikan hinta 5 €.
Järjestäjänä Sammin kyläyhdistys ry

Kauneimmat joululaulut Sammin kylätalolla la 3.12. 

Samalla joulumarkkinat,  

varaathan myyntipaikan etukäteen 

puh. 045 234 6733/Minna. Myyntipaikan hinta 5 €. 

Järjestäjänä Sammin kyläyhdistys ry 

	  

Kauneimmat 
joululaulut

Terhokerhotapahtuma 
saapuu Siikaisten kirjastolle: 
23.11.2016 klo 10.30-12.30. 
Tapahtumassa Joulukorttien askartelua ja 
arvontaa. Tervetuloa mukaan!
Terhokerhot ovat maksuttomia ja kaikille 
avoimia sukupolvien kohtaamispaikkoja, 
joissa lapset ja aikuiset voivat leikkiä ja viet-
tää kiireetöntä aikaa yhdessä. Terhokerhojen 
taustalla on Suomen Kulttuurirahaston ra-
hoittama Koko Suomi leikkii -hanke, joka in-
nostaa kaikenikäisiä suomalaisia leikkimään. 
Hankkeen toteutuksesta vastaavat yhteistyös-
sä Mannerheimin Lastensuojeluliitto sekä 
Suomen Punainen Risti.

16.11 klo 13-14.30 

MuiStikahvila
Avustajakeskuksen esittely, Mirva Veneranta
Paikka: Nuorisotilat ( ent. Posti)

Petri Laaksonen

Konsertin toteuttaa LC-Siikainen

27.11.
klo 19:00

alkaen

Ohjelma
ennakkoon

20€
ovelta

25€

alle 16v
ilmaiseksi

Ohjelmat myynnissä Siikaisten kirjastossa ja
Leijonilta mm. Antti Erkintalo - 050 3054190

antti.erkintalo@gmail.com

Konsertin tuotto nuorisotyöhön
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konserttiliput 
myynnissä !

Mikko Harju

Siikaisten 
urheilukentällä 

perjantaina 
9.6.2017 

klo 19-21.30

Ennakkomyynti: 
kuntokeskus Palatsi, kankaanpää
Puuvilla info, Pori
Siikaisten kirjasto,
Tilaus myös puh. 044 720 1039
Ennakkovarausliput käteismaksulla

Liput:
Ennakko 20 Eur
Portilta   25 Eur
8 - 12-vuotiaat 10 Eur
alle 8-vuotiaat ilmaiseksi

2017
Lauri TäHkä

MUITA PALVELUITA

KIRJASTO

KUNNANVIRASTO

KUNNANVIRAStO AVOINNA
ma – pe klo 8:30 – 11:30 ja 12:30 – 15:00, 
os. Kankaanpääntie 1 B, 29810 Siikainen.
Puhelin 044 720 1020

Palveluneuvoja leila rajala  044 720 1040 

SIIKAISteN KUNNANKIRJAStO AVOINNA
ma, pe 12-18 ja ti, ke, to 10-16
Os. Kankaanpääntie 2, 29810 Siikainen
Kirjastosihteeri 
Katri-Helena Saarinen-Holappa  044 720 1039

Kirjastosta saat ostaa kansalaisopiston aktiivikortin sekä 
kuntosali- ja ovikortit sekä kesällä matonpesupaikkakor-
tit.

Leväsjoen lainausasema
Os.  Saarikoskentie 13, 29880 leväsjoki
on avoinna maanantaisin klo 19 - 20.30. 
lainausasemanhoitaja 
Paula luoma    040 517 4007
 

YHTEISPALVELUPISTE

Siikaisten kunnanvirastossa 
viraston aukioloaikoina

KUNTA PALVELEE

KELA	 											 	 www.kela.fi
VEROHALLINTO							www.vero.fi
TE-PALVELUT	www.te-palvelut.fi
Avustavat asiakaspalvelutehtävät ja neuvonta
sekä opastus sähköisten palvelujen käytössä.
Asiakkaiden käytettävissä on tietokone! 

virallinen sähköposti kirjaamo@siikainen.fi
henkilökohtaiset osoitteet 
etunimi.sukunimi@siikainen.fi
yhteystiedot ja palvelut www.siikainen.fi
www.facebook.com/siikainen/

Kunnanjohtaja viveka lanne   044 720 1071
Kunnansihteeri Päivi rantanen   044 720 1021
Tekninen johtaja Anne Järvenranta  044 720 1028
vesilaitos Kalervo rajala   044 720 1034
Sivistystoimenjohtaja/rehtori Jari Tuuri  044 720 1041
vapaa-aikasihteeri Taisto Salo   044 720 1036

Päiväkoti Pikku-Santra päivähoidonjohtaja 
John Söderbacka    044 720 1072
Keskuskeittiö Metsätähti ruokapalveluesimies 
Tanja Pitkänen     044 720 1057
Toimintatupa ohjaaja Arja Kurtti   044 720 1047

Sovithan tapaamisen etukäteen! Palvelemme joustavas-
ti myös virka-ajan ulkopuolella. viraston ja yhteispalve-
lupisteen loma- ja muut poikkeusaikataulut ilmoitetaan 
kunnan verkkosivulla ajankohtaispalstalla. 

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä
www.eposa.fi/yhteystiedot/siikainen
Palvelukeskus Metsätähti 
vastaava hoitaja    044 720 1064
Peruspalvelukeskus    02 577 3500
Sosiaaliohjaaja     044 720 1054

POHJOIS-SATAKUNNAN
PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

Yrityspalvelut Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus Oy 
yrityskehittäjä Mari raukola   040 542 0456
www.pskk.fi , mari.raukola@pskk.fi

Maaseutupalvelut maaseutupäällikkö
Mika ruissalo     0400 611 707
lomituspalvelut lomatoimenohjaaja 
Seija Marjamäki    044 577 5214
Talous- ja velkaneuvonta Miia Salonen  044 772 7519
nuohous nuohouspalvelu nygård  040 753 5009
Merikarvia-Siikaisten kansalaisopisto opistosihteeri 
Seija väre     044 724 6325

KUNNANVIRAStO ON SULJettUNA 5.12. 
SeKÄ 22.12.2016 – 8.1.2017 

KUNNANVIRAStOON eI OtetA KÄteIS-
MAKSUJA 1.11.2016 ALKAeN
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YHDISTYKSET JA 
YHTEISÖT TOIMIVAT

Merikarvian Seudun
SYDÄNYHDISTYS ry

Marraskuun kerho torstaina 24.11. klo 18 Siikaisten 
kunnanvirastossa, kunnanjohtaja viveka lanne ker-
too sote -asioista.
Pikkujoulua vietämme perjantaina 9.12. klo 18 Meri-
karvialla ravintola rantahuoneella. Jouluisen ruoan 
hinta 25 €, ohjelmaa, arvontaa ja mukavaa yhdessä 
oloa. Pikkupaketti mukaan. Sitovat ilmoittautumiset 
1.12. mennessä 
Anja 040 750 7917, veli 050 536 6544 tai 
Jorma 0400 464 065.                    Tervetuloa mukaan!

  SiiKAiSTen reServiläiSeT rY
  SÄÄNtÖMÄÄRÄINeN 
  SYYSKOKOUS

Pe 18.11.2016 klo 18.00 Heikinkartanossa Otamolla.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa!
HAlliTuS

   Ahdistaako arkistointi?
   Täyttyvätkö hyllyt vuosi 
   vuoden jälkeen 
   tili- ym. tositteista ja kuiteista? 
   Tiesitkö, että verottajalle 
   riittää tavanomaisten 
   tositteiden osalta 6 vuoden  
   säilytysaika.

leväsjoen kyläyhdistys on hankkinut asiakirjasilppurin, 
jolla voi ”tuhota” arkistot turvallisesti. 
Helppokäyttöistä, 12 arkkia kerralla silppuavaa ja 
myös CD-levyistä ja luottokorteista selviävää silppuria 
vuokrataan 10 €/viikko. 
Silppuria vuokrataan leväsjoen lainausasemalta 
(avoinna maanantaisin klo 19 – 20.30). 
vuokrauksia voi kysellä myös Miia luomalta, 
p: 040 760 9329 tai spostilla miia.luoma@suomi24.fi  

SuOMen PunAinen riSTi
Siikaisten osasto SYYSKOKOUS
keskiviikkona 23.11.2016 klo 18.00
Osuuspankin kerhohuoneella.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
TERVETULOA!

leväSJOen KYläYHDiSTYS rY:n 
SYYSKOKOUS
sunnuntaina 20.11.2016 kello 19.00 Päivölässä
esillä sääntöjen määräämät asiat, mm:
• ensi vuoden toimintasuunnitelma
• tulo- ja menoarvio ensi vuodelle
• uusien hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten 

 tilalle, erovuorossa Manu Hollmén ja ville Mäkitalo
• muut mahdolliset asiat
lisäksi esitellään Päivölän 3. vaiheen korjaussuunnitel-
maehdotusta.
Tervetuloa kyläläiset joukolla mukaan!
t: Hallitus
www.facebook.com/levasjoenKylayhdistys
www.levasjoki.fi

  vuOriJärven PienvilJeliJä -
  YHDiSTYS
  JÄRJeStÄYtYMISKOKOUS
  Aika: 8.11. klo 17.30
  Paikka: Vuorijärventie 399 
  (Rimpelä)

Paikalla myös Satakylät ry:stä kyläasiamies Hanna 
ruohola.
Koollekutsujat: Terttu ja reijo

Aloittavien yrittäjien infotilaisuus 29.11.2016 klo 17.30 
alkaen PSKK Oy:n tiloissa Kankaanpäässä

   Kaseva ry:n toiminnanjohtaja 
   tulee Siikaisten kunnanviras-
   tolle tiistaina 8.11.2016 klo
   13.00 tapaamaan yhdistys-
   väkeä. Ajatuksena on pohtia 
yhdistystoiminnan viriyttämistä, vapaaehtoistyötä ja 
ikäihmisten liikuttamista.
Tilaisuuden jälkeen on tarkoitus yhdessä pohtia juhla-
vuoden 2017 toimintaa. Kaikki asiasta kiinnostuneet 
mukaan!
T e r v e t u l o a!

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

KUNNANVALTUUSTON JA
-HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Kunnanvaltuuston päätöksiä

Kokous 22.9.2016 
- päätti hyväksyä PoSan yhtymähallituksen 
 hyväksymän mielenterveys- ja päihdesuunnitelman 
 vuosille 2016 – 2018

- päätti vuonna 2017 valittavan valtuuston kooksi 
  edelleen 17 valtuutettua. Valtuuston päätös 
  vähimmäismäärää(13) suuremmasta lukumäärästä 
  ilmoitetaan oikeusministeriölle vuoden 2016 
  loppuun mennessä.
- hyväksyi Siikaisten kuntastrategian vuosille 
  2017– 2018 liitteen mukaisena (liite löytyy netistä
  ko. kokouksen pöytäkirjan tiedoista) 
- muut esille tulleet asiat
       • SataSote - kuntakierros on torstaina 3.11.2016
          klo 15 – 18. 
          Tilaisuuteen toivotaan kuntalaisten sekä 
          erityisesti valtuutettujen osallistuvan.
          Paikalla on myös SataSote-valmistelijoita.
      • Valtuutettu  Hannu Heikintalo esitti, että
         Siikaisten kunta yksin tai yhdessä muiden 
         valtionosuus-häviäjien kanssa pyrkisivät  
         vaikuttamaan valtion viranomaisiin 
         valtionosuuden vähenemisen kohtuullista-
         miseen.

Kunnanhallituksen päätöksiä

Kokous 17.10.2016
- päättää tehdä sopimusluonnoksen mukaisen yhteis- 
  työsopimuksen Merikarvian kunnan kanssa raken-
  nustarkastajan tehtävistä Köörtilän tuulivoimapuis-
  ton osayleiskaavan valmistelun ja rakennuslupa-
  käsittelyn osalta
- päättää myöntää kesätyöpaikkatukea vuonna 2016 
  yhteensä 1600 euroa tukea hakeneille yrittäjille. 
  Tuen avulla työllistettiin yhteensä kahdeksan 
  opiskelijaa tai koululaista.
- päätti valmistella ostopalvelusopimuksen Pohjois-
  Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän kanssa kun-
  touttavan työtoiminnan järjestämisestä Siikaisissa 
  1.1.2017 alkaen
- päättää täsmentää talousarvion täytäntöönpano-
  ohjetta siten, että työllistettyjen määrärahalla voi-
  daan työllistää nuoria tai pitkäaikaistyöttömiä myös
  ilman valtion tukea 2-6 kuukauden määräajaksi. 
  Määrärahaa voidaan käyttää myös kunnassa suori-
  tettavan oppisopimuksen palkkakustannuksiin.   
- päätti täsmentää talousarvion täytäntöönpano-
  ohjetta siten, että käteiskassoja pidetään käteis-
  maksujen vastaanottamiseksi 1.11.2016 alkaen 
  kirjastossa ja keittiössä
- tiedoksi saatettiin, että Valtioneuvoston kanslia on
  liittänyt Siikaisten kunnan/kulttuuritoimikunnan
  hankkeen ”Kohtaamisia-tapahtuma” Suomen 
  itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 
  ohjelmaan.

Satasote kiertueella siikaislaiset pääsevät kertomaan, mit-
kä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon tärkeimmät kehit-
tämiskohdat ja parhaat ratkaisut Satakunnassa. Paikalle 
tilaisuuksiin toivotaan asukkaiden lisäksi kaupunkien ja 
kuntien henkilöstöä, järjestötoimijoita, yrittäjiä ja kunta-
päättäjiä.
– Tarkoituksenamme on kuulla ja kysyä, ei antaa valmiita 
vastauksia, sillä niitä ei edes vielä ole. Sen sijaan toivom-
me osallistujilta näkemyksiä siitä, mitkä ovat sosiaali- ja 
terveydenhuollon tärkeimmät kehittämiskohdat ja parhaat 
ratkaisut Satakunnassa, palvelurakennetyöryhmän pu-
heenjohtaja Terttu Nordman sanoo.

Kierrosten tulokset tullaan hyödyntämään Satasoten val-
mistelussa ja strategian laadinnassa. Ne myös viestitään 
takaisin maakuntaan 18 kuntaa kattavan kierroksen pää-
tyttyä.
Siikaisten tilaisuus alkaa kello 15. Tilaisuus toteutetaan 
messutapahtumana siten, että Metsätähden ruokasaliin ra-
kennetaan toiminnallisia pisteitä, joihin voi tutustua kello 
17.30 asti.

Siikaisten kunta tarjoaa kävijöille kahvit. Satasote jakaa 
silmälasien ja näyttöjen puhdistukseen tarkoitettuja mi-
krokuituliinoja.

Satasoten kuntakierros Siikaisissa 3.11.2016
Metsätähden ruokasalissa kello 15-17.30
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Lounaskahvila
Sinihelmi

Avoinna arkisin   8:00 – 14:30
LOUNAS  10:30 – 14:00

OTA YHTEYTTÄ TAI POIKKEA!
Pia Kleemola, puh. 040 595 1775, 

MARKKINOINTIA JA MYYNTIÄ

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

 

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 

KeHOA KuuNNeLLeN
Reipas Ryhti
* Fysioterapia * Hieronta 
* Kalevalainen jäsenkorjaus
Avoinna perjantaisin ja sopimuksen mukaan
Heli Malmila, puh. 040 5643 765, klo 16 jälkeen.
Siikaistentie 569, 29810 Siikainen
www.reipasryhti.blogspot.fi FySioterApiAA myöS 

lääkärin lähetteellä.Muista myös lahjakortit

hei sinä 12-19-vuotias SiikaiSlaiNEN nuori!
Siikaisiin perustetaan Nuorisoneuvosto, jonka toiminta alkaa 2016 marraskuussa
Nuorisoneuvoston tehtävä on edustaa Siikaislaisia nuoria, sekä ajaa nuorten etua. Nuorisoneuvosto toimii eräänlaisena vies-
tinviejänä nuorten ja päättäjien välillä. Nuorisoneuvostolla on mahdollisuus myös suunnitella ja järjestää erilaisia nuorille suun-
nattuja tapahtumia.
Neuvostoon valitaan 7 varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä nuorisoneuvoston varsinaiset jäsenet valitsevat keskuudestaan 
puheenjohtajan. Nuorisoneuvoston esittelijänä toimii vapaa-aikasihteeri. Nuorisoneuvoston toimikausi kestää kalenterivuo-
den jolloin uusi nuorisoneuvosto valitaan.
Nuorisoneuvosto valitaan yleisessä kokouksessa, johon kutsutaan kaikki 12-19vuotiaat.
Mikäli haluat olla mukana vaikuttamassa nuorten asioihin täällä Siikaisissa, nyt sinulla on siihen mahdollisuus!.
Nuorisoneuvoston perustava kokous pidetään tiistaina 8.11 klo 18.00 Nuorisotilalla Lauttijärventie 1
Mahdollisesta halukkuudesta nuorisoneuvoston jäseneksi ota yhteyttä vapaa-aikasihteeriin 
Taisto Saloon puh 044-7201036

 

 

 

 
 

Green Care -toiminnan mahdollisuudet Pohjois-Satakunnassa 9.11.2016 klo 12-15.30
Paikka: Kankaanpään opisto, Opistokatu 5, Kankaanpää, Joukanen Sali (Aspin talo) http://www.kankaanpaanopisto.fi/

Seminaarissa Kirsi Salonen esittelee väitöstutkimuksensa tuloksia. luonnolla on tutkitusti elvyttäviä ja terapeuttisia vaikutuksia. 
Green Care -toiminnan mahdollisuudet ovat monipuoliset ja seminaarissa kuullaankin esimerkkejä Green Care -toiminnan hyö-
dyntämisestä mm. muistisairaiden kanssa. tervetuloa mukaan eri alojen yrittäjät (vapaa-aika, matkailu, sote). Myös PSKK Oy:n 
yritysneuvoja Mari raukola on paikalla.

Ohjelma klo 12.00-15.30

•  Green Care -toiminnan mahdollisuudet, Jaana ruoho SAMK
•  luontokokemuksen elvyttävyys ja terapeuttisuus, eko- ja ympäristöpsykologi Kirsi Salonen, Psykologipalvelut Hyvän mielen tila
13.30-14.00 Kahvi
•  Taide ja kulttuuri osaksi gerontologista hoitotyötä. ”vaikka ikä karttuu niin kulttuurinälkä säilyy .” riitta Tähtinen, Geronomi AMK
• Green Care ja muistisairaiden päivätoiminnan järjestäminen Sairaanhoitaja YAMK, opettaja Kaarina Ketola, Kankaanpään opisto

Ilmoittautumiset 7.11.2016 mennessä osoitteessa https://elomake.samk.fi/lomakkeet/5853/lomake.html

Tervetuloa!
Jaana Ruoho SAMK, Kaarina Ketola Kankaanpään opisto ja Mari Raukola PSKK Oy

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Green Care -tiedonvälityshanke Satakunnassa, Kankaanpään opisto sekä Pohjois-Satakunnan 
Kehittämiskeskus Oy. lisätietoa: Jaana ruoho, jaana.ruoho@samk.fi, 044 710 3825. Hankkeen rahoitus: Satakunnan elY/ Maaseu-
turahasto.

 

                                                    
 

LAUANTAI-ILTOJEN OHJELMA 
  5.11.  YSÄRIDISCO klo 21.30 alkaen 
12.11.  KARAOKE     klo 21.30 alkaen 
19.11.  TOIVEILTA    klo 20.00 alkaen 
26.11.  KARAOKE     klo 21.30 alkaen 
                 
 
 
 

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

  Yksityistilaisuus su 27.11. klo 15-19! 
 

      Eteläpään matkailukeskus 
040 513 9877  info@etelapaa.fi     

                                                            

Eteläpään matkailukeskuksen marraskuun ohjelma 

ETELÄPÄÄN MYYMÄLÄSSÄ PIKKUNÄTTI 
VALIKOIMA TUOTTEITA 

PUKINKONTTIIN JA PAKETIT PERILLE 
KÄTEVÄSTI MATKAHUOLLON KAUTTA!  

                                                                                      
 
 
 
                                                                                                         

 

 

ASIAKKAIDEN PIKKUJOULUT  

LAUANTAINA 19.11. 
KLO 20 ALKAEN 

 Tarjolla pikkusuolaista, kahvia, glögiä 
ja joulutorttuja 

 Soitetaan asiakkaiden toivemusiikkia 
koko illan: karaokea, heviä, humppaa, 
ihan mitä vain toiveiden mukaan 

 Joulupukki vierailee klo 23 
 

Kaikki ovat sydämellisesti tervetulleita! 
 
 

HALLOWEENBILEET/
YSÄRIDISCO 

LAUANTAINA 5.11. 
KLO 21.30 ALKAEN 
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Merikarvian ApuTytöt

Siivouspalvelua 
Merikarvialla ja 

Siikaisissa !

Tarvitsetko apua arjen 
askareissa. ApuTytöt 
auttaa mm. 
siivouksissa, 
asioinneissa ja
pihatöissä asiakkaiden 
kodeissa, vapaa-ajan
asunnoissa tai 
yrityksien toimitiloissa.
Meiltä myös 
siivouslahjakortit. 
Suoritamme myös 
erikoissiivouksia.

Silja Lepistö
045 865 8750

Y-Tunnus: 2619892-4

asiakaspalvelu@aputytot.net

www.aputytot.net

Jelppari
    - apua arjen askareisiin -

Arjen
• kodin askareissa; 
ikkunoiden pesussa, verhojen 
vaihdossa, vuodevaatteiden 
tuuletuksessa, siivouksessa 
yleensä, pyykinpesussa, 
silityksessä…
• pihatöissä 
• puiden kannossa 
• asiointiapuna tms.
• teen tilauksesta myös 
jonkin verran leivonnaisia, 
mitä muilta töiltä ehdin

Ota yhteyttä, 
jos voin 
olla apunasi

Terveisin paikallinen yrittäjä 
Mari Halminen 
050-3318996
halminen.mari@gmail.com

Kotonasi tehdystä 
työstä saat 
kotitalousvähennyksen.

Ota rohkeasti yhteyttä! 

Siikaisten KUNTAUUTISET
JOKA tALOUteeN SIIKAISISSA JAettAVA KUNNAN tIeDOte

Kustantaja: Siikaisten kunta, puh. 044-720 1020, 
sähköposti: kuntauutiset@siikainen.fi. 

MYYNtI:
Kaisa Tommila, puh. 044 720 1051
(Tiina Koota vuorotteluvapaalla)
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 12/2016 ilmestyy joulukuun 1. päi-
vänä. Materiaali kuntauutisiin 12/2016 on toimitetta-
va  18.11.2016 klo 15.00 mennessä kunnanviraston 
infoon, ulko-ovessa olevaan postilokeroon tai edellä 
mainitulla sähköpostiosoitteella.
Painopaikka: Skyprint Oy, Siikainen 2016

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).

Tarvitsetko apua arjen askareissa? 
Pölysieppo auttaa mm.
• siivouksissa
• asioinneissa 
• pihatöissä asiakkaiden kodeissa
• vapaa-ajan asunnoissa tai
• yrityksien toimitiloissa. 
Voit ilahduttaa myös lähimmäisiäsi 
siivouslahjakortilla.

SiivousApu Pölysieppo 

Tiina Lahnakoski 
Tarvitsetko apua arjen askareissa?Pölysieppo auttaa mm. 

 siivouksissa 

 asioinneissa  

 pihatöissä asiakkaiden kodeissa 

 vapaa-ajan asunnoissa tai 

 yrityksien toimitiloissa.  

Voit ilahduttaa myös lähimmäisiäsi siivouslahjakortilla. 

 
 
 

040 516 3376
made.kala@suomi24.fi 

SiivousApu Pölysieppo
Pölysieppo tulee ja sillä siisti 

SiivousApu Pölysieppo
Tiina Lahnakoski

lauantaina 12.11.2016    klo:10:00 
Heikinkartanossa

Leväsjoentie 499,
Siikaisten Otamolla   

KÄTEISMAKSU,      NÄYTTÖ ALKAA   KLO: 09:00
myydään:  huonekaluja, astioita, koulun 
opetustauluja, lasia ja posliinia, CD ja LP 
levyjä+soitin, valaisimia,  kelloja, koruja, 
öljymaalauksia, kanavatöitä, retrotava-

raa. PUFFettI

teRVetULOA:    terttu, Maija ja Leo          

KODIN IRTAIMISTON  HUUTOKAUPPA           
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Katso muut tapahtumat ja mahdolliset muutokset osoitteessa www.siikaistenseurakunta.fi

SEURAKUNTATAPAHTUMAT 
MARRASKUUSSA

Siikaisten seurakunnan yhteystiedot: 
Virasto avoinna ti-to klo 9-12 tai sopimuksen mukaan, puh. 040 549 3122
Kirkkoherra Olavi Ervasti puh. 040 586 1345                                                                                                                    
Talouspäällikkö Susanna Järvenpää puh. 040 549 3122   
Kanttori Jari Tanskanen, puh. 050 501 7226
Nuorisotyönohjaaja Sanna Sjöholm, 0400 845 821            
Diakonissa Kaisa Päivärinta puh. 0400 363 588  
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi             

Ti 1.11. klo 14 Ehtoollishartaus Metsätähdessä. Ervasti, Tanskanen. 
Ke 2.11. klo 18 Seurat Otamolla Reijo Heikkilässä. Ervasti, Heinilä. 
La 5.11. klo 16 Tommi Santin muistokonsertti kirkossa. 
Maija ja Jyrki Anttila. 
Klo 19 Pyhäinpäivän jumalanpalvelus ja poisnukkuneiden 
muistaminen kirkossa. Ervasti, Tanskanen, kirkkokuoro. 
Su 6.11. klo 10 Messu kirkossa. Ervasti, Tanskanen, kirkkokuoro. 
Maataloustuottajien kirkkopyhä. Messun jälkeen kirkkokahvit srk-kodissa (
järj. Maataloustuottajat). Saarikosken taidelasipiirin seurakunnalle lahjoittama 
taidelasimaalaus esillä srk-kodissa. 
Ti 8.11. klo 10 Seurakuntakodin kerho. Lilja ja Reijo Heikkilä. HUOM! kelloaika muuttunut!
Ke 9.11. klo 18.30 Leväsjoen srk-piiri Maili ja Erkki Rantalalla. Ervasti, Tanskanen. 
Pe 11.11. klo 14.30 Virsilauluhetki Niittyvillassa. 
Su 13.11. klo 10 Sanajumalanpalvelus srk-kodissa. Vähäkainu, Koskinen. 
Ti 15.11. klo 9.30 Srk-kodin kerho. Klo 14 Hartaus Metsätähdessä. Päivärinta, Koskinen. 
Ke 16.11. klo 17 Sururyhmä I Nuokkarilla. Valli, Päivärinta. 
Su 20.11. klo 10 Messu srk-kodissa. Pertti Kymäläinen, Jari Tanskanen. Klo 14 virsiseurat Mirja Ylikahrilla. 
Ti 22.11. klo 10 Seurakuntakodin kerho. 
To 24.11. klo 11-15.30 Yhteisvastuustartti Merikarvialla. Vapaaehtoiset tervetuloa mukaan! Klo 18 Miesten 
piiri srk-kodissa, Merikarvian piiri vierailee. Ervasti, Broberg, Tanskanen. Kahvitarjoilu.
Pe 25.11. klo 14.30 Virsilauluhetki Niittyvillassa. 
Su 27.11. klo 10 Perhejumalanpalvelus kirkossa. Ervasti, Tanskanen, kirkkokuoro. Jp:n jälkeen lounas ja kahvit 
srk-kodissa, jonka jälkeen rippikoulua Nuokkarilla klo 15 asti. Klo 19 Joulukonsertti kirkossa. Petri Laaksonen, 
järj. Lions Club Siikainen. 
Ti 29.11. klo 14 Hartaus Metsätähdessä. Ervasti, Tanskanen. 
Ke 30.11. klo 9.30 Yhtenäiskoulun adventtikirkko. Ervasti, Tanskanen. 

EU ruokajako torstaisin diakoniatoimistolla klo 9-12


