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Isojärven järvipelastusyhdistyksen pelastusvene ”Sot-
kan” tukikohta sijaitsee keskeisellä paikalla Pomarkun 
Ranta-Kiilholmassa. Sotka tavoittaa järven kauimmatkin 
kolkat noin puolessa tunnissa hälytyksestä. Kiireellisiin 
pelastustehtäviin tulee ilmoitus tehdä numeroon 112. Kii-
reettömissä avunantotehtävissä yhdistyksen palvelunume-
ro on 040-5116332.

Isojärven järvipelastusyhdistys ry on vuonna 2011 pe-
rustettu yleishyödyllinen yhdistys, jonka tar-koituksena 
on kehittää Pomarkun-Siikaisten Isojärven vesiliikenne-
turvallisuutta. Vapaaehtoisperi-aatteella toimiva yhdistys 
tekee kiinteää yhteistyötä Satakunnan pelastuslaitoksen ja 
muiden vi-ranomaistahojen kanssa.
  
Järvipelastusyhdistyksen ydintoimintoja ovat pelastusteh-
tävien lisäksi vesillä liikkujien avunanto ja erilaiset palve-
lutehtävät sekä turvallisuusvalistus. Myös osallistuminen 
Isojärven viitoitusjärjestel-män ylläpitoon ja kehittämi-
seen on yhdistyksen näkyvä toimintamuoto.

Vuoden 2015 aikana Sotka oli hälytystehtävässä seitsemän 
kertaa. Lisäksi yhdistys hälytettiin maaetsintään kaksi ker-

Sotka tulee apuun Isojärvellä
taa. Niin Sotkan miehistöön kuin maaetsintäryhmään kai-
vataan lisää va-paaehtoisia.
– Sotkan hälytysmiehistöön on koulutettu noin 20 henki-
löä, mutta toivotamme myös uudet, vapaa-ehtoistoimin-
nasta kiinnostuneet henkilöt mukaan toimintaan, sanoo 
yhdistyksen koulutusasioista vastaava Erkki Huhtanen.
– Noin 20 tunnin harjoittelijajakson jälkeen pääsee mu-
kaan venetoimintaan. Harjoittelijakoulutuk-sen tarkoitus 
on perehdyttää tulokkaat niin yhdistyksen toimintaan kuin 
toimimiseen vesillä.  

Järvipelastusyhdistyksen toimintaan ja pelastusvene Sot-
kaan voi tutustua esimerkiksi 9.7. klo 15.00 alkaen Kuri-
kanniskalla sekä 16.7. klo 11.00 alkaen Turvallinen Isojär-
vi –tapahtumassa Ruokosuonniemen venesatamassa.

Lisätietoja netissä osoitteessa http://isojarvi.meripelastus.
fi ja Facebookissa https://www.facebook.com/Isojarven-
jarvipelastajat/

 

Sotka lähdössä paluumatkalle tukikohtaansa Kurikanniskan padolta.

Edunvalvontavaltuutus–päivä
26.4.2016 klo 18-21 Siikaisten kunnantalo. 
Kankaanpääntie 1

Edunvalvontavaltuutus -päivän tarkoituksena 
on mahdollistaa jokaiselle kiinnostuneelle oikein 
tehty edunvalvontavaltuutus 30 euron maksulla.
Ohjelmaa on jokaiselle! 

Edunvalvontavaltuutus-päivän ohjelma:
Klo 18 Luento edunvalvontavaltuutuksesta. 
Kaikille avoin ja maksuton.
Luennolla kerrotaan kansantajuisesti edunval-
vontavaltuutuksesta.

Klo 19 Laadi itsellesi edunvalvontavaltuutus 
-kurssi. Kurssilta saadun tiedon ja kotiin vietä-
vän materiaalin avulla voi laatia itselleen oikein 
tehdyn, kattavan edunvalvontavaltuutuksen. 

Kurssimaksu 30 € sisältää osallistumisen kurs-
sille, kurssimateriaalin ja itse tehdyn edunval-
vontavaltuutuksen tarkastamisen.

Klo 20 Edunvalvontavaltuutusten tarkastami-
nen. Kuntalaiset, joilla on jo tehty edunvalvonta-
valtuutus voivat tuoda sen tarkastettavaksi. 
Tarkastustilaisuudessa keskustellaan valtakirjo-
jen sisällöstä ja kerätään valtakirjat asiantuntijan 
tarkastettavaksi. Kukin saa itselleen myöhem-
min tarkastusraportin oman edunvalvontavaltuu-
tuksen pätevyydestä, sisällöstä ja mahdollisista 
korjausehdotuksista. Tarkastus maksaa 30 €.

TERVETULOA MUKAAN! Ilmoittautumista ei 
tarvita. Osallistumismaksun voi maksaa paikan 
päällä tai mukaan saatavalla laskulla.
www.airokansio.fi

Oikein tehty edunvalvontavaltuutus 
kaikille Siikaisissa asuville

Airo

Vesihuoltolaitos 
tiedottaa
Leväsjoen, Saarikosken ja Petkeleen 
alueen vesilaitoksen asiakkaille tiedoksi.

Leväsjoen paineenkorotusasemalla tehdään 
huoltotöitä ma 25.4. – ti 26.4. klo 6.00-20.00 
välisenä aikana. Vedenjakelussa esiintyy ko. 
aikana lyhyitä vesikatkoksia ja paineen vaihte-
lua.

Huoltotyön jälkeen vedessä saattaa esiintyä 
jonkin aikaa samentumaa.
Vettä juoksuttamalla veden saa kirkastumaan.

Lisätietoja antaa tarvittaessa: 
Vesilaitoksenhoitaja Kalervo Rajala 
p.044-720 1034

Viljelykiertosuunnitelma
Kaikkien uuteen ympäristökorvaukseen vuonna 
2015 sitoutuneiden tilojen pitää laatia viisivuo-
tinenviljelykiertosuunnitelma ensimmäisenä si-
toumusvuonna eli viimeistään 30.4.2016.

Laadi viisivuotinen viljelykiertosuunnitelma viidek-
si seuraavaksi viljelyvuodeksi siten, että jo toteu-
tunut kasvukausi 2015 on suunnitelman ensim-
mäinen vuosi ja vuosi 2019 viimeinen vuosi. Esitä 
suunnitelmassa ensimmäisenä sitoumusvuotena 
hallinnassasi olevien peruslohkojen eri kasvuloh-
koilla viljeltäviksi suunnitellut kasvilajit ympäristö-
sitoumuksen viiden sitoumusvuoden aikana.

Suunnitelmaa ei tarvitse allekirjoittaa. Se pitää pa-
lauttaa 2.5.2016 mennessä maaseutuviranomai-
selle mieluiten sähköpostin välityksellä osoittee-
seen: maaseututoimi@pori.fi

Porin maaseututoimen YTA
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Esityslistat / pöytäkirjat netistä: www.siikainen.fi/poytakirjat/esityslistat

KUNNANVALTUUSTON JA
-HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Kunnanhallituksen päätöksiä:

Kokous 7.3.2016
- Kunnanjohtaja Viveka Lannen virkavaali vahvistettiin 
  15.3.2016 lukien ja rehtori Jari Tuurin 1.4.2016 lukien.
- Siikaisten kunnanvirasto on suljettuna 6.5.2016 sekä 
  4.7. – 31.7.2016. 
- Kunnan edustajaksi kutsuntalautakuntaan kuluvan vuoden 
  asevelvollisten kutsuntoihin nimettiin Taisto Salo ja 
  varaedustajaksi Jukka Vanhatalo. 
- Susanna Järvenpää on anonut eroa matkailutoimikunnan 
  jäsenyydestä. Hänelle myönnettiin ero ja tilalle valittiin 
  Seija Myllymäki.
- Kankaanpään Tekevät ry on ilmoittanut joutuvansa luopumaan
  toiminnoista Siikaisten kunnassa 31.3.2016. Tämä merkitsee 
  Siikaisten kunnassa kierrätyskeskus- ja työpajatoiminnan 
  päättymistä nykymuotoisena sekä matkahuollon toiminnan
  päättymistä.  Kunnanhallitus päätti, että ohjaajaa kuntoutta-
  vaan työtoimintaan haetaan välittömästi määräaikaisena 
  vuoden loppuun. Tänä aikana toiminnan suuntaa ja tapaa
  rakennetaan uudelleen. Matkahuollon osalta etsitään yrittäjää
  jatkamaan toimintaa.

- Hannu Heikintalon tuomitseminen vähäisestä rikoksesta 
  sakkorangaistukseen ei anna aihetta jatkotoimenpiteisiin 
  hänen luottamushenkilönä toimimisensa osalta. 
- Turun hallinto-oikeudelta on tullut lausuntopyyntö Siikaisten
  keskustaajaman osayleiskaavasta tehdystä valituksesta. Kun-
  nanhallitus toteaa lausuntonaan hallinto-oikeudelle, että valitus
  tulee hylätä aiheettomana. 
- Vuoden 2016 talousarviossa on laskettu puunmyyntituloista
  kertyvän yhteensä 200.000 euroa. Puun ostajilta on pyydetään
  tarjouksia metsätaloussuunnitelman mukaisista hakkuu- ja
  harvennuskohteista.
- Käsiteltiin aloitetta hankkia ns. kyläkauppakiinteistö  kunnan
  nuoriso-tilaksi. Selkeä käyttötarkoitus ja –tarve kiinteistölle
  puuttuvat, eivätkä ostajan ja myyjän käsitykset hinnasta ole
  lähellä toisiaan. Kunnanvaltuustolle esitetään, että kunta ei 
  jatka neuvotteluja ns. kyläkauppakiinteistön ostamisesta
- Siikaisten Vanhusneuvosto on kokouksessaan 23.2.2016 päättä-
  nyt esittää kunnanhallitukselle, että keskustan linja-autopysäkil-
  le rakennettaisiin katos, jossa on myös istuinpenkki. Esitykseen
  suhtauduttiin myönteisesti ja päätettiin lähettää esitys tekniseen
  toimistoon valmisteltavaksi.

 

 

Onko terveytesi sinulle 
tärkeä? 

Oletko huomannut, ettei 
tupakoinnissa ole järkeä? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perjantaina 8.4.2016 klo 10-14 

Siikaisten 
peruspalvelukeskuksessa 

Lauttijärventie 1, 29810 Siikainen   

p. 02 577 3500 

- Pef-mittausta 
- Astmalääkkeenoton 

ohjausta 
- Allergia neuvontaa 

- Ohjausta tupakoinnin 
lopettamiseen  

Tervetuloa! 
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Siikaisten nuoret yrittäjät ovat matkalla kohti NY Uskalla 
Yrittää -finaalia! Yritys markkinoi osaamistaan ja samalla 
Siikaisten kuntaa Helsingin Kampissa 12. huhtikuuta.
Nuori Yrittäjyys ry (NY) järjes-
tää NY Uskalla Yrittää -finaalin, 
jonka päätähtiä ovat 200 nuorta 
ja heidän 65 yritystään. Finaali 
kokoaa Suomen yritteliäimmät 
nuoret kaksipäiväiseen tapahtu-
maan Helsinkiin 12.-13.4.2016. 
Finalistit valtaavat Kauppakeskus 
Kampin tiistaina 12.4.2016 kello 
15:00–18:00.
Siikaisten yhtenäiskoulun Print-
taan NY:ssä työskentelee kah-
deksan 8.- luokkalaista nuorta. 
Yrityksen vahvuutena on iso yh-
tenäinen tiimi, jossa jäsenillä on 
monipuolisia taitoja. Printtaan NY 
tekee painotuotteita. Vuoden 2015 
marraskuussa ilmestyi Joulu-Sii-
kainen, Suvi-Siikainen ilmestyy 
kesällä ja nuoret osallistuvat myös 
sen sisällön tuottamiseen. Alku-
vuodesta 2016 yritys suunnitteli 
ja toteutti Siikaisten matkailun 
markkinointiin sopivat kirjanmer-
kit tilattuna suunnittelutyönä.
 

Siikaisten nuoret 
yrittäjät Helsingin 
Kampissa 12.4.

AJANKOHTAISTA

Siikaisten kunta on tähän saakka toteuttanut kuntouttavaa 
työtoimintaa yhdistysyhteistyönä Kankaanpään tekevien 
kanssa kierrätyskeskus- ja työpajatoimintana. Yhdistyk-
sen toimintaedellytysten päättyessä kunta etsii toiminnalle 
uudenlaista muotoa. Kunta on palkannut ohjaajan, jonka 
tehtävänä on kuntouttavan työtoiminnan toteuttaminen, 
ohjaaminen ja kehittäminen. Ohjaajana toimii Arja Kurtti. 
Kuntouttavan työtoiminnan tulee olla henkilölle mielekästä, 
riittävän vaativaa sekä toimintakykyä vastaavaa ja edistä-
vää. Työtoiminta ei ole ainoastaan työntekoa, vaan asiakasta 
tuetaan kokonaisvaltaisesti ja hänen terveyttään, toimeentu-
loaan ja sosiaalista kanssakäymistään edistetään. 

Kuntouttavan työtoiminnan kiintopiste on kunnanviraston 
päädyssä, entisen kierrätyskeskuksen tilassa. Alustavasti 
siihen on suunniteltu toimintatupaa, jossa työelämän ulko-
puolella olevat voisivat kokoontua tapaamaan toisiaan. Toi-
mintatupa olisi avoinna muutamia kertoja viikossa ja sitä 
pitäisivät kuntouttavassa työtoiminnassa olevat henkilöt.  
Onko sinulla ideaa toimintatuvan nimeksi tai toiminnan si-
sällöksi? Laita ehdotuksesi nimeksi tai muu toimintaideasi 
postilla kunnanvirastolle, tai sähköpostilla kunnanjohtajalle 
viveka.lanne@siikainen.fi.

Mikäli esimerkiksi yhdistyksellä olisi tarjota kuntouttavaan 
työhön soveltuvaa toimintaa, ole yhteydessä PoSan palve-
luohjaaja Annikki Räikköseen, annikki.raikkonen@eposa.
fi. Toiminta edellyttää yhdistykseltä nimettyä ohjaajaa. 

Siikaisten kuntaan 
työttömien toimintatupa 
– mikä nimeksi?

Leväsjoen Kylätalo Päivölä sai Suomen Kotiseutuliitolta avustusta 10.000 € ulkoseinien kunnostamiseen ja maalaukseen. Lähes 
120-vuotiaan talon katto korjattiin viime vuonna ja rapistunut julkisivu ehostuu nyt vuorostaan tänä kesänä.  
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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   Miia Salonen on 
tavoitettavissa  Karvian kunnanvirastolla ma – pe 
klo 9-15:45 numerosta 044-772 7519.  Talous- ja 
velkaneuvonnan sähköpostiosoite on 
miia.salonen@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. 

KUNNALLISIA 
PALVELUJA

SiiKAiSTEN PERuSPALVELuKESKuS
toimii väliaikaisissa tiloissa 3.12.2015 alkaen
Ajanvaraus, hoitajien vastaanotto ja laborato-
riopalvelut puh 02 577 3500 ma-to klo 8-16, pe 
klo 8-14 entisen Säästöpankin tiloissa osoittees-
sa Lauttijärventie 1, Siikainen
Lastenneuvola, kouluterveydenhuolto ja 
perhesuunnittelu liikuntahallilla koulukuraattorin 
tiloissa, terveydenhoitaja puh 044 577 3510
Äitiysneuvola
terveydenhoitaja puh 040 652 4310
palvelu tuotetaan muissa jäsenkunnissa
Sosiaalipalvelut
kunnan virastotalolla, sosiaalipalveluohjaaja 
Annikki Räikkönen puh 044 720 1054
Lääkärin vastaanotto Kankaanpäässä ja 
Pomarkussa ajanvaraus ma-pe klo 8-16, 
pe klo 8-14 puh 02 577 3500
vastaanottojen osoitteet:
Peruspalvelukeskus Pomarkku, 
Pitkäkuja 9, 29630 Pomarkku
Peruspalvelukeskus Tapala, 
Tapalankatu 20, 38700Kankaanpää
Päivystysvastaanotto Peruspalvelukeskus 
Tapalassa klo 8-20  puh 02 577 3265  
Yöpäivystys klo 20-08 SATKS:n  yhteis-
päivystyksessä  puh 02 6276868. 
Hammashoitolan vastaanotto Kankaanpään 
hammashoitolassa ajanvaraus 
ma-pe klo 8-16 puh 02 577 3550
osoite: Jämintie 2, 38700 Kankaanpää
Lisätietoja www.eposa.fi
Palveluiden arvioidaan palaavan peruskorjat-
tuihin peruspalvelukeskuksen tiloihin kesäsulun 
jälkeen 18.7.2016. Asiasta tiedotetaan tarkemmin 
touko-kesäkuun kuntatiedotteissa 

PERUSPALVELUKESKUS

Teille on koottu kattava tietopaketti Siikaisten pal-
veluista ym. Voitte noutaa paketin kunnanviraston 
neuvonnasta tai pyytää lähettämään sen kotiosoit-
teeseenne, puh. 044-720 1020.

UUDET SIIKAISLAISET
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ILMOITTAUTUMISIA

PÄiVÄHOiTOPAiKKOjEN HAKEMiNEN TOiMiNTAKAuDELLE 2016 – 2017

Siikaisten kunnan järjestämä päivähoito
    • Siikaisten kunnan järjestämä päivähoito on keskitetty Päiväkoti Pikku-Santraan.  

Päivähoitopaikan hakeminen
    • Päivähoitopaikkaa toimikaudelle 2016 - 2017 haetaan hakukaavakkeella, joita voi noutaa päiväkodilta tai 
tulostaan
      Siikaisten kunnan Internet-sivuilta osoitteesta www.siikainen.fi. 

    • Täytetyt päivähoitohakemukset tulotietoineen toimitetaan 29.4.2016 mennessä päiväkodille.

    • Päivähoitopaikkaa voi hakea myös edellä mainitun määräajan jälkeen. 

Osoite 
    • Päiväkoti Pikku-Santra, Reippaantie 12, 29810 Siikainen. 

Lisätiedot
    • Päivähoidonjohtaja John Söderbacka, GSM 044-7201 072 ja sähköposti john.soderbacka@siikainen.fi

ESiOPETuKSEEN iLMOiTTAuTuMiNEN LuKuVuODEKSi 2016 – 2017

Velvollisuus osallistua esiopetukseen
    • Perusopetuslain 26 a §:n mukaan lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä 
      vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. 
      Lukuvuonna 2016 – 2017 esiopetukseen tulee osallistua vuonna 2010 syntyneet lapset. 
    • Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvan lapsen on osallistuttava esiopetukseen oppivelvollisuuden
      alkamisvuonna ja vaihtoehtoisesti edellä mainitulla lapsella on oikeus saada esiopetusta sinä vuonna, 
      jona lapsi täyttää viisi vuotta. Vastaavasti perusopetuksen vuotta myöhemmin aloittavalla lapsella on 
      oikeus saada esiopetusta lisäksi myös oppivelvollisuuden alkamisvuonna. 
    • Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen 
      tavoitteet  saavuttavaan toimintaan.

Siikaisten kunnan järjestämä esiopetus 
    • Siikaisten kunnan järjestämää esiopetusta annetaan Päiväkoti Pikku-Santrassa, jonka osoite on 
      Reippaantie 12, 29810 Siikainen.

ilmoittautuminen esiopetukseen
    • Lukuvuodeksi 2016 – 2017 esiopetukseen 

      ilmoittaudutaan Päiväkoti Pikku-Santraan  keskiviikkona 6.4.2016 klo 13.00 – 16.00. 

Samalla voit tutustua eskarin toimintaan, toimitiloihin ja henkilökuntaan. 

Lisätiedot
    • päivähoidonjohtaja John Söderbacka, GSM 044-7201 072 ja sähköposti john.soderbacka@siikainen.fi

KOuLuuN iLMOiTTAuTuMiNEN LuKuVuODEKSi 2016 – 2017

Oppivelvollisuuden alkaminen
    • Lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. 
       Lukuvuoden 2016 – 2017 alussa yleisen oppivelvollisuusiän saavuttavat vuonna 2009 syntyneet lapset.
    • Huoltajat voivat myös anoa sivistyslautakunnalta lapselle oikeutta aloittaa oppivelvollisuus vuotta 
       säädettyä aikaisemmin tai vuotta säädettyä myöhemmin. Lisätietoja edellä mainittujen anomusten 
       jättämisestä saa rehtori-sivistystoimenjohtajalta.  
    • Oppilas on voitu ottaa pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, jolloin hänen oppivelvollisuutensa alkaa 
      vuotta säädettyä aikaisemmin.

Perusopetuksen järjestämispaikka
    • Siikaisten kunnan järjestämä perusopetus on keskitetty Siikaisten yhtenäiskouluun, 
       jossa perusopetusta annetaan vuosiluokille 1 – 9. Lisäksi Siikaisten kunta ostaa perusopetuspalveluja  
       kokonaan eriytetyn erityisopetuksen osalta Kankaanpään kaupungilta. 

ilmoittautuminen Siikaisten kunnan järjestämään perusopetukseen
    • Oppilas tulee ilmoittaa kouluun, jos hänen oppivelvollisuutensa alkaa lukuvuoden 2016 – 2017 alusta 
      tai jos oppilas ei ole aikaisemmin käynyt koulua Siikaisissa.  
    • Ilmoittautumiset Siikaisten kunnan järjestämään perusopetukseen tehdään Siikaisten kunnanvirastolla 
      (osoite Kankaanpääntie 1 B)  ja Ilmoitukset ottaa vastaan palkkasihteeri Arja Velhonoja, 
      GSM 044-7201 024.
    • Ilmoittautumisen yhteydessä selvitetään myös oppilaan oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen sekä 
       mahdolliset koulukuljetusjärjestelyt.

    • Ilmoittautumisajat: keskiviikko 6.4.2016 tai torstai 7.4.2016 klo 8.30 – 11.30 ja 12.30 – 15.00.

Lisätiedot
    • Perusopetuksen järjestämiseen liittyviä lisätietoja antaa rehtori-sivistystoimenjohtaja Jari Tuuri, 
      GSM 044-7201 04 ja sähköposti jari.tuuri@siikainen.fi

SiiKAiSTEN KuNTA Sivistyslautakunta

Hei, sinä 7-11 -vuotias tyttö tai poika, oletko kiinnos-
tunut käsitöistä?
Nyt sinulla on mahdollisuus liittyä Siikaisten käsityö-
kouluun, jossa voit monipuolisesti opetella eri käsi-
työtaitoja.

Opiskelu on opetussuunnitelmaan perustuvaa, ta-
voitteellista ja vuosittain etenevää. Opintojen aikana 
tutustutaan erilaisiin käsityömateriaaleihin, työkalui-
hin ja käsityötekniikoihin. Opettajina toimii useita 
käsityön asiantuntijaopettajia. Opetusta annetaan 
taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärä mukaan.

SIIKAISTEN 
KÄSITYÖKOULUUN 
ILMOITTAUTUMINEN

        
Käsityökoulu on toiminut Siikaisissa kaksi vuotta ja nyt 
uudet innokkaat käsitöistä kiinnostuneet voivat liittyä 
mukavaan porukkaan.

Ryhmä kookoontuu joka keskiviikko Heikintalon kudon-
ta-aseman yläkerrassa.
Opetus alkaa syyskuussa 2016. Lukuvuosimaksu on 
90 €.
 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 20.5. 2016 mennessä 
p.040-5539154/ Taru Hollmén
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Siikainen Summer
- myyntipaikat
Siikaislaisilla yhdistyksillä on mahdollisuus vara-
ta maksuton myyntipaikka urheilukentältä
Siikainen Summer-  konsertti-iltana  17.6.2016.
Muilta veloitetaan myyntipaikasta 50 euron 
maksu. 

Varaukset:
Päivi Rantanen, p. 044 720 1021 
tai paivi.rantanen@siikainen.fi

Siikaisten urheilukentällä
Perjantai 17.6.2016 klo 19-22

Mukana myös
RealTune

Lippujen ennakkomyynti alkaa huhtikuussa.

Lippujen. Info-kirjakaupat Pori ja Kauhajoki
ennakko- Merikarvian R-kioski, Kankaanpään Postelli
myynti: Siikaisten kirjasto, myös tilaus p.044 720 1039
Ennakkovarausliput käteismaksulla

Paula Koivuniemi

Liput:
Ennakko 25€
Portilta 30€
8-12-vuotiaat 10€
Alle 8-vuotiaat ilmaiseksi

Huomio siikaislaiset 
yrittäjät, yritykset ja yhdistykset !

Siikaisten kunta on päivittämässä palvelu-esitteitään.
Toivomme kaikkien yrittäjien, yritysten ja yhdistysten 
ilmoittavan meille ajantasaiset yhteystiedot. Lisäksi 
lyhyt kuvaus ydintoiminnasta ja jos tarpeen, onko toi-
minta tarkoitettu muille yrityksille, kuluttajille, kaikille 
siikaislaisille tai mahdollisia muita rajoituksia.

Päivitetty yritys/yhdistysluettelo pyritään saamaan 
myös kesäasukkaiden käyttöön heti alkukesästä.

Siikaisten kunta ylläpitää nettisivuilla www.siikainen.fi 
yritys- ja yhdistyshakemistoa.
Hakemistosta poistetaan päivityksen yhteydessä 
yhteystiedot joista emme saa vahvistusta huhtikuun 
aikana.

Tiedot voi lähettää sähköpostitse 
therese.rosenqvist@siikainen.fi   
tai soittaa 044 720 1051

Kiitos !

YHTEISMETSÄ
 

Avoin yleisötilaisuus
Merikarvia, Koulukeskuksen auditorio

ke 20.4. klo 18.00

Asiantuntijoina tilaisuudessa puhumassa 
yhteismetsästä ja siihen liittymisestä 

Antti Pajula, Metsäkeskus 
Reijo Kiviniemi, Maanmittauslaitos

Tervetuloa!

Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto :
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

iDEOiNTiPALAVERi KÄDENTAiTAjiLLE

Kulttuuri- ja matkailutoimikunnat kutsuvat kaikkia 
kädentaitajia ja muita kiinnostuneita ideoimaan 
Siikais-aiheisia tuotteita keskiviikkona 13.4.2016 
klo 18.00 Eteläpään matkailukeskukseen. Tuot-
teita on tarkoitus valmistaa sekä lahjoina annet-
tavaksi että ns. jakotavaraksi messuille yms.

TerveTuloa!

TiETuRVA 1 kurssi (Direktiivipäivä)
 
perjantaina 22.4.2016alkaen klo 8:30
paloasemalla.

Ilmoittautumiset 0405441800

Pois köyhät aukeelta © Siikaisten Nuorisoseura/Raija Collander  

Ei kaikki koitakkaa.
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- tärkeä osa jokaisen kuntalaisen peruspalvelua
Valokuituverkko 

Suupohjan Seutuverkko Oy (Sunet) ja Sonera ovat sopineet 
Soneran laajakaista- ja viihdepalveluiden tarjoamisesta valo-
kuituverkossa Siikaisten kunnan alueella. Hankkeen edetessä 
Sonera, Sunet ja Siikaisten kunta kehittävät yhdessä verkkoa 
Avoin Kuitu -mallilla, joka tuo Siikaisten asukkaille entistä 
enemmän vapauksia valita mitä palveluntarjoajia ja palveluja 
hän haluaa verkossa käyttää. 

Nopea netti – yhtä tärkeä kuin vesi ja sähkö

’’Kerran asennettu valokuitu riit-
tää kaikkiin tulevaisuuden tieto-
liikennetarpeisiin’’
Elämme yhteiskunnassa, jossa tietoliikenne  on jo yhtä tär-
keä joka kodin peruspalvelukuin vesi tai sähkö. Sähkölinjoja 
rakennettaessa moni sanoi, ettei koskaan tule tarvitsemaan 
sähköä – kuinka moni voi tänä päivänä elää ilman sitä? 

Valokuitu varmistaa kaikkien nykyisten ja tulevien digi-
taalisten palveluiden käytön useiden vuosikymmenten 
ajaksi. Koulutusmahdollisuudet ja terveydenhoito ovat 
avainasioita meidän jokaisen hyvinvoinnille ja menes-
tykselle. Lähipalveluja viedään fyysisesti yhä kauemmas 
meistä johtuen kovista taloudellisista paineista yhteiskun-
nassamme. Tulevaisuudessa yhä useammat terveyden- ja 
vanhustenhuollon sekä koulutuksen palvelut ovat saatavil-
lasi suoraan kotonasi.

Miltä tuntuisi olla kotona lääkärissä oman videolääkärin kans-
sa? Entä istua yliopistoluennolla Lontooseen oman työpöydän 
ääressä? Mitä jos vierailisit lähimmäistesi luona siten, että 
voisit olla katseillasi seuraamassa heidän elämäänsä samalla 
tavalla kuin istuisit heidän olohuoneessaan? Voisiko kodinhoi-
taja olla tavoitettavissa lähes reaaliaikaisesti sen sijaan, että 
hän käy luonasi aina kerran viikossa? Onko sinulla huoli jäikö 
hellan levy päälle kotoa lähtiessäsi? Voisitko kenties laittaa 
kahvin tippumaan ennen kotiin paluutasi? Emme osaa edes 
vielä kuvitella miten digitaalisuus tulee vielä muuttamaan 
elämäämme ja yhteiskuntaamme lähitulevaisuudessa. 

Konkreettisia etuja

•  Antenni-TV –yhteydet voidaan korvata laadukkaammalla 
kuvanlaadulla.

•  Matkapuhelimen sisätilakuuluvutta voidaan parantaa 
langattoman yhteyden kautta.

•  Turvaa läheisillesi esim. Soneran Homecare –palvelu.

•  Etätyömahdollisuudet laadukkailla yhteyksillä.

•  Pienennä talosi asuinkustannuksia lämmityksen ja 
valaistuksen automatisoinnilla.

Sonera mukaan Siikaisten valokuituverkon 
palvelujen tarjoamiseen

Siikaisten kunta, Suupohjan Seutuverkko ja Sonera ovat 
päättäneet yhdessä laajentaa palvelutarjontaa Siikaisten 
kunnan alueella. Sonera on vakaa ja turvallinen valtakunnal-
linen toimija, joka tuottaa palveluja eri osa-alueille valtion 
julkisista palveluista (esim. Kelan palvelut) aina kunnallisten 
verkkojen yhdistämiseen. 

Soneran Avoin Kuitu -konsepti on edistyksellinen ratkaisu, 
joka mahdollistaa tulevaisuuden tietoturvalliset palvelut 
koteihin asti. Palvelukonsepti tulee mahdollistamaan jatkossa 
usean yhtäaikaisen palveluntarjoajan samaan kotitalouteen. 
Kodissa voi olla yhtä aikaa käytössä tarvittaessa kaksi eri 
internet yhteyttä (esim. työnantajan hankkima ja asiakkaan 
oma) tai muuta palvelua.

Soneran palvelut ovat nyt käytössä muutamalla pilottiasiakkaalla, 
esim. Siikaisten huoltoasemalla Raha-automaattiyhdistys käyttää 
Avoin Kuitu -palvelua. Alkuvaiheessa on mahdollista saada palvelu 
vain rajoitetulle joukolle eli nopeimmat voivat saada palvelut 
käyttöönsä heti. Sonera laajentaa omaa verkkovalmiuttaan kysyn-
nän mukaisesti kaikille halukkaille, joilla on Suupohjan Seutuver-
kon hallinnoima valokuituyhteys kotonaan Siikaisissa.

Sonera 
tuo palvelunsa 

Siikaisten valokui-
tuverkkoon

Mikä on valokuitu?
Valokuitu on lasista valmistettu johdin, jota pit-
kin tieto siirtyy laservalona 

Testattua teknologiaa: Valokuitu on ollut tie-
donsiirron standardi pitkillä matkoilla yli 30 
vuotta. 

Valtava kapasiteetti: Toisin kuin kupariverkos-
sa tai langattomissa ratkaisuissa, valokuidus-
sa etäisyys ei rajoita nopeutta. Valokuidun 
kapasiteetti on valtava ja yhteen ainoaan 
kuituun mahtuisi kaikkien suomalaisten yh-
täaikainen netin käyttö. Kuituliittymän mak-
siminopeuden määrittää kotiin asennettava 
päätelaite, ja jos nopeutta tarvitaan tulevai-
suudessa lisää, riittää pelkkä päätelaitteen 
päivittäminen.

Luotettava ja pitkäikäinen: Valokuituyhteys on 
paitsi huippunopea myös toimintavarma. Se ei 
johda sähköä, joten muut kaapelit tai yhteydet 
eivät häiritse tiedonsiirtoa. Valokuidun elinikä 
on vähintään 50 vuotta. Yhteydet eivät ole alt-
tiita sääolojen muutoksille tai muille vaurion 
aiheuttajille.

Miten tilata Soneran Avoin Kuitu -palvelu Siikaisissa?

• Varmista, että sinulla on liittymäsopimus Suupohjan 
 seutuverkon kanssa; Sähköposti: info@sunet.fi  
 p. 06 24134235
• Ota yhteys palvelujen saamiseksi Soneran -myynti-
 palveluun; Sähköposti: kuituverkot@teliasonera.com 
 p. 0200 27007, palvelu arkisin klo 08.00-16.00 
 (valitse valikosta numero 5). 

Älykäs koti kaikilla valokuidun 
mukavuuksilla
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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

Kaikille avoin 
MuistiKaHvila
Keskiviikkona 20.4. kello 13-14.30.
Osuuspankin kerhotilassa.

Katsotaan Tunteva-video ja keskustellaan sen 
pohjalta muistisairaan hoidosta ja kohtaami-
sesta.
Mukana Marja Rahkonen Muistiluotsista

FRiGÅRDiN YKSiTYiSTiEN 
VuOSiKOKOuS KuNNANTALOLLA
 
Tiistaina 12. huhtikuuta 2016 klo 10.00
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
 
Toimitsijamies
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Kansalaisopiston kevätlukukausi päättyy kevätjuhlaan 
Siikaisissa su 17.4. klo 13. Merikarvian kevätjuhlaa vie-
tetään su 24.4.

Kevään kursseja:
Kalasta on moneksi Leväsjoen koululla la 16.4. klo 11-
14, opettajana Terttu Sukuvaara. Kurssilla opetellaan 
erilaisten kalojen käsittelyä. Kurssimaksun (4 e)  lisäksi 
tulee materiaalimaksu,
Retki Siikaisiin: Sunnuntaina 29.5. järjestetään tu-
tustumismatka Siikaisten kirkonkylään. Retkikohteina 
muun muassa Satateräs ja Eteläpään lomakeskus. 
Siellä ruokaillaan kauniissa järvimaisemassa ja tu-
tustutaan kauniiseen luontopolkuun. Matka jatkuu ku-
donta-asemalle, missä Taru Hollmén kertoo sen toi-
minnasta. Heikintalossa saadaan ihastella myös yhtä 
Siikaisten upeista kuisteista. Matka jatkuu Anne Ran-
talan Hildan piironki- lahjatavaraliikkeeseen. Päivän 
päätteeksi käydään Siikaisten kirkossa, hautausmaalla 
ja juodaan päiväkahvit museon paakarituvassa. Päivän 
aikana kuullaan mielenkiintoista paikkakunnan histo-
riaa, matkaoppaanamme Pirkko Aho. Linja-auto lähtee 
Merikarvialta klo 12 ja väliltäkin pääsee kyytiin. Opinto-
matkan hinta 17 euroa sisältää ruoat ja kahvit.

järjestysmiehen kertauskurssi Merikarvian kunnan-
virastolla la 16.4. klo 10-17. Kurssille kannattaa ilmoit-
tautua, jos korttisi on vanhenemassa vuonna 2016 tai 
on vanhentunut viime syyskuun jälkeen. Opettajana 
Jarmo Katila, kurssimaksu materiaaleineen 17 e.
 
Ilmoittautumiset kansliaan p. 044 7246 325 tai netin 
kautta.

MERiKARViA-SiiKAiSTEN 
KANSALAiSOPiSTO 
TiEDOTTAA: 

Merikarvia-Siikainen kansalaisopiston

KEVÄTjuHLA
Su 17.4.2016
Siikaisten yhtenäiskoululla
Kädentaitojen näyttely klo 12-16
Juhla klo 13.00

Tervetuloa!

SIIKAISTEN RHY

Huhtikuun sydänkerhoilta to 14.4. klo 18.00 Merikar-
vian kunnanvirastossa. 
Aiheena sydänystävällinen ruoka, josta tulee kerto-
maan kotitalousopettaja Kristiina Moilanen. 
Vuosikokous to 14.4. klo 17 Merikarvian kunnanvi-
rastossa. Käsitellään vuosikokoukselle kuuluvat asiat, 
mm. tilit ja tase ja toimintakertomus, talousarvio ja toi-
mintasuunnitelma, valitaan hallituksen jäsenet erovuo-
roisten tilalle sekä piirikokousedustaja.
Sydänviikkoa vietetään 17. - 24.4. teemalla ”Sydän 
tekee hyvää”. Osallistu Terveyden 3-otteluun netissä 
sydänliiton sivuilla www.sydan.fi/3-ottelu
Terveysmittaustilaisuus pe 22.4. klo 9-16 Merikar-
vian apteekissa, mittauksen suorittaa Satakunnan Sy-
dänpiirin terveydenhoitaja Kyllikki Naskali. Myynnissä 
sydäntuotteita. Kävijöiden kesken arvontaa.
Kesäteatteriretki Raumalle la 18.6. klo 14 näytös 
”Sisko ja sen veli”. Matkaan kuuluu mm. ruokailu, mu-
seokäynti ja kiertely vanhassa kaupungissa, hinta tar-
kentuu myöhemmin. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 8.5. 
mennessä Velille, Anjalle tai Jormalle alla oleviin puhe-
linnumeroihin.

Jäsen- ja muissa sydänasioissa voit soittaa Veli Tiiti-
selle 050-536 6544, Anja Huuhtaselle 040-750 7917 tai 
Jorma Sulkavalle 0400-464 065.

Tule edullisille ostoksille ja tuo itsellesi tarpeet-
tomaksi käyneet tuotteet Ns-talolle myytäväksi. 
Joillekin toisille niistä voi olla paljonkin hyötyä! 
Laitetaan siis tavarat kiertämään.
Kirpputori toimii itsepalveluperiaatteella eli 
myyjät hinnoittelevat ja merkitsevät tuotteensa 
numeroilla, jonka saavat varatessaan pöydän. 
Nuorisoseura järjestää henkilöt toimimaan kas-
salla, johon ostajat maksavat tuotteensa.
Myyntitulot tilitetään myyjille numeroiden perus-
teella.

Pöytävaraukset ja lisätiedot:
Tuija Katajisto 050-5463700
Maria Santti 0400-592299

Buffetti!       järj. Siikaisten nuorisoseura ry

KiRPPuTORi
Nuorisoseurantalolla
la 23.4.2016 klo 10–15
Pöytäpaikka on ilmainen
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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

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

Lahjat ja kukat
HILDAN PIIRONKI
Kankaanpääntie 2 , Siikainen

041 752 2357
TO-PE : 9-18    LA : 9-14

Tervetuloa

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.

 

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 

Myydään

POLTTOPUUTA
tuoreena tai kuivana

 

Harri Viitanen 050 300 0279
Raimo Viitanen 050 526 1942

www.martat.fi |

SiiKAiSTEN MARTAT

MARTTAiLTA ke 6.4 klo: 18.00
Op:n kerhohuoneella.
Marja-Leena Liipo kertoo Vapepan toiminnasta. Samal-
la virkataan turvalonkeroita, joita Yle Pori kerää sairaa-
laan keskosille.

MARTTAiLTA ke 13.4 klo: 18.00.
Osallistutaan myös Miljoona linnunpönttöä -haastee-
seen ja mennään Keskukylään Ilkka Lahtisen luokse 
(Keskukyläntie 433) tekemään linnunpönttöjä.

Tervetuloa!

Hirvijärven kyläyhdistys ry:n
VuOSiKOKOuS
Uimarannan majalla 24.4.2016 klo 19.00
Johtokunta kokoontuu klo 18
 
HuOM! Kyläläisten ja mökkiläisten 
YHTEiNEN iLLANViETTO
Myllykosken laavulla torstaina 5.5. klo 18 alkaen
TerveTuloa!

SAARiKOSKi-PETKELE
KYLÄYHDiSTYS RY:N 
sääntömääräinen vuosikokous
ke 20.4.2016 klo 18.30 Saaripirtillä.

Ennen kokouksen alkua kahvitellaan.
Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät 
asiat.
TerveTuloa!
t: Hallitus

Hirvijärven kunnostusyhdistys ry
SÄÄNTöMÄÄRÄiNEN VuOSiKOKOuS 
pidetään perjantaina 22.4. klo 18.00 
Siikaisten kunnantalon valtuustosalissa.    
                                                                                                                            
Käsitellään sääntöjen mukaiset asiat (toimintakerto-
mus ja tilinpäätös v. 2015, jäsenmaksu vuodelle 2017,
henkilövalinnat, toimintasuunnitelma ja talousarvio
v. 2016).                                                                                                    
Lisäksi   selvitetään mökkirantojen ruoppaushalukkuut-
ta järven  eteläosassa ja keskustellaan muista kunnos-
tamiseen liittyvistä asioista.
Kokouksen alussa on lyhyt alustus koskien Siikaisten 
järvien ja jokien tilaa, tehtyjä kunnostuksia ja suunni-
teltuja toimenpiteitä.
Kaikki Hirvijärven kehittämisestä kiinnostuneet  
Tervetuloa !                                                
Kunnostusyhdistyksen hallitus

     MTK-SiiKAiNEN
      Perinteinen kevättapahtuma 
      Sahramökillä torstaina 
      21.4 klo 18 alkaen

Kahvi ja makkaratarjoilu. 
Mahdollisuus myös kokeilla frisbeegolfia.
TerveTuloa

  Siikaisten 4H-yhdistys ry:n 
  SÄÄNTöMÄÄRÄiNEN KOKOuS 
  järjestetään ke 6.4.2016 klo 18 
  Siikaisten kunnantalon kahviossa.  
  Kokouksessa käsitellään sääntöjen 
  määräämät asiat. 
Tervetuloa              Hallitus

         Siikaisten Nuorisoseura ry
         VuOSiKOKOuS
         Osuuspankin kerhohuoneella
         Ke 13.4.2016 klo 18
         Johtokunta kokoontuu klo 17.30
Tervetuloa!
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  SiiKAiSTEN RESERViLÄiSET RY
  Sääntömääräinen 
  KEVÄTKOKOuS
  La 9.4.2016 klo 12.30 alkaen 
  Sammin Kylätalossa.

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Hallitus

*********************
SRA-AMMuNTA ESiTTELY
Sammin Kylätalossa 9.4.2016 klo14.00
J.Ojala ja J.Halme Kankaanpäästä tulevat esittele-
mään SRA-ammuntaa harrastus-/ kilpailumuotona.
Samalla voit tutustua LASER -ammuntaan.

Kahvitarjoilu
järjestäjänä Satakunnan piirin valitsema
vuoden 2015 yhdistys Siikaisten Reserviläiset ry

Pois köyhät aukeelta © Siikaisten Nuorisoseura/Raija Collander  

Sinnemäks, sano Lepistö muurii ja muuri 
meni, että yksi tiili jäi.
Muuri = tiilistä muurattu uuni

Kiiltää ja klanssaa ko Kivistön lehemilloinen
Lehemilloinen = maito
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Siikaisten KUNTAUUTISET
jOKA TALOuTEEN SiiKAiSiSSA jAETTAVA KuNNAN TiEDOTE

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

MYYNTi:
Therese Rosenqvist, 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 5/2016 ilmestyy huhtikuun alus-
sa. Materiaali kuntauutisiin 5/2016 on toimitettava  
20.4.2016 klo 15.00 mennessä kunnanviraston in-
foon, ulko-ovessa olevaan postilokeroon tai edellä mai-
nitulla 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).

 

                                                    
 

LAUANTAI-ILTOJEN OHJELMA 
                     2.4.   SULJETTU! 
                     9.4.   KARAOKE 
                   16.4.   KARAOKE 
                   23.4.   DISCO 
                   30.4.   KARAOKE 

KAIKKI KLO 21.30 ALKAEN! 
 
 NORMAALIT AUKIOLOAJAT 

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

 

  Eteläpään yrittäjä lataa akun täyteen virtaa ennen terassikauden alkua: 

RAVINTOLA SULJETTU TIISTAI 29.3.-PERJANTAI 8.4. 
 

      Eteläpään matkailukeskus 
040 513 9877  info@etelapaa.fi     

                                                            

Eteläpään matkailukeskus tiedottaa… 

VAPPUAATTONA 30.4. 
JOKKE VAINIONPÄÄN KARAOKE 

KLO 21.30 ALKAEN 
 

                                                                                      
 
 
 
                                                                                                         

 

 Aikuiset 13 €  
 8-12 -vuotiaat 8€ 
 Alle 8-vuotiaat  

1€/ikävuosi 
 

VAPPUPÄIVÄNÄ 1.5. 
MÄSSYPUFFETTI  

KLO 12-16 
 

 

PÖYTÄVARAUKSET 
040 513 9877 

 

LAPSILLE ILMAPALLOJA! 

 
Pizzaa, hampurilaisia, ranskalaisia, friteerattuja herkkuja, 

salaattia, munkkeja, simaa, jätskipuikkoja, ym. ym. 
 

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.

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. 

 
 
 

SiivousApu Pölysieppo    040 516 3376
Pölysieppo tulee ja sillä siisti      made.kala@suomi24.fi 

SAMMUTTIMIEN 
TARKASTUSPÄIVÄ 
29.4.2016 
KLO 10–14 
HUOLTOASEMALLA 
Tuorilantie 11 

Tervetuloa 
TARMO SAMMUTINHUOLTO 
040 1881532, 040 5441800 
  

WWW.EIJANKAUPPA.FI

Siikaisten 
huoltoaseman
yhteyteen 
on avattu 1.3.

kahvibaari
Kevät saapuu, muistahan, 
että Siikaisten huoltoasemalla
vaihdetaan myös renkaita.

SIIKAISTEN 
HUOLTOASEMA
040-1881532
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EU-ruokajako torstaisin klo 9-12 diakoniatoimistossa. 
Katso muut tapahtumat ja mahdolliset muutokset osoitteessa www.siikaistenseurakunta.fi

SEURAKUNTATAPAHTUMAT 
HUHTIKUUSSA
Pe 1.4. klo 14.30 Virsilaulutuokio Niittyvillassa, Päivärinta. 
Klo 15.30-16.30 Lihaskuntopiiri urheiluhallilla 
7-9 lk tytöt ja pojat. Toivonen.
Su 3.4 klo 10 Sanajumalanpalvelus srk-kodissa. Ervasti, Tanskanen.
Ti 5.4. klo 14 Hartaus Metsätähdessä. Päivärinta, Tanskanen. 
Ke 6.4. klo 16-16.45 Lapsikuoro 4-7 v. joka keskiviikko Nuokkarilla. 
Toivonen. Klo 19 Musiikki-ilta srk-kodissa yv-keräyksen hyväksi. 
Mäki, Tanskanen, Päivärinta. 
Pe 8.4. klo 15.30-17.30 Nuortenilta Nuokkarilla. Toivonen. 
(parilliset viikot + 29.4. HUOM! Klo 17g)
Su 10.4. klo 10 Messu kirkossa. Ervasti, Tanskanen. 
Ti 12.4. klo 9.30 srk-kodin kerho. Päivärinta. Klo 18.30 Rukouspiiri Nuokkarilla. 
To 14.4. Srk-piiri Leväsjoella Taisto Ylinentalossa. Päivärinta. 
Pe 15.4. klo 14.30 Virsilaulutuokio Niittyvillassa. Päivärinta. 
Su 17.4. klo 12 Sanajumalanpalvelus srk-kodissa. Broberg, Koskinen. 
Ti 19.4. klo 14 Hartaus Metsätähdessä. Ervasti, Tanskanen. 
Klo 18.30 Metsähartaus nuotion äärellä Leirirannan kodalla. Ervasti, Tanskanen, Mäki. 
Ke 20.4. klo 18 Virsilauluilta srk-kodissa. 
Su 24.4. klo 10 Messu kirkossa. Ervasti, Tanskanen.
Ti 26.4. klo 9.30 Srk-kodin kerho. Päivärinta.
Pe 29.4. klo 14.30 Virsilaulutuokio Niittyvillassa. Toivonen ja opiskelijat.
La 30.4. klo 9 Vappumyyjäiset Siikaisten torilla lähetyksen hyväksi. 
Tulossa 1.5. klo 19 Hengellisten toivelaulujen ilta yv-keräyksen hyväksi, 
toiveet srk-kodin laatikkoon tai puh. 0400-363588/Kaisa.  Tulossa seurakuntaretki Köyliöön 18.5.

Siunattua kevään aikaa! 
Siikaisten seurakunnan yhteystiedot: 
Virasto avoinna ti-to klo 9-12 tai sopimuksen mukaan, puh. 02 552 1050
Kirkkoherra Olavi Ervasti puh. 040 586 1345                                                                                                                    
Talouspäällikkö Susanna Järvenpää puh. 040 549 3122   
Vs. Lapsi-ja nuorisotyöntekijä Heini Toivonen puh. 040 748 6622                                                            
Diakonissa Kaisa Päivärinta puh. 0400 363 588  
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi             


