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Yleisen demokratiakäsityksen mukaan kaikki kansalaiset 
tulee ottaa mukaan kunnalliseen päätöksentekoon. Niiden 
väestöryhmien etu tulee huomioida päätöksenteossa, jot-
ka eivät ikänsä, terveydentilansa tai muiden syiden vuoksi 
voi itse osallistua päätösten tekemiseen tai päätöstenteki-
jöiden valitsemiseen. Yleisen demokratiakäsityksen rin-
nalle on nostettu niin sanottu käyttäjädemokratia-periaa-
te, jonka mukaan erityisesti niiden väestöryhmien tulee 
päästä vaikuttamaan kunnalliseen päätöksentekoon, joita 
päätökset koskevat. Käyttäjädemokratia-periaatteen mu-
kaisesti nuorten vaikuttamismahdollisuudet tulisi turvata 
erityisesti heitä koskevissa asioissa. 

Kunnallinen päätöksentekojärjestelmä on vuosikymmen-
ten kuluessa muovautunut yleisen demokratiakäsityksen 
mukaiseksi. Aikuiset käyttävät kaikkia kuntalaisia kos-
kevaa päätösvaltaa ja kaikkien kuntalaisten hyväksi. Alle 
18-vuotiaiden vaikutusmahdollisuudet ovat teoriassakin 
vähäiset, ja käytännössä alle 30-vuotiaat ovat selkeäs-
ti aliedustettuina kunnallisessa päätöksenteossa. Nuoria 
koskeneet päätökset eivät sinänsä ole välttämättä olleet 
vääriä tai huonoja, mutta niiden syntyprosessit täyttävät 
vain osittain demokraattiselle päätöksenteolle asetetut ta-
voitteet. 

Uudistetun kuntalain tavoitteena on, että kunnassa nuoril-
la on muiden väestöryhmien kanssa yhdenvertaiset oikeu-
det osallistua kunnan päätöksentekoon. Kunnissa onkin 
tehtävä merkittäviä ponnistuksia, jotta nuorten todelliset 
vaikuttamismahdollisuudet toteutuvat. Ettei uudistus jäisi 
vain pelkiksi hienoiksi sanoiksi, uudistettu kuntalaki vel-
voittaa jokaista kuntaa asettamaan vuodesta 2017 lukien 
nuorisovaltuuston toteuttamaan edellä mainittua tavoitetta. 
Siikaisten kunnassa kaikki nuoret tullaan kutsumaan kool-
le yhteiseen tilaisuuteen, jossa keskustellaan toiminnan 
käytännön organisoimisesta. Mallia toiminnalle voidaan 
ottaa esimerkiksi jo nyt toimivista vanhusneuvostoista. 
Joka tapauksessa kysymys on pysyvän nuorten vaikutta-
miskanavan luomisesta, jonka kautta voidaan vaikuttaa 
nuorten asioihin kunnassa. 

Siikaisten kunnassa nuorisotyön fyysisiin puitteisiin on 

NUORTEN ÄÄNI AIKAISEMPAA PAREMMIN 
KUULUVIIN KUNNAN TOIMINNASSA

tulossa vielä kuluvana syksynä muutoksia. Kunta on sa-
nonut irti nykyisen nuorisotilan vuokrasopimuksen. Uu-
den nuorisotilan vuokraamisesta on neuvoteltu Siikaisten 
Nuorisoseuran kanssa. Nuorisoseuran talon alueella on jo 
Siikaisten Lions Clubin nuorten käyttöön rakentama ka-
tos, mikä tukee rakennuksen käyttöä nuorisotilana.  Uusi 
nuorista koottu toimielin pääsee heti tuoreeltaan vaikutta-
maan nuorisotiloja ja nuorille suunnattua toimintaa kos-
keviin järjestelyihin. Se voi myös halutessaan järjestää 
itse toimintaa. Toiminnan ja tapahtumien järjestämises-
sä voidaan myös tehdä yhteistyötä muiden järjestöjen ja 
naapurikuntien kanssa. Mahdollisuuksia on vaikka kuinka 
paljon. Toivottavasti paikkakunnalta löytyy aktiivisia ja 
toimeliaita nuoria, jotka haluavat olla mukana vaikutta-
massa erityisesti nuorisoa koskeviin asioihin. 

Tänä syksynä esiopetuksessa ja perusopetuksen vuosi-
luokilla 1 – 6 otettiin käyttöön uudet opetussuunnitelmat. 
Nykyiset 7 – 9 vuosiluokat jatkavat vanhojen opetussuun-
nitelmien mukaisessa opetuksessa peruskoulun loppuun. 
Opetushallituksen antamien opetussuunnitelman perustei-
den pohjalta laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien 
työstäminen muun opetustyön ohessa vaati henkilökun-
nalta melkoisia ponnisteluja. Opetussisältöjä koskevien 
uudistusten lisäksi uudessa opetussuunnitelmassa koros-
tetaan oppilaan vaikutusmahdollisuuksia omaan opiske-
luunsa liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi oppilaat otetaan 
aikaisempaa painokkaammin mukaan koko kouluyhteisöä 
koskevien asioiden suunnitteluun. 

Edellä mainitut uudistukset ovat osoituksia siitä, että nuo-
ria ei enää pidetä pelkästään toiminnan kohteina, vaan hei-
dät nähdään myös aktiivisina toimijoina. Meidän aikuisten 
tulee vastata omalta osaltamme asetettuun haasteeseen ja 
turvata nuorten toimintaedellytykset. Toisaalta myös nuor-
ten tulee tarttua tarjottuihin mahdollisuuksiin ja lähteä ke-
hittämään omaa rooliaan asioiden hoitamisessa. Uudistuk-
silla tavoitellaan hienoja ja tärkeitä asioita. Toivottavasti 
tavoitteista tulee yhdessä tekemällä myös totta. 

Jari Tuuri
rehtori-sivistystoimenjohtaja

OMAISTEN JA OMAISHOITAJIEN INFOPISTE
Ti 13.9.2016 klo 13–15 Siikaisten nuorisotalolla, Lauttijärventie 1.
Opastusta ja neuvontaa sekä tietoa yhdistyksen toiminnasta kaikille omaishoidosta 
kiinnostuneille.

 OMAISTEN JA OMAISHOITAJIEN 
INFOPISTE 

Ti 13.9.2016 klo 13–15  
Siikaisten nuorisotalolla,  

Lauttijärventie 1.  

Opastusta ja neuvontaa sekä tietoa 
yhdistyksen toiminnasta kaikille 
omaishoidosta kiinnostuneille. 

   
  

Siikaisten Päivät / 
Yrittäjä-arpojen lunastamattomat palkinnot
keltainen nrot   3, 35, 97, 99, 100
sininen     nrot   11, 44, 55, 82, 87, 98
beige    nrot 33, 41, 90, 93

1.9.2016 alkaen palkinnot voi noutaa Seppo Mäkiselältä, 
Kankaanpääntie 4, 29810 Siikainen, puh. 040 587 1008.

MUISTIKAHVILA
Keskiviikkona 21.9.2016 kello 13-14.30

Paikka: Nuorisotila, Lauttijärventie 1
Aiheena: Kirsi Mattila kertoo miten 
liikkumalla muisti pidetään virkeänä.

Kahvitarjoilu. Olet lämpimästi tervetullut!

Järjestäjinä: 
Siikaisten vanhusneuvosto, 
vapaaehtoistyöntekijät,
Kankaanpään Seudun Muistiyhdistys ja 
Satakunnan Muistiluotsi

VANHUSTENVIIKON JUHLA

TERVEENÄ VANHUUTEEN – 
Maalaislääkäri Tapani Kiminkinen Siikaisten 
nuorisoseurantalolla torstaina 6.10.2016 klo 
13.00.
Kahvitarjoilu -  Vapaa pääsy
Järjestää
Siikaisten ja Merikarvian vanhusneuvostot

Pois köyhät aukeelta © Siikaisten Nuorisoseura/Raija Collander  

Tavaraa on fatipuut  ja fastaat täynnä
 Näin kehuttiin tavaran paljoutta

Jossei itte itteens kehu, voi pian jäärä
kehumati.

Pois köyhät aukeelta © Siikaisten Nuorisoseura/Raija Collander  

Käy niin, että surkeet tulee, sano Leppi-
järven isäntä kelloons.
Sääli kelloaan, mutta samalla leveili sillä.

 

PERUSPALVELUKESKUS
TIEDOTTAA:

Huomio
Siikaisten peruspalvelukeskus suljetaan poikkeuksellisesti 
05.10.2016 klo 12. 

HAMMASHUOLTOON tulijat soittakaa ovikelloa.
Elokuun alusta alkaen hammashuollon ajanvaraus on keskite-
tysti Kankaanpäässä puh 02 5773550.
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Esityslistat / pöytäkirjat netistä: www.siikainen.fi/poytakirjat/esityslistat

KUNNANVALTUUSTON JA
-HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Kunnanvaltuuston päätöksiä

Kokous 9.6.2016
- hyväksyi SataSoten projektisuunnitelman sekä eväs-
  tää SataSoten jatkovalmistelua
- päätti, että tilikauden ylijäämä 217.893,71 euroa 
  siirretään yli-/alijäämätilille

Kunnanhallituksen päätöksiä 

Kokous 6.6.2016
- antoi hallintokunnille ohjeet valmistella määräraha-
   esitykset tulosalueittain 30.9.2016 mennessä 
   (1.ltk-käsittely). Hallintokuntien tulee edelleen 
   pidättäytyä uusien toimintojen esityksistä. Palkat ja
   henkilöstömenot tulee pitää ennallaan. Ostopal-
   veluihin voidaan tehdä enintään 0,5 %:n korotus. 
   Talousarviossa on pyrittävä nollatulokseen
- valtuutti kunnanjohtajan sekä kunnanhallituksen
   ja –valtuuston puheenjohtajat sopimaan osallistu-
   misesta maakuntaliiton koolle kutsumaan toimijoi-
   den kokoukseen, jossa uusien maakuntien esival-
   mistelu käynnistetään
- valtuuttaa kunnanjohtajan laatimaan palkkahallinnon
   ostopalvelusopimuksen Sastamalan Tukipalvelut 
   Oy:n kanssa yhtiön tarjouksen pohjalta siten, että
   Siikaisten kunnan palkanlaskenta siirtyy yhtiön
   hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen
- päätti, että Siikaisten kunta ei liitä metsää pohjois-
   satakuntalaiseen laajempaan yhteismetsään, mutta 
   toteaa samalla, että kyseinen yhteismetsä voi olla 
   kiinnostuneille yksityisille metsänomistajille tarkoi-
   tuksenmukainen vaihtoehto
- päättää hyväksyä liikuntahalliin 20.000 euron mää-
   rärahan ja Eteläpään kiinteistöön 8.000 euron mää-
   rärahan investointien kustannuspaikalta 8500
- muut esille tuleet asiat kunnajohtajan kertomana:
 > Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää 
 lausuntoa luonnoksesta hallituksen esityksek-
 si terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain
 muuttamisesta sekä luonnoksesta valtioneu-
 voston asetukseksi kiireellisen hoidon perus-
 teista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista 
 edellytyksistä 10.9.2016 mennessä. Linkki
 kyselyyn ja liitteisiin: 
	 http://stm.fi/lausuntopyynnot.
 > Kankaanpään kaupungin sekä Merikarvian
 ja Siikaisten kuntien vesisopimuksen ajanta-
 saistaminen

 > Isojärven laskuyhtiö on ottanut kielteisen
 kannan Karvianjoen vesistön alaosan sään-
 nöstelyn kehittämiseen Varsinais-Suomen
 ELY:n esityksen pohjalta. ELY-keskuksella ei
 ole edellytyksiä teettää hanketta tarkentavia
 suunnitelmia alueellisen tuen puuttuessa 
 hankkeelta. 
 > LCSiikaisten nuorisolle rakentaman ulko-
 katoksen sijoittaminen sekä nuorisotilavaihto-
 ehdot
 > Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n Nuori
 so-Leader
 > Länsi-Suomen luontoarvoyhdistyksen 
 Koppelo ry:n metsänomistajien luontoverkos-
 to -hankkeen esittelytilaisuus 8.6.2016
 > Terveiset kuntatyönantajapäiviltä 
 26-27.5.2016
 > Naapurikuntien välinen Frisbee-golf ottelu
 17.6.2016 klo 17 Eteläpäässä – Siikaisten 
 kunnan joukkueen nimeäminen
 > Maaseutunäyttely Porin raviradalla 
 19.-21.8.2016. Siikaisten esittelyosasto

Kokous 15.8.2016
- päättää antaa Satakunnan pelastuslaitoksen vuoden 
   2017 talousarvioesityksestä seuraavan lausunnon:
 Siikaisten kunta pitää tärkeänä, että talous-
 arvio on laadittu realistisesti siten, että palve-
 lut eivät heikkene. Satakunnan pelastuslaitos
 on aiemmin toteuttanut talousarviotaan kiitet-
 tävästi, kuluvan vuoden lisämäärärahaesitys 
 jäänee poikkeukseksi. Aiempi talousarviojär-
 jestelmä, jossa kunnan palvelutasomaksu-
 osuus koski vain oman kunnan kustannuksia
 oli Siikaisten kunnan näkökulmasta selkeäm-
 pi. Muilta osin kunnalla ei ole huomautetta-
 vaa Satakunnan pelastuslaitoksen talousarvio-
 valmisteluun
- päättää irtisanoa Yhtymä Marja ja Seppo Korpelan 
   kanssa tehdyn, nykyisen nuorisotilana toimivan 
   huoneiston vuokrasopimuksen 
- päätti, että kunnansihteerin työaikaa ei muuteta, 
   mutta hänelle järjestetään etätyömahdollisuus
- muut esille tulleet asiat kunnanjohtajan kertomana:
 > Satakunnan sote- ja maakuntauudistuksen
 valmistelutilanne. Maakuntauudistuksen
 käynnistävä tilaisuus 10.8.2016. Sote-val 
 mistelun työryhmien työskentely kesällä 

 (kiinteistöt, tukipalvelut, rajapinta).
 > Kuntouttava työtoiminta ja työllisyyden-
 hoito 2017 
 > Viraston kuntokartoituksen tulokset ja 
 jatkotoimenpiteet
 > Suomi 100 juhlavuosi ja tapahtumat Siikai-
 sissa vuonna 2017
- päätti lisätä Metsänhoitopalvelu Seija Vuorelan 

   esittämän alueen aiempaan Metsägroupin kanssa
   tehtyyn puunmyyntikauppaan
- päätti yksimielisesti nimetä maakuntauudistuksen 
   Satakunnan esivalmistelun ohjausryhmään kunnan-
   johtaja Viveka Lannen (varalle tekninen johtaja 
   Anne Järvenranta) sekä kunnanvaltuuston puheen-
   johtaja Matti Tervakankaan (varalle hallituksen 
   jäsen Antti Vuorela)

KESäMUISTOJA

Paula Koivuniemen konsertissa oli lämmin tunnelma viileäs-
tä säästä huolimatta.

Hirvijärven siltatanssit aloittivat tutusti Siikaisten päivien 
tapahtumat. Letunpaistajilla piti kiirettä.

Toripäivillä tavattiin tuttuja ja tehtiin ostoksia. Huutokauppassa Heikintalolla löytyi monenlaista huudettavaa.
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Satakunnan Eurajoen TV-aseman lähetystaajuudet muuttu-
vat syyskuun kolmannella viikolla. Muutokset vaativat kor-
jauksia taloyhtiöiden yhteisantennijärjestelmiin.
Digitan antenniverkon 700 MHz:n taajuusalue siirtyy poliit-
tisen päätöksen mukaisesti langattoman laajakaistan käyt-
töön. Satakunnassa muutos vaikuttaa C- ja E-kanavanippu-
jen kanaviin, kuten Frii, FOX, Jim, Kutonen sekä TV5.
Eurajoen päälähetinaseman taajuusmuutostyöt tehdään 
13.9.-15.9, jolloin lähetyksissä saattaa olla katkoksia. Muu-
toksen jälkeen käytössä on rinnakkaislähetykset 10.10. asti, 
jolloin kanavat näkyvät sekä uusilla että vanhoilla taajuuk-
silla. Tämän jälkeen mainitut kanavat häviävät näkyvistä, 
mikäli vastaanottimia ei viritetä uudelle taajuusalueelle.
Lähetystaajuuksien muutokset edellyttävät yhteisantenni-
kiinteistöissä päävahvistimen ja antennien tarkastamista ja 
tarvittaessa uudistamista. Käyttöön otetaan kolme rinnak-
kaista kanavaa, joista vanhimmat ohjelmoitavat vahvistimet 
eivät selviydy.
Muutoksiin on syytä varautua ajoissa
Taajuusmuutosten käynnistyessä päävahvistin täytyy virittää 
ja sen tasot pitää säätää uudelleen.
Muutostöiden jälkeen asukkaan tehtäväksi jää television tai 
digiboksin virittäminen, eli kanavahaun tekeminen.
Lisätietoja taajuusmuutoksista ja eri kanavanippujen kana-
vista:	www.taajuusmuutos.fi	ja	www.digita.fi.

Eurajoen TV-aseman taajuudet muuttuvat

Ohjelmoitava vahvistin, kuva Samuli Mononen.

Yksivuotisen jättipalsamin siemenetkin ovat lyhytikäisiä, ja 
suurin osa niistä itää heti seuraavana vuonna. Kasvustojen 
hävittäminen perustuukin siihen, että uusia siemeniä ei pääs-
tetä muodostumaan.
Jokien ja purojen varsilla kannattaa ensin selvittää jättipal-
samiesiintymien sijainti ja laajuus koko vesistön varrella. 
Torjuntatyöt kannattaa aloittaa yläjuoksulta ja siirtyä sieltä 
alaspäin. Näin siemeniä ei päädy jo kertaalleen puhdistetulle 
alueelle.

Pienet (muutamien neliömetrien ja muutamien aarien laa-
juiset) jättipalsamikasvustot on helppo hävittää kitkemällä 
kasvit yksitellen pois mahdollisimman varhain, mielellään 
viimeistään kukinta-aikana, ennen siementen kypsymistä. 
Hentojuuriset versot irtoavat maasta helposti, eikä suojava-
rusteita tarvita. Kitkemisen teho varmistetaan pari-kolme 
kertaa kasvukauden aikana ja vielä muutaman kerran seu-
raavana vuonna. Jos siementäviä yksilöitä ei päästetä synty-
mään, häviää kasvi paikalta hyvinkin nopeasti, jopa kerralla. 
Kasvin siemenet kulkeutuvat helposti mullan ja kenkien mu-
kana uusille kasvupaikoille, joten siemeniä sisältäviä kasvi-
nosia kannattaa käsitellä varoen.

Kukintojen keruu on tehokas tapa estää uusien siementen 
muodostumista ja näin lajin leviämistä. Kukintojen kerää-
misessä tärkeää on oikea ajankohta. Liian aikaisin katkaistu 
kukinto saa kasvin tekemään uusia kukintoja. Liian myöhä 
kukinnon poisto voi johtua siihen, että siemenet varisevat jo 
maahan. Kukinnot kerätään poltettavaksi, kun siemenet ovat 
vielä vihreitä ja kiinni kukinnoissa.

Laajat (useiden aarien kokoiset) kasvustojen torjunnassa 
kannattaa kitkemisen lisäksi kokeilla niittämistä. Jos kasvin 
katkaisee, se kasvattaa hanakasti uusia versoja, ja jopa alle 
10 cm korkeat kasvit voivat kukkia ja tuottaa siemeniä. Myös 
kitketyt ja maahan tai kompostiin jätetyt versot voivat jatkaa 
elämäänsä kukkien ja siemeniä muodostaen. Kitkemisen ja 
niiton jälkeen onkin tärkeää seurata, etteivät kasvit pääse jat-
kamaan elämäänsä.

Älä jätä kasveja maahan tai heitä kompostiin tai metsään, 
sillä kasvi voi kasvattaa uudet juuret jopa varren palasta. Sa-
moin katkaistuista kukinnoista voi vielä kehittyä siemeniä.

Kasvijätettä tulee kitkemisestä paljon. Hävitettävää kasvi-
jätettä tulee paljon vähemmän, jos kasvista poistetaan vain 
kukinnot. Kasvijätteen käsittelyyn tulee kiinnittää riittävästi 
huomiota. Siemenkotia tai kukintoja ei saa jäädä maahan. 
Leikatut kukinnot tulee hävittää huolellisesti (polttamalla), 
sillä siemenet voivat kypsyä ilman varttakin. Kukinnot kerä-
tään suoraan jätesäkkeihin tai kuivataan ensin (esim. muovin 
päällä) ja kuljetetaan poltettavaksi.

Leikattuja kukintoja ei saa laittaa kompostiin, sillä kompostin 
lämpötila ei useinkaan nouse riittävän korkeaksi, jotta sieme-
net tuhoutuisivat. Varret sen sijaan voi kompostoida niiden 

kuivaamisen jälkeen. Jos kasvijätettä on vähän, sen voi kasa-
ta mustan muovin päälle ja kuivattaa auringossa. Kuivaami-
nen tarvitaan siksi, että jättipalsami voi hyvissä olosuhteissa 
kasvattaa uudet juuret jopa varrenpalaan.

Pieniä määriä kasvinosia voi hävittää sekajätteen mukana, 
jos jätteet poltetaan kunnassasi. Suuret määrät kannattaa vie-
dä jätesäkeissä jätekeskuksiin tai -asemalle käsiteltäväksi.

Kuiva kasvimassa voidaan polttaa nuotiossa (haja-asutusalu-
eella), mutta:
•	Polttamisessa	tulee	ottaa	huomioon	paloturvallisuus	ja	sa-
vuhaitat ympäristön asukkaille.
•	Selvitä	etukäteen	oman	kuntasi	määräykset	puutarhajätteen	
polttamisen osalta, sillä ne vaihtelevat kunnittain.
•	 Selvitä,tuleeko	 paloviranomaiselle	 tehdä	 polttamisesta	 il-
moitus.
•	Älä	polta	nuotiota	metsäpalovaroituksen	aikana.
•	Joidenkin	kuntien	alueella	vieraslajisiemeniä	sisältävän	jät-
teen voi viedä poltettavaksi maksutta.

Jättipalsamin torjunta sopii erityisen hyvin talkootyöksi. Pyy-
dä lupa torjuntatoimiin maanomistajalta ja järjestä talkoot!

MUISTILISTA JÄTTIPALSAMITALKOIDEN JÄRJESTÄ-
JÄLLE:
•	Onko	maanomistus	selvitetty	ja	lupa	kysytty
•	Kasvijätteen	kuljetuksen	järjestäminen	(usein	kunnilta	jär-
jestyy)
•	Työhön	sopiva	vaatetus	ja	kumisaappaat
•	Hanskoja	(kankaiset	puutarhahanskat	riittävät)
•	Jätesäkkejä	(kaikille	osallistujille	vähintään	2)
•	Masi-yleiskärryjä,	kottikärryjä	tai	lava,	johon	jätesäkit	ka-
sataan
•	 Viikate/siimaleikkuri,	 jos	 kukintojen	 keräämisen	 jälkeen	
niitetään varret
•	Virvokkeita:	mehutiiviste,	kivennäisvesi,	iso	vesikanisteri,	
keksejä  yms., (huom. myös L, G),  kertakäyttömukeja/tiskat-
tavia muovimukeja, talouspaperia
•	Talkoovakuutuksista	kannattaa	muistuttaa,	ellei	kaikilla	ole	
henkilökohtaista, talkoot kattavaa vapaa-ajan vakuutusta!

Jättipalsamikasvustoa, kuva Terhi Ryttäri

Jättipalsamin torjunnastaSIIKAISTEN SISUPUSSI

”Herran pieksut – yöunet meni”, totesi hämmen-
tynyt, iloinen Sisupussi Riita Kuosmanen uutisen 
kuultuaan. Hän sai kolmanneksen annetuista ää-
nistä.Valintakriteereissä korostui Riittan moni-
puolinen työ lasten ja nuorten hyväksi niin työssä 
kuin vapaa-ajallakin. Myös  käsityökahvilassa 
kävijät osasivat arvostaa taitavaa ohjaajaansa. 
Eräs äänestäjä kiteytti valintaperusteensa näin: 
”Kyllä vaatii aimo annoksen siikaislaista sisua 
ensinnäkin toimia vuosikausia kielten opettaja-
na lasten parissa ja sitten siirtyä aikuisten pariin 
Käsityökahvilan innostavaksi ja taitavaksi opet-
tajaksi.”

Riitta lempiharrastuksensa käsityön parissa.

Riitta Kuosmanen 
-vuoden 2016 Siikaisten Sisupussi
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POHJOIS-SATAKUNNAN
KEHITTäMISKESKUS OY

TALOUS- JA VELKANEUVONTANUORISOTOIMI

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.

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 Katajisto Tuija          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
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

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

Osa viranhaltijoista ja työntekijöistä työskentelee 
myös kunnanviraston ulkopuolella, eikä siis ole 
viraston aukioloaikaan tavoitettavissa kunnanvi-
rastolta. Mikäli asiasi edellyttää tietyn henkilön 
tapaamista, sovithan tapaamisajan etukäteen.

Ohjaaja Arja Kurtti              044 720 1047

TOIMINTATUPA

Nuorisotila avoinna seuraavasti:
Tiistaisin 13.9.2016 alkaen klo 18-20.

Kansalaisopiston syyslukukausi alkaa 26.9. Tarjol-
la on monipuolinen kattaus kursseja eri aloilta. Esi-
merkiksi käden taidoissa on tarjolla posliininmaalaus, 
kankureita eri toimipisteissä, keramiikan lyhytkurssit, 
taidelasipajat, seniorien askartelut, taiteen perusope-
tusta, käsityöpaja ja -kahvilat, verhoilu, puutyö ja en-
tisöinti ym. Painettu syysohjelma ilmestyy lähiaikoina, 
mutta sitä ennen voit katsastaa joitakin kursseja myös 
täältä https://opistopalvelut.fi/merikarvia/index.php

SYYSLUKUKAUSI ALKAA

Merikarvia-Siikaisten kansalaisopiston syyslukukausi 
alkaa 26.9.2016. Ohjelma on jaettu jokaiseen kotiin 
Merikarvian ja Siikaisten alueella.
Sammin joogan ajankohta on muuttunut. Se pidetään 
Sammin kylätalolla maanantaisin klo 19.00-20.30, al-
kaen 26.9.
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IN MEMORIAM
21.9. KESKIVIIKKO KLO 19 
SIIKAISTEN KIRKKO
 
JUTTA SEPPINEN, kapellimestari
SAARA KEMPPI, oboe
ION BUINOVSCHI, viulu

J.S. Bach/ sov.J.P Lehto: Ricercar a 3 BWV 1079 (Das Musikalisches Opfer)
Lotta Wennäkoski: Verdigris, ekS.
J.S. Bach: Konsertto oboelle ja viululle c-molli BWV 1060
Aaron Jay Kernis: Sarabanda in Memoriam (2004)
J.S. Bach/ J.P Lehto: Ricercar a 6 BWV 1079 (Das Musikalisches Opfer)

Liput: 20 / 15 € (sis. toimitusmaksun)

www.pori.fi/sinfoniettaporisinfoniettawww.facebook.com 
/PoriSinfonietta

Tommi Santin 
muisto/ 
hyväntekeväisyyskonsertti 
Siikaisten kirkossa 5.11.2016 klo 16.00

Jyrki Anttila, tenori
Maija Anttila, piano

Ohjelmamaksu 15 e/ 20 e
Ennakkomyynti (15 e) Siikaisten kirjastossa 
lokakuun alusta alkaen.

Konsertin tuotolla tuetaan siikaislaisia musiikin opiskelijoita ja 
Satakunnan Syöpäyhdistystä.

 Järjestäjät: Kulttuuritoimikunta ja Siikaisten Lions Club

”Kaikki yhdessä”

Siikaisten Päivien torivieraat osallistuivat innokkaasti Painavaa asiaa –yhteisötaideteoksen 
nimikilpailuun. Monien hyvien vaihtoehtojen joukosta voittajaksi selviytyi Miika Santin 

”Kaikki yhdessä” –nimiehdotus. Voittaja voi noutaa palkinnon kunnanvirastolta.
Kiitos osallistujille ja onnittelut voittajalle!

Kulttuuritoimikunta

Lämpimät kiitokset
teille kaikille, jotka eri tavoin osallistuitte Siikaisten kesätapahtumien toteuttamiseen.

Kulttuuritoimikunta
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YHDISTYKSET JA 
YHTEISÖT TOIMIVAT

Syysretki järjestetään maailman sydänpäivän (29.9.) 
merkeissä Lauhanvuorelle lauantaina 24.9., hinta 20 
€/hlö, sisältää linja-autokyydin ja ruokailun Lauhans-
arvessa. Kysy myös edullista perhehintaa. Verenpai-
neen omamittauksen ohjausta, arvontaa. Tiedustelut ja 
sitovat ilmoittautumiset 10.9. mennessä Anja 040 750 
7917, Veli 050 536 6544 tai Jorma 0400 464 065. 

Perinteinen sydänpurjehdus ma-ti 10. - 11.10. Gala-
xylla Turku-Tukholma-Turku. Linja-autokuljetus Porista.
 
Sydänkerhot pidetään syyspuolella Siikaisissa, loka-
kuun kerho to 27.10. klo 18 ja marraskuun kerho to 
24.11. klo 18, molemmat Siikaisten kunnanvirastossa.
Tervetuloa mukaan!

Merikarvian Seudun
SYDÄNYHDISTYS ry

www.martat.fi |

SIIKAISTEN MARTAT

Puolukkaretki ke 7.9 klo:18.00 Leppijärven 
Katselmankalliolle.
Tervetuloa!

Kokoonnutaan pe 16.9.2016 klo 17.30
Maria Nevalan luokse Keskukylään.
Aiheena on: GPS-paikannus.
-Miten toimitaan tositilanteessa.
TERVETULOA!

  SIIKAISTEN 
  RESERVILÄISET RY

JÄRJESTÄTKö JUHLIA TAI 
TARVITSETKO VAIN ASTIOITA 
YM. KÄYTTööSI?
Leväsjoen kyläyhdistykseltä vuokrattavissa:
100 hengen Arctica-kahviastiasto  40 €
15 litran kahvinkeitin, Percolator    20 €
3 litran termari (30 kuppia)       5 €
Vuokrattavissa myös
pöytiä (130 cm x 75 cm, 12 kpl)     5 €/kpl
tuoleja (50 kpl)       1 €/kpl
myös pitkiä penkkejä
Myös kylätalo Päivölää vuokrataan.
Tiedustelut:   Miia Luoma p: 040 760 9329
sähköposti:    miia.luoma@suomi24.fi

Järjestätkö juhlia tai tarvitsetko vain astioita ym. käyttöösi? 
Leväsjoen kyläyhdistykseltä vuokrattavissa; 
 
100 hengen Arctica-kahviastiasto 40 € 
15 litran kahvinkeitin, Percolator 20 € 
3 litran termari (30 kuppia)    5 € 
 
Vuokrattavissa myös 
pöytiä (130 cm x 75 cm, 12 kpl)   5 €/kpl 
tuoleja (50 kpl)     1 €/kpl 
myös pitkiä penkkejä 
 
Myös kylätalo Päivölää vuokrataan. 
Tiedustelut:   Miia Luoma p: 040 760 9329 
sähköposti:    miia.luoma@suomi24.fi 
	  

	  

	  

KUTSU
Siikaisten Pyntäisten kansakoulujen opettajat ja 

oppilaat v.1941 -1968,
kutsumme teidät yhteiseen iltapäivän viettoon 
Sammin Ratsutilalle 17.9.2016 klo 13 alkaen.

Toivomme runsasta osanottoa ruokailun, kahvittelun ja 
seurustelun merkeissä, ruoan ja kahvin hinta on 30€.

Sitovat ilmoitt. 9.9. mennessä 
Meeri 044 3067562 (miel. ilt.),
Pirkko 050 5816378 (miel. ilt.), 

Sisko 045 1766756 tai 02 5789613.
Os. Ratsutilalle, Krakantie 87, 29830 Samml.

Lämpimästi tervetuloa!

S I I K A I N E N
Avoin tilaisuus
KAIKILLE YRITTÄJILLE !
Tiistaina 20.9.2016 klo 18
Siikaisten SEO:lla, Tuorilantie 11
Keskustellaan
-yrittäjien mieltä askarruttavista asioista
-mitä voisimme tehdä Siikaisten elinkeinotoimen 
 piristämiseksi?
TULE MUKAAN IDEOIMAAN JA VAIKUTTAMAAN!
Kahvitarjoilu
Järj. Siikaisten Yrittäjät ry.

Yleisurheilun nappulakilpailut
urheilukentällä ti.6.9.2016 klo 17.30
Ilmoittautumiset klo 17.00
Ilmoittautumiset myös sähköpostilla
taisto.salo@siikainen.fi
Sarjat ja lajit:
Tytöt ja Pojat:
2011 synt (5v) 40m, pituus
2010 synt (6v) 40m, pituus
2009 synt (7v) 40m, pituus
2007-2008 synt (8-9v) 40m, pituus
2005-2006 synt (10-11v) 60m, kuula, tytöt 2,0kg 
pojat 2,5kg
2003-2004 synt (12-13v) 60m, korkeus
2001-2002 synt (14-15v) 100m, kuula
Palkintojen jaossa normaali käytäntö (3 parasta)
Siikaisten Sisu ja Liikuntatoimi

SIIKAISTEN SISU

                
 NUORISO-OSASTO ALKAA 

  TI. 13.9 KLO 17:30 TERVETULOA 

VANHAT SEKÄ UUDET
NUORISO-OSASTOLAISET

LISÄTIETOJA PETRI AHOLTA
puh 0400-680907

                
 NUORISO-OSASTO ALKAA 

  TI. 13.9 KLO 17:30 TERVETULOA 

VANHAT SEKÄ UUDET
NUORISO-OSASTOLAISET

LISÄTIETOJA PETRI AHOLTA
puh 0400-680907NUORISO-OSASTO ALKAA

ti 13.9. klo 17.30

Tervetuloa vanhat ja 
uudet nuoriso-osastolaiset.
Lisätietoja Petri Aholta 
puh. 0400 680 907

SIIKAISTEN NUORISOSEURA RY:N 

PUOLESTA KIITÄMME KAIKKIA SEURAN  

110-VUOTISJUHLAKONSERTISSA 

 LÄSNÄOLLEITA SEKÄ 

KAIKKIA SEURAA MUISTANEITA TAHOJA. 

 

SIIKAISTEN  

NS:N JOHTOKUNTA 

 
 
 
 
 

 
 

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-Ievyistä 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

Siikaisten Naisvoimistelijat ry

Etsin apuohjaajaa
voimistelukouluun
lauantaille!
Löytyisikö lasten
kanssa toimimisesta
innostunutta
apuohjaajaa? Lähde
rohkeasti katsomaan!

LAPSET

Voimistelukoulu 5 - 10 -vuotiaille lauantaisin klo 10.00 - 11 liikuntahallilla. 
Aloitamme lauantaina 3.9. ja jatkamme marraskuun loppuun saakka!

AIKUISET JA NUORET

Tervetuloa liikkumaan tiistaisin klo 18.00 - 18.45 liikuntahallille. 
Monipuolista ryhmäliikuntaa kaikentasoisille liikkujille. 
Tule rohkeasti mukaan! Aloitamme 6.9. ja jatkamme marraskuun loppuun saakka.

www.siinv.fi
Löydät meidät myös facebookista.
0500 - 140183 / Mari Puska
Jäsenmaksut 15e (5e lapset) / kalenterivuosi
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10 VUOTIS 

TRAKTORIEN  
  MÄKIVETOKISAT 

LAUANTAINA 10.9.2016 
Siikaisten Sammissa 

Destian montulla, Siikaistentie 1980 (Viitasentie) 

OHJELMA ALKAA KLO 11, KISA KLO 12 
               

 

 
        

 
  
                                                                                                   
                                                                         
 

                                              
                                                        
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
Pääsymaksu 5€, alle 12-vuotiaat ilmaiseksi 

Tervetuloa kk perheen tapahtumaan! 
Järjestäjä Sammin kyläyhdistys ry                      Lisätietoja: Facebook ja puh. 0400 583 222 

Puffetti, 
arvontaa, 
hyvät palkinnot! 

Esillä museoautoja  ja 
traktoreita! 
VARAATHAN PAIKAN (MYÖS 
MYYNTIPAIKAT) 1.9. mennessä 
Henry puh. 0400-190300 

  
 

 
Uusia traktoreita 

perinteinen 
polkutraktorikisa                                                  

 

Arvokkaan Parra 5 
sauna/vierasmajan 

erillinen arvonta 
 

 
 
 
 
 

10-vuotis 
juhlavuoden 

kunniaksi  
LAPSILLE ILMAISIA 
TIVOLILAITTEITA JA 

POMPPULINNA 
 

KILPAILUINFO 
 ilmoittautuminen klo 9-11 
 6 sarjaa (alle 60hv-yli 150hv)+2 jokeria 
 lisätietoja www.sammi.kapsi.fi ja 

Mauri Laaksamo/044-9771444 

SAUNAN KUVA 
 

 Siikaisten VPK paikalla 

SPR:n teltta 
verenpainemittausta ym. 
VaPepa mukana 

 

Elävää musiikkia 
 

 

MUSEO KESäTAHTUMIA TäYNNä

Museon toiminta alkoi jo toukokuun alussa paikkojen 
siivouksella talkoovoimin. Museoviikolla vierailivat 
koululaiset ja päiväkodin väki, sekä eläkeläisten kauden 
päättäjäiset vietettiin museon pakarituvassa. Merikar-
via-Siikainen kansalaisopisto kahvitteli ja tutustui mu-
seoon kirkonkylän kierroksen yhteydessä. – Oli hauska 
kuulla ihastuneita kommentteja: Mieleeni jäi erityisesti 
huudahdus ” eihän täällä haise ollenkaan tunkkaiselta!”  - 
Jäin siinä miettimään, että mitähän me oikeastaan muse-
oilta odotamme? Vielä viimeisellä kouluviikolla kävi pari 
koululaisryhmää – olivat kuulleet muiden luokkien kerto-
muksia ja halusivat välttämättä päästä.Eli jo toukokuussa 
ylitimme 100 kävijän rajan!

Kesäkuussa aloitettiin säännöllinen toiminta ja toiminta-
tiistait: Teemoina olivat pajupillien teko, pitsibetonin val-

mistus, tuohityöt ja saunavihtojen teko. Siivoilua ja yllä-
pitokunnostusta on tehty pitkin kesää. Valmisteltiin myös 
Siikaisten päivien ohjelmaa.

Heinäkuussa tiistaisin oli puistojoogaa. Suurin ponnistus 
oli Siikaisten päivien yhteydessä Nimipäiväkahvit, jossa 
kaffeet tarjoiltiin pöytiin ja nautittiin oikein porsliiniku-
peista  mukavan musiikin säestyksellä. 
Kansallispukujen tuuletuksen merkeissä ilahduttavan 
moni oli pukenut ylleen kansallispuvun ja saimme kuulla 
niiden valmistuksesta ja kuvioiden sekä värien merkityk-
sestä mielenkiintoisia tarinoita. 
Vierailipa siellä Pröttikarvian pylpyräpelimannien lisäksi 
Siikaisten Santran sisko Saimakin. Ihan Ameriikasta asti 
oli tullut perintöänsä tarkastamaan.

Elokuun toinen perjantai on perinteisesti ollut kansanpe-
limanni konsertin paikka.  Tällä kertaa päätimme kokeilla 
hilpeää hanurimusiikkia ja mukavan leppoisa elokuun ilta 
siitä sukeutui – ja kovin oikullinen ilmojenhaltija oli jäl-
leen kerran meille suosiollinen.

Vielä elokuun ajan museo on auki maanantai- torstai  klo 
10 – 14, ja tietysti sopimuksen mukaan muinakin aikoina 
(katso	www.kotiseutumuseo-siikainen.fi	 )Tervetuloa	mu-

Pikku oravat  kävivät istuttamassa kukkasia – Makasiinissa 
oli kaikkea jännää.

Toimintatiistaisin tehtiin mm. pitsibetonia. Saunavihtoja 
valmistettiin Matti Vaajasaaren opastuksella.

Saimanpäivänä henkilökunta ja pelimannit valmiina vastaan-
ottamaan vieraita.

Hilpeät hanurit konsertissa oli leppoisa rento kesäillan tun-
nelma.
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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

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 

MYYTÄVÄNÄ 
heti vapaa Talviasuttava 

MUMMONMÖKKI
Koivukorventie 1 Siikainen

Tiedustelut 050 3422358

Parturi tiina 
tiedottaa:

Liike suljettu 12-19.9.

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) poistaa yhdistysrekisteristä 
toimintansa lopettaneita yhdistyksiä tammikuussa 2017. Poisto-
menettely perustuu heinäkuussa 2016 voimaan tulleeseen yhdis-
tyslain 41. a §:ään.
Poistomenettelyssä mukana olevat yhdistykset
Poistomenettelyyn on otettu mukaan yhdistykset 
•	joiden	viimeisestä	yhdistysrekisteriin	tehdystä	ilmoituksesta	on	
kulunut vähintään kaksikymmentä vuotta ja
•	joiden	toiminnan	ei	muutoin	ole	syytä	olettaa	jatkuvan.
Yhteensä poistomenettelyssä on mukana noin 40 000 yhdistys-
tä. Näiltä yhdistyksiltä ei ole tullut ilmoitusta yhdistysrekisteriin 
vuoden 1995 jälkeen. 
Kehotus tehdä ilmoitus yhdistysrekisteriin 12.1.2017 mennessä
Poistomenettelyssä mukana oleva yhdistys välttää poistamisen, 
jos se tekee ilmoituksen PRH:lle 12.1.2017 mennessä joko 
1) muutosilmoituksena, jossa ilmoitetaan ajantasaiset osoite- ja 
nimenkirjoittajatiedot rekisteröitäviksi yhdistysrekisteriin. Ilmoi-
tuksen tulee olla hallituksen puheenjohtajan tai tämän valtuutta-
man henkilön allekirjoittama. Muutosilmoituksen voi tehdä joko 
sähköisesti tai paperilomakkeella. Ohjeet yhdistyksen muutosil-
moituksen tekoon.
tai 
2) jos yhdistyksen osoite- ja nimenkirjoittajatiedot ovat yhdistys-
rekisterissä ajan tasalla, kirjallisen ilmoituksen yhdistyksen toi-
minnan jatkumisesta voi tehdä vapaamuotoisena. Tällaisen ilmoi-
tuksen voi allekirjoittaa yhdistysrekisteriin merkitty hallituksen 
puheenjohtaja tai nimenkirjoittaja tai näiden valtuuttama henkilö. 
Vapaamuotoisen ilmoituksen voi lähettää sähköpostitse osoittee-
seen	kirjaamo@prh.fi	tai	paperipostissa	osoitteella	Patentti-	ja	re-
kisterihallitus, Valvonta- ja lakiyksikkö, PL 1140, 00101 Helsinki.
Rekisteriin jäävän yhdistyksen tulee huolehtia siitä, että yhdistyk-
sen osoite- ja muut tiedot ovat ajan tasalla yhdistysrekisterissä. 
Tämä kehotus julkaistaan 10.8.2016 Virallisessa lehdessä nro 91. 
Poisto tammikuussa 2017
Ne yhdistykset, joilta ei kehotuksesta huolimatta saada ilmoitusta 
12.1.2017 mennessä, poistetaan yhdistysrekisteristä tammikuussa 
2017. 

Lisätietoa
Yhdistysrekisterin neuvonta, puh. 029 509 5959, 
ma-pe klo 9.00-16.15.

HARRASTUS JA VAPAA-AIKA R.Y.   140069
ITÄJÄRVEN PIENVILJELIJÄYHDISTYS R.Y.   58514 
KESKUSTAN SIIKAISTEN ETELÄINEN PAIKALLIS-
OSASTO RY   96872 
KESKUSTAN SIIKAISTEN HIRVIJÄRVEN PAIKALLIS-
OSASTO RY   97591 
KESKUSTAPUOLUEEN LEP-
PIJÄRVEN PAIKALLISOSASTO R.Y.   99431 
LEPPIJÄRVEN LINJAT R.Y.   85346 
LEPPIJÄRVEN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y.   79470 
LEPPIJÄRVEN TYöVÄENYHDISTYS RY   38456 
LEVÄSJOEN ERÄNKÄVIJÄT R.Y.   69783 
LEVÄSJOEN RUKOUSHUONEYHDISTYS R.Y.   83465 
NUOREN KESKUTAN LIITON SIIKAISTEN 
OSASTO R.Y.   119781 
PYNTÄISTEN SOS.DEM. TYöVÄEN YHDISTYS R.Y.   80659 
SAARIKOSKEN PIENVILJELIJÄYHDISTYS R.Y.   57625 
SAARIKOSKI-PETKELEEN KYLÄYHDISTYS R.Y.   147821 
SAMMINMAJAN PIENVILJELIJÄYHDISTYS R.Y.   77738 
SIIKAISTEN HIRVIJÄRVEN PIENVILJELIJÄ-
YHDISTYS R.Y.   61480 
SIIKAISTEN JALKINETYöVÄEN AMMATTI-
OSASTO R.Y.   112691 
SIIKAISTEN KIRKKOKUORO R.Y.   134674 
SIIKAISTEN KUNNALLISEN KESKIKOULUN 
TUKI R.Y.   97041 
SIIKAISTEN MAATALOUSSEURA R.Y.   105661 
SIIKAISTEN NAISVOIMISTELIJAT R.Y.   148635 
SIIKAISTEN OTAMON PIENVILJELIJÄSEURA R.Y.   46701 
SIIKAISTEN PIENVILJELIJÄYHDISTYS R.Y.   61558 
SIIKAISTEN POHJOINEN PIENVILJELIJÄIN 
OSASTO R.Y.   88306 
SIIKAISTEN SEKAKUORO R.Y.   78131 
SIIKAISTEN SHAKKIKERHO R.Y.   138203 
SIIKAISTEN TARKASTUSYHDISTYS R.Y.   22130 
SIIKAISTEN VASEMMISTOLIITTO RY   52485 
SIIKAISTEN-MERIKARVIAN TAKSIAUTOILIJAT R.Y.   83477 
SUOMEN EVANKELISLUTERILAINEN JENGI- JA 
KATULÄHETYS RY   122864 
SUOMEN KANSAN DEMOKRAATTISEN LIITON 
KESKUKYLÄN TYöVÄEN JA PIENVILJELIJÄIN 
YHDISTYS R.Y.   82780 
SUOMEN KANSAN DEMOKRAATTISEN LIITON SAMMIN 
SOSIALISTINEN YHDISTYS R.Y.   82243 
SUOMEN KANSAN DEMOKRAATTISEN LIITON 
SIIKAISTEN TYöVÄEN JA PIENVILJELIJÄIN 
YHDISTYS R.Y.   82230 
SUOMEN MAASEUDUN PUOLUEEN LEPPIJÄRVEN 
PUOLUEOSASTO R.Y.   99175 
SUOMEN MAASEUDUN PUOLUEEN SIIKAISTEN 
ETELÄINEN PUOLUEOSASTO R.Y.   98790 
SUOMEN MAASEUDUN PUOLUEEN SIIKAISTEN 
ITÄINEN PUOLUEOSASTO R.Y.   99249 
SUOMEN MAASEUDUN PUOLUEEN SIIKAISTEN
KUNNALLISJÄRJESTö R.Y.   119216 
SUOMEN MAASEUDUN PUOLUEEN SIIKAISTEN 
NUORET R.Y.   140430 
SUOMEN PIENTALONPOIKIEN PUOLUEEN 
SAMMINMAJAN KYLÄN PUOLUEOSASTO R.Y.   81713 
SUOMEN PIENTALONPOIKIEN PUOLUEEN SIIKAISTEN 
HIRVIJÄRVEN SEUDUN PUOLUEOSASTO R.Y.   82071 
SUSITIEN ERÄMIEHET RY   145567 
VUORIJÄRVEN PIENVILJELIJÄYHDISTYS R.Y.   59285 

Toimimattomia 
yhdistyksiä 
poistetaan 
yhdistys-
rekisteristä 

Pois köyhät aukeelta © Siikaisten Nuorisoseura/Raija Collander  

Tuli nii hyvä pernasato, ettei maharu eres 
kellarin viäree kasalle

SiiKaiSTEN poiSTETTaVaT yHdiSTyKSET
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Siikaisten KUNTaUUTiSET
JOKA TALOUTEEN SIIKAISISSA JAETTAVA KUNNAN TIEdOTE

Kustantaja: Siikaisten kunta, puh. 044-720 1020, 
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 10/2016 ilmestyy lokakuun alus-
sa. Materiaali kuntauutisiin 10/2016 on toimitettava  
20.9.2016 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).

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

 

LAUANTAI-ILTOJEN OHJELMA 
                     3.9.   KARAOKE 
                   10.9.   DISCO 
                   17.9.   KARAOKE 
                   24.9.   KARAOKE 
                   1.10.   DISCO 

KAIKKI KLO 21.30 ALKAEN! 
 
 

Syksy saapuu ja siirrymme  
talvikauden aukioloaikoihin 

 

ETELÄPÄÄN RAVINTOLA AVOINNA 
SYYS-TOUKOKUUSSA 

 

            KESKIVIIKKO      14-21      
         TORSTAI             14-21       

     PERJANTAI         14-24       
     LAUANTAI          12-02 

                         SUNNUNTAI       12-21 
 

Sunnuntaina 11.9. yksityistilaisuus klo 12-17! 

      Eteläpään matkailukeskus 
040 513 9877  info@etelapaa.fi     

                                                            

Eteläpään matkailukeskus tiedottaa… 

 

 
 

p  

 

MEILTÄ MYÖS MATKAHUOLLON 
PAKETTIPALVELUT! 

Syyskuun tarjous 
PEKONIHAMPURILAINEN, 

RANSKIKSET JA 0.35 LIMSA 

  10€ 
 P 

SEO BAARIN  
AUKIOLOAJAT
Ma   8:00 – 17:00
Ti – To   8:00 – 18:00
Pe - La  8:00 – 20:00
Su   9:00 – 18:00

Pidätkö kokouksia tai muuta vastaavia? Huolto-
aseman kahviotila on varattavissa sulkemisajan 
jälkeen, ota yhteyttä!
10 hengen neuvottelutila aina varattavissa.
Siikaisten huoltoasema  
040-1881532, 040-5441800

KURSSEJA
Pidetään seuraavat kurssit, jos osallistujia on 
vähintään 10 henkilöä.

TULITYÖKURSSI
TYÖTURVALLISUUSKURSSI
Aika sovitaan kurssilaisten kanssa.
Ilmoittautumiset 

Siikaisten huoltoasema
040-1881532 tai 0405441800

	    
Oletko miettinyt, että haluaisit käyttää joskus 
aikaasi vapaaehtoistyöhön esimerkiksi ikäihmisten 
tai vammaisten henkilöiden parissa?  

 
TULE KUULEMAAN YHDESTÄ VAIHTOEHDOSTA OLLA ILOKSI JA AVUKSI: 

JÄRJESTÄMME AVUSTAJAKOULUTUKSEN  
Merikarvialla 7.9.2016 klo 10-15 ja Kankaanpäässä 12.10. klo 10-15 

Kurssin	  aiheina	  avustaminen	  eri	  tilanteissa	  sekä	  vapaaehtoistyö	  Avustajakeskuksessa.	  Kurssin	  lopuksi	  
voit	  osallistua	  myös	  henkilökohtaisen	  avustajan	  työstä	  kiinnostuneiden	  avustajainfoon.	  Kurssi	  on	  
maksuton	  eikä	  osallistujilta	  vaadita	  aikaisempaa	  kokemusta.	  Kurssin	  järjestää	  Avustajakeskus	  RAY:n	  
tuella.	  	  Lisätietoja	  ja	  ilmoittautumiset	  viimeistään	  edellisellä	  viikolla	  Avustajakeskukseen	  ma-‐to	  klo	  
13-‐15	  p.	  02-‐2518549	  tai	  sähköpostitse	  mirva.veneranta@avustajakeskus.fi	  

Oletko miettinyt, että haluaisit käyttää joskus aikaasi vapaaehtoistyö-
hön esimerkiksi ikäihmisten tai vammaisten henkilöiden parissa? 

TULE KUULEMAAN YHdESTÄ VAIHTOEHdOSTA OLLA ILOKSI JA AVUKSI: 
JÄRJESTÄMME AVUSTAJAKOULUTUKSEN 

Merikarvialla 7.9.2016 klo 10-15 ja Kankaanpäässä 12.10. klo 10-15
Kurssin aiheina avustaminen eri tilanteissa sekä vapaaehtoistyö Avustajakeskuksessa. Kurssin lopuksi voit osallis-
tua myös henkilökohtaisen avustajan työstä kiinnostuneiden avustajainfoon. Kurssi on maksuton eikä osallistujilta 
vaadita aikaisempaa kokemusta. Kurssin järjestää Avustajakeskus RAY:n tuella.  Lisätietoja ja ilmoittautumiset 
viimeistään edellisellä viikolla Avustajakeskukseen ma-to klo 13-15 p. 02-2518549 tai sähköpostitse mirva.
veneranta@avustajakeskus.fi
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Katso muut tapahtumat ja mahdolliset muutokset osoitteessa www.siikaistenseurakunta.fi

SEURAKUNTATAPAHTUMAT 
SYYSKUUSSA

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             

Lapsi- ja nuorisotyön syksyn kerhot: 
ilmoittautumiset ja lisätiedot puh. 0400 845821/Sanna Sjöholm.
Ma 29.8. klo 9.30-11.30 päiväkerho 3-5 v. Nuokkarilla (joka ma). 
Sjöholm, Halminen. 
Klo 13-15 *ilttis* 4-6 lk yhtenäiskoululla (joka ma). Sjöholm.
Ti 30.8. Klo 13-15 kokkikerho 1-2 lk yhtenäiskoululla (joka ti) Sjöholm.
Ke 31.8. klo 10-11.30 perhekerho Nuokkarilla (joka ke). Sjöholm. 
Klo 15-16 joka ke nuorisotyönohjaaja tavattavissa Nuokkarilla. 
Klo 18-20 isoskoulutus Merikarvian srk-kodissa. Ilmoittaudu Sannalle.
To 1.9. klo 13-15 puuhakerho 1-3 lk yhtenäiskoululla (joka to). Sjöholm.
Pe  2.9. klo 14.30 Virsilauluhetki Niittyvillassa. Päivärinta. Klo 19. T2pa (=teetupa) kunnan nuorisotilassa. 
Su 4.9. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa. Ervasti, Tanskanen. 
Klo 14 Seurat Sammissa Mikko Mikkolassa. Ervasti, Perttula, Mikkola. 
Ti 6.9. klo 9.30 Srk-kodin kerho. Ulla ja Mikko Mikkola, Veikko Kohtamäki. Klo 14 Hartaus Metsätähdessä. 
Ervasti, Tanskanen. Klo 18.30 Raamis srk-kodilla, ota oma Raamattu mukaan. 
Su 11.9. klo 10 Messu kirkossa. Ervasti, Tanskanen. Klo 16 kristittyjen yhteinen Israel-tilaisuus 
yhtenäiskoululla. O. Sjöholm, Heikkilä, Puustelli ja Lauluryhmä. Lopuksi kahvit. 
Ti 13.9. klo 18.30 Rukouspiiri Nuokkarilla. 
Pe 16.9. klo 14.30 Virsilauluhetki Niittyvillassa. Päivärinta. 
Su 18.9. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa. Vähäkainu. 
Ti 20.9. klo 9.30 Srk-kodin kerho. Päivärinta. Klo 14 Hartaus Metsätähdessä. Päivärinta. 
Klo 18.30 Raamis srk-kodilla. 
Ke 21.9. klo 19 Porin Sinfonietta konsertti Siikaisten kirkossa
Su 25.9. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa. Vähäkainu.
Ti 27.9. klo 18.30 Rukouspiiri Nuokkarilla. 
Pe 30.9. klo 14.30 Virsilauluhetki Niittyvillassa. Päivärinta. 
EU ruokajako torstaisin diakoniatoimistolla klo 9-12. HUOM! POIKKEUS! to 22.9. EI EU-ruokajakoa!

Siunattua syksyn aikaa!  


