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Mistä kunta päättää nyt 
ja tulevaisuudessa?
Uuden kunnan kolme tärkeintä tehtävää ovat kehitys, koulutus 
ja kaavoitus. Näin tiivistetään maakuntauudistuksen jälkeisten 
kuntien tärkeimmät tehtävät valtiovarainministeriön tilaamas-
sa selvityksessä. Raportin mukaan hallinto muuttuu kansalais-
ten palveluksi. Tulevaisuuden kunnat mahdollistavat erilaisen 
tekemisen. Oman elinympäristönsä kehittymisestä kiinnostu-
neet kuntalaiset, yhteisöt, järjestöt ja yritykset osallistuvat tu-
levaisuuden tekemiseen. Kun sosiaali- ja terveystoimi siirtyy 
kunnilta maakunnille, kunnille nähdään jäävän enemmän mah-
dollisuuksia vaikuttaa oman alueen kehitykseen. Kuntaliitossa 
pidetään tärkeänä, että uuden kunnan rooli konkretisoidaan ja 
varmistetaan rahoitusperiaatteen toteutuminen, jotta palvelut 
pystytään turvaamaan.
Siikaisissa muutos ei toiminnallisesti ole niin suuri kuin mones-
sa suuremmassa kunnassa. Siikaisissa elinympäristönsä kehitty-
misestä kiinnostuneet kuntalaiset, yhteisöt, järjestöt ja yritykset 
ovat aina toimineet luontaisessa yhteistyössä.  Tapahtumia ja 
harrastusmahdollisuuksia on järjestetty itselle ja muille, yhdes-
sä. Virkistysalueita hoidetaan kunnan ja yhdistysten yhteistyönä. 
Kunta huolehtii nyt ja tulevaisuudessa päivähoidosta, koulusta, 
kirjastosta, liikuntamahdollisuuksista ja teknisestä perusinfrasta.  
Melkein jokaisella kuntalaisella on ainakin yksi tuttu kuntapäät-
täjänä tai kunnan työntekijänä. Ongelmista tiedetään nopeasti. 
Huhut ja väärinkäsityksetkin kuuluvat pienen kunnan elämään. 
Kunnan päättäjät ja työntekijät kohtaavat usein asioita ja huolia, 
jotka eivät ole kunnan päätösvallassa tai joita ohjataan vahvasti 
lailla. Asiat vaihtelevat postinkulusta poliisin viipymiseen, yksi-
tyishenkilöiden pihojen ja rakennusten käyttöön ja ihmisten kes-
kinäisiin erimielisyyksiin. Kunnan päätösvallassakaan olevien 
asioiden kehittämismahdollisuuksissa ei aina ole kehumista. 
Palveluihin käytössä oleva rahasumma on viime aikoina jatku-
vasti reaalisesti vähentynyt ja hallinnon vaatimukset kiristyneet. 

Tulevaisuuden rahoitus on täysin auki. Mennyt vuosi oli talou-
dessa tällä kertaa positiivinen, mutta alkaneen vuoden rahoitus 
vaikuttaa niin laihalta, että maakuntauudistuksen toivoisi tuovan 
Siikaisten kuntataloudelle ennustettavuutta ja vakautta.
Sosiaali- ja terveyspalvelut, pelastustoimi, ympäristöterveyden-
huolto ja moni muu palvelu on jo pitkään järjestetty kuntien vä-
lisenä vapaaehtoisena tai pakollisena yhteistyönä. Kunnan rooli-
na on paitsi maksaa laskut, toimia vuokraisäntänä, talonmiehenä 
ja ennen kaikkea sanansaattajana kuntalaisten huolista, joskus 
iloistakin. Uudistuksen myötä tästä jää pois laskunmaksajan 
rooli. Kuntalainen maksaa silti edelleen, verorahoitus vain oh-
jautuu eri tavoin. Vuokraisännyys säilynee lain nojalla muutok-
sesta kolme vuotta ja sen jälkeen maakunta maksaa vain niistä 
tiloista, joita se tarvitsee palvelujen tuottamiseen. Kuntalaisen 
kannalta hyvä asia on, että uudistuksessa luvataan jopa parem-
pia palveluita ja valinnanmahdollisuuksia, palvelujen kuntarajat 
poistuvat, ja että asiakkaita eli maakuntalaisia luvataan osallis-
taa ja kuulla. 
Muutoksesta huolimatta Siikainen tarvitsee omat kuntapäättä-
jänsä, jotka valitaan 9. huhtikuuta. Tarvitsemme päättäjiä, jot-
ka ovat valmiita vuorovaikutukseen ja keskusteluun toistensa, 
kuntalaisten ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Tulevat vuodet 
eivät ole päättäjille helppoja, kun niukkuutta ja epävarmuutta 
jaetaan vielä tovi, mutta varmasti mielenkiintoisia. Meneillään 
on historiallisen suuri hallinnon myllerrys. 

Viveka Lanne
kunnanjohtaja

KUNNANVALTUUSTON JA
-HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Kunnanvaltuuston päätöksiä
Kokous 9.2.2017
- palautti hallintosäännön kunnanhallituksen valmisteluun
- merkitsi tiedokseen seuraavat asiat:
    - Maakuntauudistuksen valmistelun tilannekatsaus
    - Valtuuston jäsenille tuotiin tiedoksi kunnan vaali-
      viranomaisen kelpoisuus- ja esteellisyysohje
    - Matkailutoimikunnan puheenjohtaja esitteli Satakunnan 
      maakuntakirjaan Siikaisista mainittavia asioita (kirjakaari.fi)

Kunnanhallituksen päätöksiä
Kokous 30.1.2017
- päätti, että kunnanhallituksen tarkastetut pöytäkirjat pidetään
  yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa kunnanhallituksen 
  kokousta seuraavana maanantaina klo 12.30 – 15.00
- kuntalain ja kuntavaalien muuttuneen ajankohdan takia valitsi
  toimielimiin ja yhteisöihin kunnan edustajia (jatko)toimi
  kaudelle 1.1.-31.5. 2017

- hyväksyi vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 
- päätti Metsätähdessä valmistettavien ruokien hinnat 1.2.2017
  alkaen. Hinnat säilyvät pääosin ennallaan. 
- merkitsi valtiovarainministeriön päätöksen kotikunta-
  korvauksesta tiedoksi
- päätti, että valtionosuuspäätöksestä tehdään oikaisuvaatimus
- hyväksyi Metsägroupin tarjouksen puunmyynnistä 
- päätti myöntää 200 euron avustuksen Lentovarikon kilta ry:lle 
  HAWK-325:n lento-onnettomuuden muistomerkin ja -laatan
  teettämiseen lento-onnettomuuden paikalle Siikaisiin
- päätti siirtää käyttämättömät pakolaisten kuntapaikat 
  käytettäväksi vuonna 2017
- merkitsi tiedoksi Heinijoen asemakaavan osallistumis- ja 
  arviointisuunnitelman sekä asetti kaavaluonnoksen 
  nähtäville 30 vuorokauden ajaksi MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n
  mukaiseen laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelyyn
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KUULUTUS KUNTAVAALIT 2017  

Varsinainen vaalipäivä on 9.4.2017. Vaalitoimitus tapah-
tuu Siikaisten kunnanvirastolla klo 9.00–20.00.
Kuntavaalien ennakkoäänestys on 29.3.–4.4. 2017. Tuol-
loin voi äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspis-
teessä missä tahansa päin Suomea.
Siikaisten kunnan yleinen ennakkoäänestyspaikka on 
kunnanvirasto.
Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:
Keskiviikko-perjantai 29.3. – 31.3.2017  klo 09.00 – 17.00
Lauantai-sunnuntai       1.4. – 2.4.2017  klo 11.00 – 15.00
Maanantai-tiistai           3.4. – 4.4.2017  klo 09.00 – 17.00

Siikaisten kunnanvirasto, os. Kankaanpääntie 1 B, 29810 
Siikainen. Muista ottaa henkilöllisyyskortti mukaan.

Kotiäänestys äänestäjälle erikseen ilmoitettuna aikana klo 
9-20.
Kotiäänestykseen oikeutettu on henkilö, jonka kyky liikkua 
tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ää-
nestys- tai ennakko-äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia 
vaikeuksia. Kotiäänestystä koskeva sääntely on muutettu 
(laki 431/2010 vaalilain muuttamisesta) siten, että kotiää-
nestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva 
omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

KUULUTUS
VALITTAVIEN VALTUUTETTUJEN MÄÄRÄ 
KUNTAVAALEISSA 2017 JA EHDOKAS-
HAKEMUSTEN JÄTTÄMINEN KESKUS-
VAALILAUTAKUNNALLE
                
Vaalitoimitus
Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017. 

Valtuutettujen lukumäärä kunnassa määräytyy kunnan 
asukasluvun mukaan siten kuin kuntalain 10 §:ssä sää-
detään. Asukasluku määräytyy väestötietojärjestelmässä 
vaalivuotta edeltävän vuoden marraskuun 30 päivän päät-
tyessä olevien tietojen mukaan.
 
Siikaisten kunnassa valittavien valtuutettujen määrä 
on seitsemäntoista (17) ja heille varavaltuutetut.

Puolueiden ja valitsijayhdistysten ehdokasasettelu
Vaalilain 146 §:n mukaan kuntavaaleissa ehdokkaita 
voivat asettaa:
    * puolueet
    * äänioikeutetut, jotka ovat perustaneet valitsija-
      yhdistyksen. 
 
Kunnassa, jonka asukasluku on väestötietojärjestelmässä 
vuoden 2016 marraskuun 30. päivän päättyessä olevien 
tietojen mukaan yli 1 500 mutta enintään 2 000, saa va-
litsijayhdistyksen perustaa vähintään viisi äänioikeutettua 
kunnan asukasta (vaalilain 150 §). Puolueilla on oikeus 
yhtyä vaaliliitoksi sopimalla siitä keskenään. Valitsijayhdis-
tyksillä on oikeus vastaavalla tavalla muodostaa yhteislis-
ta. Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on oikeus aset-

taa kussakin kunnassa ehdokkaita enintään valittavien 
valtuutettujen puolitoistakertainen määrä (vaalilain 147 §). 
Säännöstä on tulkittu siten, että kertolaskulla saatu luku 
pyöristetään alaspäin. Siikaisissa valtuutettuja valitaan 
17, joten ehdokkaita saa olla enintään 25. Sama henkilö 
voi olla vain yhden puolueen tai yhden valitsijayhdistyksen 
ehdokkaana (vaalilain 148 §).

Puolueen ja valitsijayhdistyksen tulee toimittaa ehdokas-
listansa (ehdokashakemuksensa) kunnan keskusvaalilau-
takunnalle viimeistään tiistaina 28. helmikuuta 2017 ennen 
kello 16. Samaan määräaikaan mennessä keskusvaali-
lautakunnalle on toimitettava myös ilmoitus vaaliliitoista ja 
yhteislistoista.

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja sihteeri ottavat 
vastaan puolueiden ja valitsijayhdistysten hakemuksia/
ilmoituksia Siikaisten kunnanviraston kunnanhallituk-
sen huoneessa, osoitteessa Kankaanpääntie 1 B, 29810 
Siikainen, tiistaina 28.2.2017 klo 14.00 – 16.00.

Ehdokaslistojen julkaisemista koskevien hakemusten tar-
kastaminen tapahtuu maanantaina 6.3.2017 pidettävässä 
keskusvaalilautakunnan kokouksessa ja asiamiehillä on 
oikeus viimeistään keskiviikkona 8.3.2017 ennen klo 16 
tehdä huomautuksista johtuvat oikaisut sekä täydentää 
ehdokashakemusta ja siihen liitettyjä asiakirjoja. 

Lisätietoja keskusvaalilautakunnan sihteeriltä kello 9.00-
15.00 välisenä aikana puh. 044-7201054.

Siikainen 14.2.2017

SIIKAISTEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakkoon kotonaan, on 
ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse kunnan kes-
kusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.3.2017 en-
nen klo 16.00. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta 
myös tämän valitsema henkilö.
Mikäli äänioikeutettu voi mennä äänestyspaikalle tai en-
nakkoäänestyspaikalle omin neuvoin taikka kuljetuspalve-
luita ja äänestysavustajaa hyväksikäyttäen, kotiäänestys-
tä ei järjestetä. Lomaketta, jolla ilmoituksen voi tehdä, on 
saatavissa kunnanvirastolta. Lomake myös tulostettavissa 
www.vaalit.fi.

Ennakkoäänestys Palvelukeskus Metsätähdessä tapah-
tuu entiseen tapaan vaalitoimikunnan ilmoittamana aika-
na.

Lisätietoja oikeusministeriön vaalisivuilla www.vaalit.fi on 
yleistietoa vaaleista, ohjeita äänestämisestä ja vaaliviran-
omaisten yhteystietoja ja äänioikeutta koskevissa asioissa 
maistraatilta.
Keskusvaalilautakunnan sihteeri 
annikki.raikkonen@siikainen.fi tai 
virka-aikana puh. 044-720 1054.
 
SIIKAISTEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA
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KUNTAVAALIEN ULKOMAINONTA                         

Vaalien ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi niillä alu-
eilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräysvallassa, 
viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli ke-
siviikkona 22.3.2017. Aloittamisajankohtaa suositellaan 
noudatettavaksi myös haja-asutusalueella.

Kunnan hankkimat vaalimainostelineet jokaista ehdolle 
asettajaa varten varataan yksi julistepaikka, paikat ehdo-
kaslistojen yhdistelmän mukaisesti vasemmalta oikealle
yhteistä vaalimainontaa varten sijoitetaan paloaseman 
tontille. Mainoskehikon aukon koko on 800*1200 mm.
Jokainen ehdolle asettaja hoitaa itse mainosten kiinni-
tykset, niiden kunnossapidon sekä välittömästi vaalien 
jälkeen niiden pois oton. Siikaisten kunta ei peri maksua 
mainonnasta.

Vaalimainonta Siikaisten keskustan alueella rajataan kes-
kustaajamaan johtavien teiden varsilla taajamamerkkien 
ulkopuoliselle alueelle. Vaalimainoksia ei saa asettaa kun-
nan hallinnoimalla osalla taajama-alueista muualle kuin 
em. kunnan vaalimainostelineisiin. 

Muissa kuin kunnan omistuksessaan ja hallinnassaan ole-
vien alueiden vaalimainontapaikoista mainoksen sijoitta-
miselle tarvitaan maanomistajan/haltijan suostumus.

Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaa-
lilain säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei 
sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle ja niiden 
läheisyyteen siten, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan 
äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana voidaan pitää 
sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon taikka 
sen sisäänkäyntiin.

SIIKAISTEN KESKUSVAALILAUTAKUNTA 
TIEDOTTAA:

Puolueita, yhteislistaan tai yhteislistaan kuulumattomia va-
litsijayhdistyksiä pyydetään viipymättä ilmoittamaan vaa-
liasiamiehen yhteystiedot keskusvaalilautakunnalle postit-
se: Kankaanpääntie 1 B, 29810 Siikainen tai sähköpostilla: 
annikki.raikkonen@siikainen.fi.

Lisätietoa tienvarsimainonnasta: vaalit.fi/53112.htm

Lisätietoa:
Keskusvaalilautakunnan sihteeriltä 
annikki.raikkonen@siikainen.fi tai virka-aikana 
puh. 044-720 1054.

SIIKAISTEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

SISUN TALVIKLASSIKON 
LUNASTAMATTOMAT ARPAPALKINNOT

Seuraavien voittoarpojen palkinnot lunastamatta:
vaal.vihr. 50, punapist. 32, punapist. 42, punapist. 51, 
punapist. 65 ja punapist. 75.
VOITOT SAA LUNASTAA VOITTO ARPAA VASTAAN 
LIIKE- JA PALVELUTALO TAINA KOSKIMÄKI Tuorilantie 1  
29810  SIIKAINEN.

KIITOKSEN PALKINTOJEN LAHJOITTAJILLE, MUILLE 
TUKIJOILLEMME JA ARPOJEN OSTAJILLE JA MUULLE 
YLEISÖLLE.

SIIKAISTEN SISU RY 

LASKETTELURETKI 
JÄMSÄN HIMOKSELLE                        

Lähde nyt koko perheen lasketteluretkelle Himokselle lau-
antaina 25.3. Matka ja hissiliput ovat osallistujille maksut-
tomia. Maksettavaksi jää vain välinevuokra ja syömiset. 
Voit ottaa myös omat välineet ja eväät mukaan.
Välinevuokrat ovat:
33 € perus laskettelu-, telemark-, lumilauta- tai 
maastohiihtosetti
42€ superior laskettelusetti
22€ alle 11 vuotiaat
alle 7 vuotiaat saavat kokeilla tunnin ilmaiseksi
Lasten settiin kuuluu kypärä, muilta + 5€.
Retkelle lähdetään Siikaisten kunnanviraston pihasta klo 
7 ja takaisin samassa paikassa ollaan noin klo 22.30. Alle 
10 vuotiaille huoltaja mukaan. Linja-auto kulkee Sammin 
kautta.
Ilmoittautumiset 17.3. mennessä sähköpostilla seija.
vuorela@wippies.fi tai puhelimella iltaisin 040-825 6017/ 
Seija Vuorela

Ilmoita nimesi, yhteyshenkilön puhelinnumero, mitkä 
välineet mahdollisesti varaat, kengän numero, pituus ja 
paino.
Retken järjestävät yhteistyössä Siikaisten kunnan nuori-
soneuvosto ja Siikaisten 4H-yhdistys. Matkan järjestämi-
seksi on saatu Leader-avustusta.
Himoksella 25.3. Live-lauantai, after ski-bändi Vaiettu Sa-
laisuus Himos-rinneravintolan terassilla ja Etelä-Suomen 
Alppi/Helsinki Ski Club alueloppukilpailu.

Tervetuloa!

Pois köyhät aukeelta © Siikaisten Nuorisoseura/Raija Collander  

Lähäretään ulukomaille Ahalasiin ja 
Ruattiin Köörtilään.
Köörtilä on kylä Merikarvialla, jossa puhutaan ruotsia.

Älä ny, viakuri, suuhu tuppaa, toppaa jo 
leualle.
Viakuri = lievähkö voimasana.
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Mauno Kuusisto 
Suomen kansan rakastaman tenorin Mauno Kuusiston synty-
mästä tulee tänä juhlavuonna kuluneeksi sata vuotta. Hän oli 
merkittävä suomalainen laulaja, joka monipuolisella ohjelmis-
tollaan keräsi kuulijoita yli musiikillisten raja-aitojen. Kuu-
siston repertuaariin kuuluivat hengelliset laulut, kansanlaulut, 
laulelmat, operetit, ooppera-aariat ja viihdemusiikki. Levyä 
Kertokaa se hänelle myytiin 47 000 kappaletta. Samalla siitä 
tuli kaikkien aikojen myydyin suomalainen single. 

Reijo Ikonen on esiinntynyt tenoriosissa Suomen Kansalli-
soopperassa, Savonlinnan oopperajuhlilla ja Suomen oopperali-
iton palveluksessa, solistina kirkkomusiikkiteoksissa sekä kon-
sertoinut ulkomailla. Hengellisen musiikin konsertteja Ikonen 
on tehnyt satoja viimeisten vuosien aikana eri puolilla Suomea. 
Konsertissa kuullaan mm. seuraavia kappaleita: Kertokaa se 
hänelle, Volgalaulu, Elämäni on lauluni, Mun kaunis kotimaani, 
Palaja Sorrentoon jne.

Ulla-Stina Ikonen on opiskellut kanteleensoittoa Helsingin 
konservatoriossa sekä harpunsoittoa Metropoliassa. Jatkotut-
kinnon hän on suorittanut vuonna 2000 ja valmistunut musiik-
kipedagogiksi.

Sini Hyvärinen on keväällä 2012 Sibelius-Akatemiasta valmis-
tunut diplomisellisti.

Su 12.3. klo 14.00
Siikaisten kirkko

Kahvitus konsertin jälkeen seurakuntatalolla !
Ohjelma ja kahvi 15€

Järj. Siikaisten seurakunta ja Siikaisten kunta / kulttuuritoimi

Tenori Reijo Ikonen
Ulla Lampela, sello
Ulla-Stina Ikonen, harppu ja kantele

Juhlavuoden 
tapahtumien
SUUNNITTELU-
PALAVERI
Kutsumme kaikkia siikaislaisia yhdistyksiä, yhtei-
söjä ja yksityisiä henkilöitä ideoimaan juhlavuoden 
tapahtumia yhdessä. Perinteisiä Siikaisten Päiviä ei 
tulevana kesänä järjestetä, vaan toritapahtuma kor-
vataan Kohtaamisia -tapahtumalla 9.6.2017. Tapah-
tuma sisältää torin, valokuvanäyttelyn ja näytelmän. 
Paikkana on urheilukenttä ja Nuorisoseuran  talo. 
Suunnitelmat ovat jo melko pitkällä, mutta toimijoi-
ta kaivataan!

Pidetään suunnittelupalaveri tiistaina 
7.3.2017 klo 18.00 kunnanvirastolla.

Tervetuloa sankoin joukoin! Tehdään hyvä juhla-
vuosi yhdessä!

KulTTuuri- ja maTKailuToimiKuNNaT

KOHTAAMISIA
-näytelmä
Yhteistapaaminen kaikille Kohtaamisia-näytel-
mään osallistuville sunnuntaina 5.3.2017 klo 16 
kunnanvirastolla.     
Tutustumme alustavasti käsikirjoitukseen ja mie-
timme roolijakoja. 

alkukokoontuminen näytti lupaavalta, uusia näyt-
telijöitä  mahtuu kuitenkin vielä mukaan! 

jos ajankohta ei sovi, otathan yhteytta joko San-
naan p. 040 531 3737 tai arjaan p. 050 546 9253.

Pois köyhät aukeelta © Siikaisten Nuorisoseura/Raija Collander  

Pitkä ko Piikilän sika, kuluki koko keväi-
sen päivän klasin sivutte, eikä ehtoolla 
viä häntää näkyny.
Piikkilä on talo Isollajoella. Klasi = ikkuna.
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KUNNANVIRASTO PALVELEE

MUITA PALVELUITA

KIRJASTO

KUNNANVIRASTO

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

Palveluneuvoja Leila Rajala  044 720 1040 

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

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

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

YHTEISPALVELUPISTE

Siikaisten kunnanvirastossa 
viraston aukioloaikoina

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

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

Kunnanjohtaja Viveka Lanne   044 720 1071
Kunnansihteeri Päivi Rantanen   044 720 1021
Tekninen johtaja Anne Järvenranta  044 720 1028
Vesilaitos Kalervo Rajala   044 720 1034
Sivistystoimenjohtaja/rehtori Jari Tuuri  044 720 1041
Vapaa-aikasihteeri Taisto Salo   044 720 1036

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

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

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

POHJOIS-SATAKUNNAN
PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

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

Maaseutupalvelut maaseutupäällikkö
Mika Ruissalo     0400 611 707
Lomituspalvelut lomatoimenohjaaja 
Seija Marjamäki    044 577 5214
Talous- ja velkaneuvonta Miia Salonen  044 772 7519
Nuohous Nuohouspalvelu Nygård  040 753 5009
Merikarvia-Siikaisten kansalaisopisto opistosihteeri 
Seija Väre     044 724 6325
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YHDISTYKSET JA 
YHTEISÖT TOIMIVAT

Pirtanauhakurssi Siikaisten kudonta-asemalla su 19.3. 
klo 10.00-16.00. Ohjaajana Merja Latvala. Kurssimak-
su 8 €. Teemme perusnauhan Siikaisten liivin väreissä. 
Suunnittelemme ja luomme pirtanauhan sekä opettelem-
me kutomaan sen pirran avulla. Lisätietoja ja ilmoittautu-
miset myös ohjaajalle, p. 040 516 9714.

MERIKARVIA-SIIKAISTEN 
KANSALAISOPISTO 
TIEDOTTAA

Merikarvialla alkavia kursseja:
Mervi Silvolan ohjaama  Zumba  jatkuu  Ahlströmin ala-
koulun jumppasalissa keskiviikkoisin 1.3-12.4.  klo 18.00-
19.00 Oppitunteja 7, kurssimaksu 7€. 
Zumba fitness sopii kaikille taidoista tai muodoista riippu-
matta.  Kenkien on hyvä olla sellaiset,  jotka eivät "takerru" 
alustaan pyörähtäessä. Vältä siis juoksukenkiä, aerobic- 
tai tanssitossut sopivat hyvin.
Uusi ilme verhoillen la –su 4.-19.3.2017 klo  10.00-16.00 
Tuorilan koululla. Opettajana Mari Vanhatalo (28 t/28€).  
Kahden viikonlopun mittaisella kurssilla (4.-5.3. ja 18.-
19.3.)  pääset sisään verhoilun mukaansatempaavaan 
maailmaan. Tutustutaan erilaisiin verhoilumenetelmiin ja 
-materiaaleihin. Opettajalta myy tarvikkeita ja tuo työka-
lut tullessaan. Tiedustelut ja ilmoittautumiset, p. 045 636 
0061.
Tarja Kujalan ensiapukurssit  vapaa-aikakeskus Ry-
sässä:
Ensiapu 1 la 18. ja 25.3. klo 9-16 klo 9.00-16.00
(16 t, 28 €). Ilm. viim. 10.3. Kurssimaksu sisältää tarvike-
maksua 12€
Ensiavun kertaus la 22.4. klo 9.00-16.00 Kurssimaksu 
14€
Ilm.20.4.2017 mennessä.  Kurssimaksu sisältää tarvike-
maksua 6 €.
Jos sinulla on kysymistä EA-kurssista, ota yhteys kans-
liaan. Ilmoittautumiset netin kautta sekä myös kansliaan, 
p. 044 7246 325.
 

LEPPIJÄRVEN
ERÄMIEHET

Hirvipeijaiset lauantaina 11.3.2017 klo 18.00 
Sammin Ratsutilalla os. Krakantie 87.
Leppijärven Erämiehille metsästysoikeuden vuokranneet 
maanomistajat ja seuran jäsenet seuralaisineen.
Tervetuloa.
Ilmoitathan tulostasi sihteerille 5.3.17 mennessä, puh. 
050 581 6378 tai pirkko.tuorila@pp.inet.fi

	  
	  

	   	  
	  
SIIKAISTEN	  RHY	  
	  
METSÄSTÄJÄKURSSI	  v.	  2017	  
	  
Päivämäärä	   Kello	   Paikka	  
04.04.2017	   18.00	  –	  20.15	   Siikainen,	  Paloasema	  
06.04.2017	   18.00	  –	  20.15	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  	  	  ”	  	  	  	  -‐	  
11.04.2017	   18.00	  –	  20.15	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  	  	  ”	  	  	  	  -‐	  
18.04.2017	   18.00	  –	  20.15	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  	  	  ”	  	  	  	  -‐	  
	   	   	   	   	  	  	  	  	  
Metsästäjäkurssille	  ilmoittautuminen	  toiminnanohjaajalle	  31.	  03	  2017	  mennessä	  
puhelin	  0400-‐224247	  tai	  sähköposti	  koivumaki.kalevi@gmail.com,	  jos	  oppilaita	  on	  vähintään	  neljä	  
(4)	  metsästäjäkurssi	  toteutetaan.	  Kurssimaksu	  30	  €	  	  
	  
METSÄSTÄJÄTUTKINNOT	  V.	  2017	  
	  
Päivämäärä	   Kello	   Paikka	  
20.04.2017	   18.00	  –	  19.30	   Siikainen,	  Paloasema	  
25.04.2017	   18.00	  –	  19.30	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  	  	  ”	  	  	  	  -‐	  
27.04.2017	   18.00	  –	  19.30	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  	  	  ”	  	  	  	  -‐	  
	  
Metsästäjäoppaita	  saa	  ostaa	  riistanhoitoyhdistyksen	  puheenjohtaja	  Matti	  Tervakankaalta.	  
Uusittua	  metsästäjänopasta	  voi	  tilata	  jo	  etukäteen	  toiminnanohjaajalta,	  hinta	  30	  euroa	  

Metsästäjäkurssille ilmoittautuminen toiminnanohjaajalle 
31.032017 mennessä puhelin 0400- 224247 tai sähköposti koi-
vumaki.kalevi@gmail.com, jos oppilaita on vähintään neljä (4) 
metsästäjäkurssi toteutetaan. Kurssimaksu 30 €

METSÄSTÄJÄTUTKINNOT V. 2017

Metsästäjäoppaita saa ostaa riistanhoitoyhdistyksen puheenjoh-
taja Matti Tervakankaalta. Uusittua metsästäjänopasta voi tilata 
jo etukäteen toiminnanohjaajalta, hinta 30 euroa.

METSÄSTÄJÄKURSSI v. 2017

SIIKAISTEN RHY

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 + 50 kpl)       1 €/kpl
myös pitkiä penkkejä
Myös kylätalo Päivölää vuokrataan.
Tiedustelut:   Miia Luoma p: 040 760 9329
sähköposti:    miia.luoma@suomi24.fi

Leväsjoen kyläyhdistyksellä on vuokrattavana myös
asiakirjasilppuri, jolla voi ”tuhota” arkistot turvallisesti. 
Helppokäyttöistä, 12 arkkia kerralla silppuavaa ja 
myös CD-levyistä ja luottokorteista selviävää silppuria 
vuokrataan 5 €/viikko. 
Silppuria vuokrataan Leväsjoen lainausasemalta 
(avoinna maanantaisin klo 19 – 20.30). 
Vuokraustilannetta voi kysellä myös Miia Luomalta.   

Leväsjoki
Satakunnan
maakuntakylä1998
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skyprint oy ––––   monien mahdollisuuksien painot   monien mahdollisuuksien painot   monien mahdollisuuksien painot   monien mahdollisuuksien painotaaaaloolollo 
 

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

 

www.skyprint.fi 

MARKKINOINTIA JA MYYNTIÄ

Saarikoski-Petkeleen kyläyhdistys ry:n
SÄÄNTöMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Ma 20.3.2017 klo 18.00, Saaripirtillä.
Kokous alkaa kahvittelun merkeissä.
Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät 
asiat sekä jäsenvalinnat.
Hallitus kokoontuu klo 17:00.
TERVETULOA!
Hallitus

EL-SIIKAINEN

Kerhot: 7.3. ja 21.3. klo 11.00 OP:n kokoustilassa.
Merikarvian yhdistys järjestää kevään teatterimatkoja:
31.3.2017 Seinäjoen Teatteri ”Täällä pohjantähden alla”,
alkaa klo 18.00. Kokonaishinta noin 85 euroa.
19.4.2017 Porin Teatteri ”Tuntematon sotilas”, alkaa klo 
13.00. Hinta noin 65 euroa ilman ruokailua.
Ilmoittautumiset: Meeri 044 306 7562
   Marja-Liisa 040 513 4147

SUOMEN 
PUNAINEN RISTI
Siikaisten osasto

KEVÄTKOKOUS
tiistaina 21.3.2017 klo 18.30
Osuuspankin kerhohuoneella.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Hallitus kokoontuu klo 17.00
TERVETULOA!

TULEVAISUUDEN KUUSI 
– KOKO SUOMI ISTUTTAA PUITA 

Tulevaisuuden kuusi kutsuu kaikki suomalaiset ja Suomen 
ystävät istuttamaan Juhlavuoden puita 100-vuotiaalle 
Suomelle. Kampanja on osa Suomi 100-ohjelmaa ja sen 
suojelijana on tasavallan presidentti Sauli Niinistö.
Helsingin Kaivopuistossa kasvaa 1917 kylvetty itsenäisyy-
den kuusi. Suomen täyttäessä 50 vuotta 1967 istutettiin 30 
000 kotikuusta kotien, koulujen ja kesämökkien pihoille. 
Jatka perinnettä ja osallistu Suomen 100-vuotisjuhlaan is-
tuttamalla Tulevaisuuden kuusi.
”Joka on istuttanut puun ei ole elänyt turhaan.” 
 
Juhlapaketti sisältää: 
Juhlataimen, Tulevaisuuden kuusi-kirjan, Heli Laaksonen 
ja Iiris Kalliola Tulevaisuuden kuusi-kuparilaatan, laatassa 
tilaa kaiverrukselle.

Pakettia myyvät 4H-yhdistykset ja niiden tuotto menee 
Suomen  kulttuurirahaston alaisuuteen perustettavaan 
rahastoon lasten ja nuorten metsä- ja ympäristökasvatuk-
seen. Paketin hinta on 100 euroa.
Paketit toimitetaan tilaajan toivomana ajankohtana 
keväällä tai syksyllä 2017. Paketin tilaajalle toimittaa 
siikaislainen nuori 4H-yrittäjä Eveliina Vehkala.

Tilaukset sähköpostilla seija.vuorela@wippies.fi tai 
puhelimella iltaisin 040-825 6017/ Seija Vuorela

SIIKAISTEN 
PERUSSUOMALAISTEN 

sääntömääräinen kevätkokous
sunnuintaina 12.3.2017 klo 15 Siikaisten Eteläpäässä. 
Kahvitarjoilu!
Lämpimästi tervetuloaPois köyhät aukeelta © Siikaisten Nuorisoseura/Raija Collander  

On kuussalla ko Heitto-vainaa enklan-
nin kiälestä.
Olla kuussalla = olla tietoinen

Ääni ei auta, voimaa pitää olla.
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Jelppari
    - apua arjen askareisiin -

Arjen

Terveisin paikallinen yrittäjä 

Mari Halminen 
050-3318996
www.arjenjelppari.fi

Kotonasi tehdystä 
työstä saat 
kotitalousvähennyksen.

Ota rohkeasti yhteyttä! 

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

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

sähköposti: sinihelmi77@gmail.com

Lounas ja pitopalvelu Sinihelmi

Lounaskahvila
Sinihelmi

KONEHUOLTO 
ARI HIRVIKOSKI

0400-223 851

Traktorien ja puimureiden
huollot ja korjaukset

Erikoisala 
MF, CASE, JOHN DEERE -traktorit

Sampo Rosenlew puimurit

 

Eteläpään matkailukeskus tiedottaa… 

LAUANTAI-ILTOJEN OHJELMA 
LA   4.3.  KARAOKE 

           LA 11.3.          DISCO 
           LA 18.3.          KARAOKE 

LA 25.3. KARAOKE 
KAIKKI KLO 21.30 ALKAEN! 

 
 

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

 

 

   PUULAAKIPILKKI 
LAUANTAINA 18.3. KLO 12-15 

Eteläpäässä 
 

 järjestäjä Honkajoen Yrittäjät ry 
 yrityksestä kerätään kolmen hengen joukkue 
 kilpakalana ahven 
 osallistumismaksu 25€/joukkue 
 pääpalkinto 150€ 
 osallistujille makkara- ja mehutarjoilu sekä arvontaa 
 ilmoittautumiset 13.3. mennessä 

Erno Haavisto 040 734 2892 tai 
Hannu Uusihonko 040 545 1215 

 

 Eteläpään matkailukeskus 
040 513 9877  info@etelapaa.fi     

 

k  

Kolome varaa pitää olla: oma vara, viaraa 
vara ja hirrenvara

Se huutaa, joka pelekää, sano mustalais-
poika junalle.

Ei se mitää, kaatuu niitä valtamerilaivojaki.
Lohduttelua.
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Siikaisten 
KUNTAUUTISET
JOKA TALOUTEEN SIIKAISISSA 
JAETTAVA KUNNAN TIEDOTE

Kustantaja: Siikaisten kunta, puh. 044-720 1020, 
Painopaikka: Skyprint Oy, Siikainen 2016

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

ILMOITUSHINNAT JA KOOT:
Kaikki ilmoitukset ovat 4-värisiä.
1 sivun ilmoitus 190x265 mm, 120 €
tai 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/9 nro - 20 %,  Vuosi-ilmoitus/ 5 nro - 10 %
HINTOIHIN LISÄTÄÄN ALV 24%

Kuntauutiset no 4/2017 ilmestyy 28.3. Materiaali kuntauutisiin 4/2017 on toimitet-
tava  16.3.2017 klo 15.00 mennessä kunnanviraston infoon, ulko-ovessa olevaan 
postilokeroon tai edellä mainitulla sähköpostiosoitteella.

ILMOITUSTEN TEKO riippumatta yhteisöstä 33€/tunti (alv. 0%).
Valmis aineisto osoitteeseen: kuntauutiset@siikainen. fi
Painovalmis PDF/JPG-tiedosto, ilmoituksen värit CMYK, resoluutio 300 dpi, ilmoi-
tusaineistoa lähetettäessä sähköpostista tulee ilmetä seuraavat tiedot; asiakasyri-
tyksen 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

KUNTAUUTISTEN ILMESTYMISAIKATAULU V. 2017:
Nro Ilmestyminen  Aineisto Huom.
4 vk 13 - 28.3.    16.3 Kuntavaalit
5 vk 17 - 25.4. 18.4.
6-8 vk 22 - 30.5. 16.5. Suvi-Siikainen
9 vk 35 - 29.8.             17.8.
10 vk 39 - 26.9.             14.9.
11 vk 44 - 31.10.        19.10.
12 vk 48 - 28.11. 16.11.

VASTAAVA TOIMITTAJA
Kunnanjohtaja Viveka Lanne

YHTEISöT JA JÄRJESTöT: Yhdistysten rivi-ilmoitukset logolla yhdistyspalstalla 
ovat maksuttomia. Muut ilmoitukset ja mainokset normaalin ilmoitushinnaston 
mukaan.

TOIMITUKSELLINEN AINEISTO: osoitteeseen kuntauutiset@siikainen.fi
Kunta pidättää oikeuden aineiston muokkaamiseen ja julkaisuun.

PALVELUA AMMATTITAIDOLLA

KIINTEISTÖHUOLTO NYGÅRD
Onko kiinteistösi nuohous- ja paloturvallisuusasiat kunnossa? 
Muuten huollon tarpeessa, vai kaipaako kiinteistösi pientä 
pintaremonttia. Meiltä löytyy apu.

• Nuohous & IV-työt
• Piipunhatut- ja putkitukset
• Tikkaat ja kattoturvatuotteet
• Aurinkoenergiajärjestelmät
• Maalaus- ja tapetointityöt
• Pienet putkiremontit
• Ym. kiinteistöhuoltotöitä
Puh. 040 753 5009
kiinteistohuoltonygard@gmail.com
Nuohousajanvaraus
maanantaisin
klo 9.00-12.00

Parturi-Tiina tiedottaa: 
Liike suljettu 9 - 26.3

Pois köyhät aukeelta © Siikaisten Nuorisoseura/Raija Collander  

Ajaako Leppi-Norkooli vai käykö ukkonen?
Isäntä ajeli humalassa kovapyöräkärryillä.
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Katso muut tapahtumat ja mahdolliset muutokset osoitteessa www.siikaistenseurakunta.fi

SEURAKUNTATAPAHTUMAT 
MAALISKUUSSA

Toistaiseksi ei EU-ruokajakoa.

Siikaisten seurakunnan yhteystiedot: 
Virasto avoinna ti-ke-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 puh.0400 845821
Diakonissa Kaisa Päivärinta puh. 0400 363 588 
Suntio Merja Mäntylä puh. 040 767 935 
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi                    

Ke 1.3. klo 10-11.30 perhekerho joka keskiviikko srk-kodin 
Nuokkarilla, avoin kaiken ikäisille lapsille ja vanhemmille, Sjöholm. 
Klo 18 Kansanlähetyksen seurat Otamolla Reijo Heikkilässä. 
Ervasti, Heinilä, Heikkilä.
Su 5.3. klo 10 Sanajumalanpalvelus srk-kodissa, Ervasti, Tanskanen. 
Armoa –Naistenpäivä Kankaanpäässä alkaen klo 10, 
yhteiskuljetus Merikarvia-Siikainen. 
Ma 6.3. klo 9.30-11.30 päiväkerho 3-5-vuotiaille srk-kodin Nuokkarilla, Sjöholm. 
Klo 18 Miestenpiiri Otamolla Antti Nummella. Ervasti, Tanskanen.
Ti 7.3. klo 13-15 kokkikerho joka tiistai yhtenäiskoulun kotitalousluokassa 1.-2. luokkalaisille, 
Sjöholm. Klo 14 Hartaus Metsätähdessä, Päivärinta. Tanskanen. 
Klo 18.30 Rukouspiiri Nuokkarilla.
Ke 8.3. klo 12 Naistenpäivän kaffeet ja lauluhetki seurakuntakodissa.
La 11.3. klo 12-15 Rippikoulua Nuokkarilla. Ei lounasta, omat eväät mukaan.
Su 12.3. klo 12 Messu srk-kodissa. Broberg, Koskinen. 
Klo 14 Mauno Kuusiston 100-vuotisjuhlakonsertti ”Kertokaa se hänelle” kirkossa. Reijo Ikonen, 
Ulla-Stina Ikonen ja Sini Hyvärinen. Konsertin jälkeen kahvit srk-talolla.
Ti 14.3. klo 10 srk-kodin kerho. Päivärinta. 
Klo 18.30 Raamattupiiri srk-kodissa. Mikkola, Päivärinta.
Ke 15.3. klo 18.30 Leväsjoen srk-piiri Seija ja Antti Vuorelassa. Reijo Heikkilä, Mikko Mikkola. 
Su 19.3. klo 10 Sanajumalanpalvelus srk-kodissa, Vähäkainu, Tanskanen.
Ti 21.3. klo 14 Hartaus Metsätähdessä, Päivärinta, Tanskanen. 
Su 26.3. klo 12 Sanajumalanpalvelus srk-kodissa, Broberg, Tanskanen. 
Ti 28.3. klo 10 srk-kodin kerho, Päivärinta.
Ke 29.3. klo 18 Leväsjoen seurakuntapiiri Taisto Ylinentalolla, Ervasti. 


