
Siikaisten KUNTAUUTISET 1

KUNNALLISVAALIT SIIKAISISSA

ENNAKKOÄÄNESTYS 29.3.-4.4.2017
VARSINAINEN ÄÄNESTYSPÄIVÄ 9.4.2017
ÄÄNESTYSPAIKKA KUNNANVIRASTO
KÄYNTI TOIMITUVAN OVESTA

 

 

Siikaisten kunnan tiedotuslehti                   4/2017



Siikaisten KUNTAUUTISET2

Kollegani, pienten kuntien johtajat ovat käyneet viime 
päivinä vilkasta keskinäistä keskustelua kuntiemme tilan-
teesta. Hyvin ajankohtaista, kun keskustelu kuntien roolis-
ta, taloudesta ja tulevaisuudesta on valtakunnassa tapetilla 
käsillä olevien kuntavaalien ja maakuntauudistuksen takia.
Suomen Kuvalehti selvitti kuolevat kunnat (5.1.2017). 
Kunta-analyysissa arvioitiin, että 57 suomalaista kuntaa 
kaatuu lähivuosina tai saavat lisäaikaa sote-uudistuksen 
ansiosta. Yksi näistä oli Siikainen.  Kunnanjohtajat kri-
tisoivat yhteisessä kannanotossa analyysia mm. koska se 
perustui pitkälti väestön vähenemiseen, mikä kiistatta Sii-
kaisissakin on totta. Meitä on nyt 1490. Kunnan parem-
muuttahan ei kuitenkaan ratkaise sen koko väestömäärällä 
mitattuna vaan sen kyky toteuttaa sille annettua perusteh-
tävää, joka on kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Pie-
nissä ja väestöä menettävissäkin kunnissa tulee olla uskoa 
tulevaisuuteen. Pysyvän asutuksen lisäksi meilläkin on 
runsaasti kausiasujia, jotka ovat tärkeä voimavara. 
Elinvoimamme tai voimattomuutemme mittariksi nähdään 
usein valtionosuuksien suhde tulopohjaan. Jälleen en voi 
kiistää, etteivätkö valtionosuudet olisi elinehto Siikais-
ten kunnalle. Valtionosuudet eivät kuitenkaan ole valtion 
avustus vaan valtion osuus palvelujen kustannuksiin. Kai-
killa suomalaisilla on perustuslain mukaisesti yhtäläiset 
oikeudet peruspalvelujen saantiin. Valtionosuuksilla myös 
tasataan alueiden välisiä eroja, jotka johtuvat tulopohjasta 
tai pitkistä etäisyyksistä. 

Kunnan olemassaolon oikeutusta ei siis minun eikä usean 
kollegani mielestä voi perustaa pelkkään kasvavaan väes-
töön (tällä mittarilla koko Satakunta lukuun ottamatta Eu-
rajokea voitaisiin kuopata).  Ihmisillä on tarve vaikuttaa 
omaa elinympäristöään koskeviin ratkaisuihin. Kunta on 
ollut tähän hyvä alusta. Kuntaa pidetään hyvänä elinvoi-
man kehittäjänä siksi, että kunnan päättäjiä ja kuntalaisia 
kiinnostaa se, miten oma alue kehittyy. Meidän pitää itse 
olla  jatkossakin  kiinnostuneita  siitä,  millainen  oma  elin-
ympäristömme on ja toimia sen eteen. Nyt on aika vaikut-
taa perinteisellä tavalla tulevaisuuteen, äänestämällä. Ja 
senkin jälkeen, osallistumalla. 
Kevään tullessa kaikenlainen aktiivisuus tuntuu kasvavan, 
kesätapahtumia valmistellaan, talkoita järjestetään ja vasa-
rat paukkuvat myös kotipihoissa. On myös kevätsiivouk-
sen aika. Viihtyisä ympäristö on monelle tärkeä asia, ja luo 
myös kuntakuvaa ohikulkijoille. Heinäkuun 7. päivänä on 
sekajätteen ”suurkeräys” koulun pihassa, johon voi tuoda 
esimerkiksi peräkärrykuorman sekajätettä maksua vas-
taan.  Suomi100 juhlavuosi on esillä, mutta muutakin on 
meneillään. Siikainen on mukana Geopark –luonto- ja suo-
teemaisen matkailuverkoston rakentamisessa ja osin tähän 
liittyen, Haapakeitaan autiotilaa laitetaan talkoilla kuntoon 
luontoretkeilijöiden pysähdystuvaksi. Alueella tutkitaan 
geologiaa ja kerätään tarinoita. Tästä aiheesta voit lukea 
lisää Suvi-Siikaisista ja kysellä kulttuuri- ja matkailutoi-
mikuntien puheenjohtajilta. Kunnan kesän päätapahtuman 
lipunmyynti on käynnissä. Siikainen Summer tuo 9.6. ur-
heilukentälle Lauri Tähkän ja kylän oman pojan, Mikko 
Harjun. Meidän kaikkien yhteinen asia on saada oma vä-
kemme liikkeelle, toivottaa vieraat tervetulleeksi ja tehdä 
tapahtumasta jälleen onnistunut. 

Viveka Lanne
kunnanjohtaja

Siikainen
elää vielä

KUNNANVALTUUSTON JA
-HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Kunnanhallituksen päätöksiä

Kokous 28.2.2017
- päätti, että esiopetus järjestetään  1.8.2017 alkaen osana
  perusopetusta
- päätti vuoden 2017 nuorten kesätyöpaikkatuen ja 
  kunnan palvelukseen työllistämisen ehdoista. Palkka-
  määrärahaa voidaan käyttää enintään 15.000 euroa.
- päätti, ettei Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 valmis-
  teluaineistoon ole huomauttamista. Yksityiset henkilöt
  ja yrittäjät voivat tehdä suoraan esityksen Satakunta-
  liittoon.

- päättää esittää lausuntonaan poliisin lupapalveluita 
  koskevaan muutossuunnitelmaan Kankaanpäässä, 
  että poliisiaseman tulisi olla avoinna viitenä
  päivänä viikossa.
- hakee oikaisua valtiovarainministeriön päätökseen 
  kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta. Valtion-
  osuuden kertapudotus vuodesta 2016 vuoteen 2017 on
  n. 430 euroa per asukas.
- hyväksyi henkilöstön koulutussuunnitelman vuodelle 
  2017
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ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN LU-
KUVUODEKSI 2017 – 2018

VelVollisuus osallistua esiopetukseen
    • Perusopetuslain 26 a §:n mukaan lapsen on osallis-
      tuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä 
      vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muu-
      hun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. 
      Lukuvuonna 2017 – 2018 esiopetus tulee osallistua 
      vuonna 2011 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 perusope-
      tuksen vuotta myöhemmin aloittavalla lapsella on
      oikeus saada esiopetusta lisäksi myös oppivelvolli-
      suuden alkamisvuonna. 
    • Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi 
      osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen
      tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

siikaisten kunnan järjestämä esiopetus 
    • Siikaisten kunnan järjestämä esiopetus siirtyy luku-
      vuodesta 2017 – 2018 alkaen Siikaisten yhtenäiskou-
      lun alaisuuteen ja opetuksesta vastaa luokanopettaja.
      Sivistyslautakunta tekee päätöksen esiopetuksen 
      fyysisestä järjestämispaikasta vielä tämän kevään 

      aikana. Vaihtoehtoisia järjestämispaikkoja ovat Päivä-
      koti Pikku-Santra ja Siikaisten yhtenäiskoulu. Ennen
      päätöksen tekemistä asiasta järjestetään kysely tule-
      vien esikoululaisten vanhemmille.  
    • Tuleville esikoululaisille ja heidän vanhemmilleen 
      järjestetään vielä tutustumistilaisuus esikouluun kulu-
      van kevään aikana. Asiasta ilmoitetaan erikseen suo-
      raan esikouluun ilmoitettujen lasten vanhemmille. 

ilmoittautuminen esiopetukseen sekä mak-
suton koulukuljetus
    • Ilmoittautumiset Siikaisten kunnan järjestämään 
      esiopetukseen tehdään Siikaisten kunnanvirastolla 
      (osoite Kankaanpääntie 1 B) ja Ilmoitukset ottaa 
      vastaan palkkasihteeri Arja Velhonoja, 
      GSM 044-7201 024.
    • Ilmoittautumisen yhteydessä selvitetään myös lapsen 
      oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen sekä mah-
      dolliset koulukuljetusjärjestelyt.
    • Ilmoittautumisajat: tiistai 25.4.2017 tai keskiviikko 
       26.4.2017 klo 8.30 – 11.30 ja 12.30 – 15.00.

lisätiedot
    • Rehtori-sivistystoimenjohtaja Jari Tuuri, 
      GSM 044-7201 041 ja 
      sähköposti jari.tuuri@siikainen.fi.

SIIKAISTEN KUNTA Sivistyslautakunta

KOULUUN ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUO-
DEKSI 2017 – 2018

oppiVelVollisuuden alkaminen
    • Lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun 
      hän täyttää seitsemän vuotta. Lukuvuoden 2017 –
      2018 alussa yleisen oppivelvollisuusiän saavuttavat
      vuonna 2010 syntyneet lapset.
    • Huoltajat voivat myös anoa sivistyslautakunnalta 
      lapselle oikeutta aloittaa oppivelvollisuus vuotta 
      säädettyä aikaisemmin tai vuotta säädettyä myöhem-
      min. Lisätietoja edellä mainittujen anomusten jättämi-
      sestä saa rehtori-sivistystoimenjohtajalta.  
    • Oppilas voidaan ottaa pidennetyn oppivelvollisuuden 
      piiriin, jolloin hänen oppivelvollisuutensa alkaa vuotta
      säädettyä aikaisemmin.

perusopetuksen järjestämispaikka
    • Siikaisten kunnan järjestämä perusopetus on kes-
      kitetty Siikaisten yhtenäiskouluun, jossa perusopetus-
      ta annetaan vuosiluokille 1 – 9. Lisäksi Siikaisten 
      kunta ostaa perusopetuspalveluja kokonaan eriytetyn 
      erityisopetuksen osalta Kankaanpään kaupungilta. 

ilmoittautuminen siikaisten kunnan järjes-
tämään perusopetukseen
    • Oppilas tulee ilmoittaa kouluun, jos hänen oppivelvol-
      lisuutensa alkaa lukuvuoden 2017 – 2018 alusta tai 
      jos oppilas ei ole aikaisemmin käynyt koulua Siikai-
      sissa.  
    • Ilmoittautumiset Siikaisten kunnan järjestämään
       perusopetukseen tehdään Siikaisten kunnanvirastol-
       la (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: tiistai 25.4.2016 tai keskiviikko
       26.4.2016 klo 8.30 – 11.30 ja 12.30 – 15.00.

lisätiedot
    • Perusopetuksen järjestämiseen liittyviä lisätietoja
      antaa rehtori-sivistystoimenjohtaja Jari Tuuri, 
      GSM 044-7201 041 ja
      sähköposti jari.tuuri@siikainen.fi

SIIKAISTEN KUNTA Sivistyslautakunta

Pois köyhät aukeelta © Siikaisten Nuorisoseura/Raija Collander  

Parempi reppu fölis ko hyvä ystävä kyläs.
Fölis = mukana

Pois köyhät aukeelta © Siikaisten Nuorisoseura/Raija Collander  

Mä oon siitä talosta, josa on kolome klasia  
päärys, kehas Kankaanpään filkka.
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Satakuntaa sadan vuoden 
sanoin Siikaisten kirjastossa
La 29.4.2017  klo 15

Ohjaus Katariina Lohiniva
Esiintymässä Marju Kauppinen, Taina Silkkola ja 
Vesa Kivinen
Satakuntalaisten tekstien, runojen, pakinoiden 
ja sananlaskujen avulla kerrotaan Satakunnasta 
ja satakuntalaisuudesta 100 vuoden ajalta.
Esitys tarjoaa mahdollisuuden peilata sanojen 
kautta omaakin elämäänsä:
millainen oli menneisyyteni, miten elän tätä 
päivää ja miltä näyttää tulevaisuuteni.
Esityksen kesto 50 minuuttia.

Vapaa pääsy, kahvitarjoilu. Tervetuloa

PÄIVÄHOITOPAIKKOJEN HAKEMINEN TOI-
MINTAKAUDELLE 2017 – 2018

SIIKAISTEn KunnAn JäRJESTäMä PäIVäHOITO
    • Siikaisten kunnan järjestämä päivähoito on keskitetty
      Päiväkoti Pikku-Santraan.
  
PäIVäHOITOPAIKAn HAKEMInEn
    • Päivähoitopaikkaa toimikaudelle 2017 - 2018 hae-
      taan hakukaavakkeella, joita voi noutaa päiväkodilta
      tai tulostaan Siikaisten kunnan Internet-sivuilta osoit-
      teesta www.siikainen.fi. 
    • Täytetyt päivähoitohakemukset tulotietoineen toimite-
      taan 28.4.2017 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

SIIKAISTEN KUNTA Sivistyslautakunta

          SIIKAISTEN 
          KÄSITYÖKOULUUN 
          ILMOITTAUTUMINEN

Hei, 7-11 -vuotias tyttö tai poika, oletko kiinnostunut 
käsitöistä? nyt sinulla on mahdollisuus liittyä Siikaisten 
käsityökouluun, jossa voit monipuolisesti opetella eri käsi-
työtaitoja.

Opiskelu on opetussuunnitelmaan perustuvaa, tavoitteel-
lista ja vuosittain etenevää. Opintojen aikana tutustutaan 
erilaisiin käsityömateriaaleihin, työkaluihin ja käsityötek-
niikoihin. Opettajina toimii useita käsityön asiantuntija-
opettajia. Opetusta annetaan taiteen perusopetuksen 
yleisen  oppimäärä mukaan.

Käsityökoulu on toiminut Siikaisissa kolme vuotta ja nyt 
uudet innokkaat käsitöistä kiinnostuneet voivat liittyä ryh-
mään. Käsityökoulu kokoontuu Heikintalon kudonta-ase-
man yläkerrassa. Opetus alkaa syyskuussa 2017. 
 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 22.5. 2017 mennessä,  
p.040-5539154/ Taru Hollmén.

Rauhas ollaan - yhres tehrään -valokuvanäyttely kirjastossa 
Merikarvia - Siikaisten kansalaisopiston digikuvauskurssin 
valokuvanäyttely oli Siikaisten kirjastossa 6.3. - 24.3.2017.

TAPAHTUNUTTA

Pois köyhät aukeelta © Siikaisten Nuorisoseura/Raija Collander  

Ämmä on ko kuttu, jollei se tee pahaa, ni 
se aattelee kumminki.

Pian se käy, ko piika poikii, toista se on 
emännän.
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MUUTOKSIA SIIKAISTEN KUNNAN LIIKUN-
NAN SEKÄ NUORISO- JA KULTTUURITYÖN 
TOIMINTA-AVUSTUKSIIN

Sivistyslautakunta hyväksyi 14.3.2017 pitämässään ko-
kouksessa Siikaisten kunnan uudet liikunnan ja urheilun 
sekä nuoriso- ja kulttuuritoiminnan toiminta-avustusten 
jakoperusteet, joita noudatetaan jo vuoden 2017 toimin-
ta-avustuksia jaettaessa. niiden hakuajasta ilmoitetaan 
erikseen sen jälkeen, kun päätös on saanut lainvoiman. 

uudistuksen tarkoituksena oli selkeyttää avustushake-
musten käsittelyä ja laajentaa avustusten saantimahdol-
lisuuksia. Liikunnassa ja urheilussa terveysliikunnan jär-
jestäminen tulee aikaisempaa selkeämmin avustuksen 
piiriin. uusien jakoperusteiden mukaan toiminta-avustuk-
sia voivat hakea Siikaisissa toimivat yhdistykset, urhei-
luseurat, vapaat toimintaryhmät ja yksityishenkilöt. näin 
ollen avustuksilla voidaan tukea aikaisempaa joustavam-
min avustusten kohdealueisiin liittyvää vapaata kuntalais-
toimintaa. 

Toiminta-avustusta voi hakea varsinaiseen liikunta- ja ur-
heilutoimintaan sekä nuoriso- ja kulttuuritoimintaan liitty-
viin välittömiin kuluihin, joita voivat olla esimerkiksi toimin-
nan järjestämiseen tarvittavien toimintatilojen vuokrakulut 
sekä tarvike- ja välinehankintakulut. Toiminta-avustusta 
ei voi käyttää hallinnon kuluihin eikä kiinteistöistä eikä 
investoinneista aiheutuviin menoihin. Myönnetyn toimin-
ta-avustuksen määrään vaikuttavat suunnitellun toimin-
nan sisältö, hakijoiden määrä sekä kunnan budjetissa 
avustuksia varten varatun määrärahan suuruus. Yhdelle 
hankkeelle voidaan myöntää vain yhtä avustusta kalente-
rivuoden aikana. 

Aikaisemmasta jakoperusteesta poiketen toiminta-avus-
tukset myönnetään hakemusten ja niissä kuvattujen toi-
mintasuunnitelmien pohjalta vuoden alkupuolella etu-
käteen. Toiminta-avustusta vastaanottaessaan hakija 
sitoutuu toimittaman raportin suunnitellun toiminnan to-
teutumisesta. Mikäli suunnitelman mukaista toimintaa ei 
ole toteutettu, sivistyslautakunta saattaa periä saadun toi-
minta-avustuksen osittain tai kokonaan takaisin. 

Toiminta-avustusten jakoperusteet

 A. Liikunnan ja urheilun toiminta-avustukset

     • Liikunnan ja urheilun toiminta-avustusta 
                   voidaan hakea Liikuntalain (390/2015) mu-
                   kaiseen toimintaan, joka tukee
           1) liikuntaa (kaikkea omatoimista ja järjes-
                           tettyä liikunta- ja urheilutoimintaa paitsi 
                           huippu-urheilua);
                       2) huippu-urheilua (kansallisesti merkit-
                           tävää sekä kansainväliseen menestyk-
                           seen tähtäävää tavoitteellista urheilutoi-
                           mintaa);
                       3) terveyttä ja hyvinvointia edistävää 
                           liikuntaa (elämänkulun eri vaiheissa 
                           tapahtuvaa kaikkea fyysistä aktiivi
                           suutta, jonka tavoitteena on terveyden 

                           ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja paran-
                           taminen).

     • Liikunnan ja urheilun toiminta-avustuksen
                    myöntämisessä kiinnitetään huomiota toimin-
                    nan määrään, laatuun, laajuuteen sekä sen
                    paikalliseen ja yhteiskunnalliseen merkityk-
                    seen.

     • Lisäksi sivistyslautakunta voi asettaa talous-
        arviovuosittain jakoperusteisiin painotuksia. 

 B. nuorisotoiminnan avustukset

     • nuoritoiminnan avustuksia voidaan hakea
                   nuorisolain (27.1.2006/72) mukaiseen toimin-
                   taan, joka tukeen nuorten kasvua ja itse-
                   näistymistä, edistää nuorten aktiivista kan-
                   salaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvista-
                   mista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elin-
                   oloja.

     • Avustettavan toiminnan lähtökohtina tulee 
                   olla yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertai-
                   suus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja 
                   kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä 
                   ympäristön ja elämän kunnioittaminen.

     • Avustettava toiminta tulee suunnata alle 
                   29-vuotiaille nuorille. 

     • Lisäksi sivistyslautakunta voi asettaa talous-
                   arviovuosittain jakoperusteisiin painotuksia.

 C. Kulttuuritoiminnan avustukset

     • Kulttuuritoiminnan avustuksia voidaan hakea 
                   kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain 
                   (3.8.1992/728) mukaiseen toimintaan, jolla
                   tarkoitetaan 
       - taiteen harjoittamista ja harrastamista, 
       - taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, 
       - kotiseututyötä ja
       - paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja 
                     edistämistä.

Edellä kuvattujen jakoperusteiden lisäksi sivistyslauta-
kunta voi asettaa talousarviovuosittain jakoperusteisiin 
painotuksia.

Tiedusteluihin vastaavat 
     • rehtori-sivistystoimenjohtaja Jari Tuuri 
       GSM 044-7201 041 ja sähköposti 
       jari.tuuri@siikainen.fi
     • vapaa-aikasihteeri Taisto Salo, 
                   GSM 044-7201 036 ja sähköposti 
                   taisto.salo@siikainen.fi.
        
Jari Tuuri rehtori, sivistystoimen johtaja
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SIIKAISTEN KUNNAN MYÖNTÄMÄ KESÄTYÖPAIKKATUKI YRITYKSILLE 
 
Siikaisten kunnanhallitus myöntää kesätyöpaikkatukea vuonna 2017 seuraavin ehdoin: 

 Yksittäiselle nuorelle voidaan myöntää vain kunnan kesätyöpaikka tai yrityksille maksettava kesätyöllistämistuki, 
ei molempia. 

 Tukea voi saada siikaislainen yritys, yhteisö, yhdistys, maatalousyrittäjä taikka yksityishenkilö, joka työllistää 1997 
– 2001 syntyneen - opiskelijan (oppilaitoksessa kirjoilla olevan, koulutukseen hakevan tai oppilaitokseen 
hyväksytyn) taikka koululaisen määräaikaiseen työsuhteeseen ajalla 1.5. – 31.8.2017.  

 Työsuhteen keston on oltava vähintään 2 viikkoa, päivittäisen työajan ollessa vähintään 5 tuntia. 
 Työnantajan on haettava kunnalta kesätyöpaikkatukea 30.4.2017 mennessä Kuntauutisissa olevalla lomakkeella 

tai www.siikainen.fi/ajankohtaista -sivuilta tulostettavalla lomakkeella. 
 Kesätyöntekijä voi hakea kesätöitä netistä, www.te-palvelut.fi, taikka suoraan työnantajalta. 
 Siikaisten kunta toimittaa kaikille kesätyöpaikan ilmoittaneille työnantajille elokuussa hakulomakkeen 

täydennettäväksi tuen saannin edellytysten tarkistamiseksi. 
 Kesätyöntekijälle on maksettava alalla noudatettavan yleisen työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja palkasta on 

suoritettava asianmukaiset sosiaaliturvamaksut. 
 Tukea ei makseta lähisukulaisensa työllistäneelle (samassa taloudessa asuvalle). 

Tuen suuruus on 300 euroa/kesätyöntekijä ja tuki on kuitenkin enintään 50 % kesätyöntekijälle työsuhteesta  
maksetusta bruttopalkasta ilman sivukuluja.   
Tukea voidaan maksaa vain yhden kerran per kesätyöllistetty (ei siis useammalle työnantajalle saman henkilön  
työllistämisestä kesän aikana). Tuen saa se työnantaja, joka on työllistänyt ajallisesti ensimmäisenä kyseisen  
kesätyöntekijän. Kunta luetaan yhdeksi työnantajaksi. Puutteellisesti täytettyä hakemusta ei käsitellä. 
Tuki maksetaan työnantajalle marraskuun loppuun mennessä kunnanhallituksen erillisellä päätöksellä. 
 
 

TYÖNANTAJAN KESÄTYÖPAIKKAILMOITUS 2017 
 (palautetaan kunnanvirastoon 30.4.2017 mennessä) 
 
TYÖNANTAJAN TIEDOT 
Yrityksen nimi :   ___________________________________________________________________________________ 
Yrittäjän/yhteyshlön nimi : ____________________________________________________________________________ 
Lähiosoite : _______________________________________________________________________________________ 
Postinumero : _________________________ Postitoimipaikka : _____________________________________________ 
Yrittäjän/yhteyshlön puhelinnumero:  ___________________________________________________________________ 
Yrittäjän/yhteyshlön spostiosoite: ______________________________________________________________________ 
   
KESÄTYÖPAIKAN TIEDOT  
Tehtävä/tehtävät :   _________________________________________________________________________________ 
Päivittäinen työaika :  _______________  h/pv  klo – klo :  ________________________________________ 
Työsuhteen kesto : _______________  vkoa  Ajalla :  __________________________________________ 
Työpaikkojen lukumäärä :   __________________________________________________________________________ 
Mahd. työllistettävän nimi / nimet:    ___________________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________________________________________ 
 
Paikka ja pvm:  _______________________________________________ 
 
Ilmoituksen tekijän allekirjoitus /  
nimenselvennys               ______________________________________________________________ 
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HAKEMUS SIIKAISTEN KUNNAN KESÄTÖIHIN  2017 Khall 28.2.2017/§25 
 

 Kesätyöntekijän tulee olla 1997-2001 syntynyt opiskelija (oppilaitoksessa kirjoilla oleva, koulutukseen hakeva tai 
oppilaitokseen hyväksytty) taikka koululainen. Tekniselle sektorille työllistettävän työntekijän tulee olla 16 vuotta 
täyttänyt työsuhteen alkuun mennessä. 

 Kesätyöntekijän työaika on 30 t/vk ja työsuhteen kesto 2 viikkoa. Tältä ajalta työntekijälle maksetaan palkkaa 
yhteensä 350 euroa. 

 Kesätyöpaikat julistetaan haettavaksi Kuntauutisissa ja niitä on haettava 20.4.2017 mennessä. 
 Kesätyöntekijöiden valinnan tekee kunnanjohtaja neuvoteltuaan toimipisteiden esimiesten kanssa asiasta.  
 Yksittäiselle nuorelle voidaan myöntää vain kunnan kesätyöpaikka tai yrityksille maksettava kesätyöllistämistuki, 

ei molempia. 
 
HAKIJAN TIEDOT 
Nimi :  _______________________________________________________________________________________ 
Sosiaaliturvatunnus :   ____________________________   Puhelinnumero : _____________________________ 
Lähiosoite : _________________________________________________________________________________ 
Postinumero : _____________________     Postitoimipaikka  :  ________________________________________ 
Sähköpostiosoite: ________________________________________________________ 
 
 
TYÖTEHTÄVÄT: valitse ensisijainen toivomuksesi,  numeroi vaihtoehdot 1 – 6 ja perustele ensisijainen valintasi: 
 
______ keittiötyöt (Metsätähden keittiö 8 hlöä) ______ päiväkotityöt (2 hlöä) 
 
______ kirjastotyöt (2 hlöä)  ______ ulkoalueiden hoitotyöt (8 hlöä, ikäraja 16 v.) 
 
______ kulttuuritoimi (1 hlö)   ______ vanhustenhuollon tehtävät (Metsätähti 10 hlöä) 
 
Perusteluni ensisijaiselle vaihtoehdolleni: ___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
HUOM !   Olen estynyt hoitamaan kesätyötäni ajalla :   _____________________________________________ 
          ____________________________________________ 
 
Paikka ja pvm:    Hakijan allekirjoitus ja nimen selvennys 
     
____________________________________ _______________________________________________ 
 
 

 
Kesätyöpaikkaa on haettava  20.4.2017 mennessä.  
Hakukaavakkeita on saatavana Siikaisten kunnanvirastolta sekä kunnan nettisivuilta www.siikainen.fi/ajakohtaista. 
Hakemukset tulee toimittaa em. määräaikaan mennessä Siikaisten kunnanvirastolle, Kankaanpääntie 1 B, 29810 
Siikainen tai em. tarvittavat tiedot sähköisessä muodossa kirjaamo@siikainen.fi.  
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KUNTAVAALIT 2017

Varsinainen vaalipäivä on 9.4.2017. Vaalitoimitus tapah-
tuu Siikaisten kunnanvirastolla klo 9.00–20.00, sisään-
käynti Toimituvan ovesta.

Kuntavaalien ennakkoäänestys on 29.3.–4.4. 2017. 
Tuolloin voi äänestää missä tahansa ennakkoäänestys-
pisteessä missä tahansa päin Suomea.

Siikaisten kunnan yleinen ennakkoäänestyspaikka on 
kunnanvirasto, sisäänkäynti Toimituvan ovesta.

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:
Keskiviikko-perjantai 29.3. – 31.3.2017klo 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. Sisäänkäynti on Toimituvan ovesta.

Muista ottaa henkilöllisyyskortti mukaan.

siikaisten kunnan keskusVaalilautakunta

KOHTAAMISIA
-toritapahtuman
myyntipaikat

Hyvät yrittäjät, yhdistykset ja torikauppiaat,
olette lämpimästi tervetulleita myymään / esittele-
mään tuotteitanne Suomi 100 juhlavuoden Koh-
taamisia- toritapahtumaan lauantaina 10.6.2017 
Siikaisten  urheilukentälle. Myyntipaikka on 
ilmainen, toriaika klo 9-13. Myyntipaikat jaetaan 
tulojärjestyksessä.

Toivomme, että ilmoitatte osallistumisestanne 
etukäteen. Toritapahtumaan voi tulla myös ilmoitta-
matta. Paikka löytyy, mikäli tilaa on vielä jäljellä.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Keijo Silvola. p. 040 514 4834

SIIKAINEN SUMMER

Siikaislaisilla yhdistyksillä on mahdollisuus
varata maksuton myyntipaikka urheilukentältä
Siikainen Summer -konsertti-iltana 9.6.2017. 
Muilta veloitetaan myyntipaikasta 50 euron maksu.

Varaukset:
Arja Lehtinen, p. 050 546 9253
tai arja.lehtinen@siikainen.fi

Mikä on mielestäsi 
kaunein suomalainen 
kansanlaulu/hengellinen sävelmä?

Otto Maria Krämer konsertoi Pori Organ -juhlavii-
kon päätöskonsertissa Siikaisten kirkossa sunnuntai-
na 18.6.2017 klo 19. Hän on taitava improvisoija ja 
tällä kertaa hänen improvisointinsa kohteena ovat 
suomalaiset kansanlaulut/hengelliset sävelmät. 
Siikaislaiset saavat nyt ehdottaa omia lempisävel-
miään taiteilijan esitettäväksi.  Riittää, kun muistat 
esitettävän kappaleen nimen. Ehdotuksesi voit 
jättää kirjastoon  huhtikuun loppuun mennessä.

Kulttuuritoimi
Lisätietoa Arja Lehtinen, p. 050 546 9253

Pois köyhät aukeelta © Siikaisten Nuorisoseura/Raija Collander  

Leväsjoelta ei viärä kirkolle muita ko ruu-
miita ja niitäkin poraten, meinas Leväs-
joen isäntä osuuskaupan kokouksessa, 
jossa keskusteltiin pääliikkeen siirtämi-
sestä kirkonkylään.
Porata = itkeä
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Hyvän kotikuntamme yhteisen edun 
ja itsenäisyyden puolesta

Kristillisdemokraattien (Kristillisen liiton) valtuustoehdokkaat Siikaisissa

Olen kahden tyttären äiti ja 4 lapsenlapsen mummo. Olen toiminut opettajana 
yli 30 vuotta niin kunnallisella kuin yksityiselläkin puolella sekä yrittäjänä. Johto-
tähteni on pyrkimys ihmisen kohtaamiseen ja hänen elämänsä arvostamiseen. 
Vammaisen lapsen myötä heikomman puolustaminen yhteiskunnan eri rattaissa 
on tullut tutuksi. Sisäilmasairaus siirsi minut Espoosta Siikaisiin 5 vuotta sitten. 
Lähinnä sydäntäni ovat lapset ja eri tavoin osatoimintakykyiset henkilöt. Lasten 
hyvinvoinnissa on tulevaisuutemme ja siksi lapsiperheitä on tuettava. Perhei-
den on saatava itse määritellä vanhempainvapaiden käyttö eikä pienten lasten 
kotihoidon mahdollisuuksia saa lyhentää. Adoptiovanhempien on saatava samat 
oikeudet ja tuet riippumatta lapsen kotiintuloiästä. Laadukkaan varhaiskasvatuk-
sen järjestäminen edellyttää sopivan pieniä päivähoitoryhmiä ja kylliksi aikuisia; 
kohtaamista, läsnäoloa ja yhdessä tekemistä. Haluaisin nähdä hyväksyvän ja kan-
nustavan ilmapiirin voimistuvan koko hoito- ja koulupolun ajan niin, että kasvatus 
ja opetus tuottaisivat hyvää itsetuntoa, uteliaisuutta ja rohkeutta
sekä toisia arvostavan kulttuurin. Jokainen ansaitsee tasa-arvoisen mahdollisuu-
den harrastaa ja osallistua. Yksikin syrjäytynyt lapsi tai nuori on liikaa. Perheillä 

ArvokAs elämä
salla karilainen, opettaja

2
pitäisi olla valinnanvapaus myös kristillisen kasvatuksen suhteen. Sen tahtomisen lapselle on oltava mahdollista myös 
päivähoidossa ja koulussa. Osatyökykyisille on luotava joustavasti mahdollisuuksia työskennellä omien taitojen ja voima-
varojen puitteissa. Jokaisella on oikeus antaa oma panoksensa yhteiskunnan
rakentamiseen ja olla tarpeellinen. Yksilöllisten ratkaisujen löytäminen on tärkeää heikoimpien osallistamiseksi ja tuomi-
seksi näkyväksi osaksi arkielämää. 
koska jokainen on arvokas juuri sellaisena kuin on.

siikAinen itsenäisenä
Pentti lepistö, urakoitsija
Kaikessa hallinnossa tarvittaisiin myös tervettä maalaisjärkeä. Kerran Siikainen 
yritettiin jo myydä Kankaanpään perämetsäalueeksi. Siikaisten kirkonkylä monine 
palveluineen olisi hiipunut. Meidän tulee pysyä itsenäisinä niin pitkään kuin se 
jotenkin on mahdollista, eikä luopua lähipalveluista kevein perustein. Lisäksi mei-
dän tulee seistä elämän kestävien perusarvojen takana. Eutanasian eli murhaavan 
piikin sijasta meidän tulisi huolehtia vanhusten hoidosta loppuun saakka. Päätök-
senteossa tarvitaan myös inhimillistä otetta.

Elämän perusarvojen mukaista yhteistyötä

3
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Arvoistasi politiikkaa kotikuntaamme 
** Työssäkäyvänä, pienten lasten mummina toivon, että huomioisimme
      lapsiperheiden elon ja olon. Harrastamisen mahdollisuudet eri 
      ikäryhmille sekä parasta mahdollista päivähoitoa, esikoulua, -opetusta
      ja kerhotoimintaa.
** Vanhusneuvoston varajäsenenä, minulla on ollut hyvä näköalapaikka
      oman kunnan ikäihmisten huolenpitoon. On aika huolehtia, arvostaa
      heidän panostustaan kuntamme hyväksi aikanaan tehdystä työstä.
** Yrittäjän lapsena, puolisona ja itsekin yrittäjänä toimineena toivon 
      kunnan jatkavan yrittäjäystävällistä toimintaa ja mahdollisuuksiensa
      mukaan olemaan vaikuttamassa uusien työpaikkojen luomiseen.
 **Yhdessä -  yhteistyöllä  -  arvoistasi politiikkaa”

ArvoistAsi PolitiikkAA 
kotikuntAAmme
merja mäntylä, suntio

montA AsiAA sydämellä
maria santti (sit.), fysioterapeutti
”Missä on aarteesi, siellä on sydämesi.”
Siikaisissa 27 vuotta asuneena ja yli 20 vuotta kunnallispolitiikassa mukana olleena 
voin sanoa, että tiedän, missä aarteeni on. 

Kunnan tehtävistä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy maa-
kunnille vuoden 2019 alussa. Tulevaisuudessakin kuntamme ydintehtävinä ovat 
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, varhaiskasvatus ja esiopetus kodikkaassa 
Pikku -Santrassa, perusopetus idyllisessä ja ammattitaitoisessa yhtenäiskoulussa, 
monipuoliset kirjasto- ja kulttuuripalvelut ja lähellä olevat nuoriso- ja vapaa-aika-
palvelut, erityisesti liikuntamahdollisuudet. Yrittäjäystävällinen elinkeinopolitiik-
ka, työllisyyden hoito ja alueiden käytön suunnittelu, asuminen  ja kehittäminen 
kuuluvat edelleen myös kuntamme tehtäviin. 
Kuntamme arvoja ovat osallisuus, vastuullisuus ja toimeliaisuus. Jotta kuntamme 
säilyy elinvoimaisena tarvitsemme arvoja. Arvot ohjaavat meitä, niin että pystym-
me tuottamaan laadukkaat palvelut taloudellisesti ja tehokkaasti. Me tarvitsemme 
kykyä ennakoida,  uudistua ja yhteistyön tekemistä. Meidän pitää olla aktiivisia. 
Jokaisen meistä on tunnettava olevansa siikaslainen. Jokaisen meistä on kan-

Inhimillisempi ote myös hallinnollisten 
vastuiden alueelle

Rakentavaa yhteistyötä eri ryhmien ja eri 
kuntienkin välillä tulee vahvistaa

nettava vastuuta itsestämme, läheisimmistämme, 
taloudesta ja ympäristöstä. 
Jokaisen meistä on oltava toimelias.  Itse esimerk-
kinä haluan olla ylläpitämässä kotikuntaamme 
elinvoimaisena; osallistun, kannan vastuuta ja olen 
toimelias. Aikoinaan äidinkielen tunnilla opetettiin, 
ettei sydämeen mahdu kahta ämmää. Entäs jos 
mahtuukin. Tai äijää.

5

4
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7

Kuntamme ja nuorisomme tulevaisuus 
kulkevat käsi-kädessä

Toimintaa kunnan ja kuntalaisten parhaaksi 
kaikilla elämän alueilla

- että lupauduin taas ehdokkaaksi, koska vastuunkantajia ei ole helppo löytää.
- anteeksi, että olen niin monesta asiasta eri mieltä kuin yleiseksi väitetty mielipide
  antaa uskoa.
- anteeksi, että edelleen liikutun sydänjuuriani myöden nähdessäni kirkon käytävää 
  pitkin astelevan morsiamen ja sulhasen.
- anteeksi, etten hyväksy suuunniteltuja alkoholilain muutoksia, sillä näen vain ja 
  ainoastaan haittoja.
- anteeksi, mutta mielestäni murhaaminen ei ole ikinä armollista.
- anteeksi, että asun maalla ja poltan takassa vaarallisia polttopuita.
- anteeksi, että olen jatkossakin sitä mieltä, että koko Suomi täytyy pitää asuttuna,
  ei vain KEHÄ kolmosen sisäpuoli.
- anteeksi, että joudun omistamaan auton, koska meillä ei ole julkista liikennettä.
- anteeksi, etten voi hankkia sähköautoa. Teslan ostaisin mielelläni, mutta tuloni ei 
  sitä mahdollista
- anteeksi, että olen kouluttautunut lastentarhanopettajaksi, enkä esim. liukuhihna-
  työntekijäksi, joka tekee oikeaa, tuottavaa työtä.
- ja anteeksi sitäkin, että viihdyn työssäni.

Anteeksi...
sari söderbacka, lastentarhanopettaja

- anteeksi, että saan niin pientä palkkaa, etten pysty nostamaan verorahoillani kuntani taloutta.
- anteeksi, että meidän perheessämme on vain kolme lasta, sillä emme saa Suomen väkilukua nousuun.
- anteeksi, että olen niin pahasti pettynyt nykyisen hallituksemme toimiin, inhimillisyyden tilalle on tullut kovat arvot
- anteeksi, että elämän arvoni ovat pysyneet samana kaikki nämä  vuodet.
- anteeksi, että hymyilen ja tervehdin sinua, saatan jopa taputtaa olalle. Minä vaan tykkään sinusta.
- anteeksi, että uskon edelleen ikiaikaiseen Jumalaan ja hänen Sanaansa, joka on samalla, menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus.
- anteeksi, että vein kallista aikaasi lukiessasi anteeksipyyntöni. 

Ennen maanviljelijäksi ryhtymistäni toimin yli 20 vuotta kunnan viranhaltijan teh-
tävissä. Lisäksi toimin tuolloin mm. kunnanvaltuustossa, sosiaali- ja maatalouslau-
takunnan puheenjohtajana sekä monissa järjestöissä. Tuolloin minulle kertyi hyvä 
näkemys kunnasta ja kunnan päätöksenteosta. Lypsykarjatilan emännäksi ryhtyes-
säni jouduin luopumaan luottamustoimistani, koska aikatauluja oli hankala soveltaa 
yhteen. Nyt eläkeläisenä on aikaa ottaa "uusi tuleminen" politiikkaankin.
Kunnassamme on paljon ikäihmisiä. Juuri he ovat kovalla työllään ja uhrautuvuu-
dellaan luoneet tämän hyvinvointiyhteiskunnan. Nyt meidän on pidettävä heistä 
huoli asianmukaisesti ja kunnioittavasti , sillä he ovat sen ansainneet. Raha ei saa 
yksistään ratkaista kaikkea. Pelkään, että Sote tulee heikentämään tai jopa lakkaut-
tamaan hyviä palveluitamme terveydenhuollossa. Tulen tekemään kaikkeni, että 
näin ei tulisi käymään. Kunnassamme on pienestä koostaan huolimatta muutkin 

yHteistyÖllä JA soPuisAsti kristillisiä 
ArvoJA noudAttAen
seija unto, maanviljelijä (eläkkeellä)

palvelut kohtuullisen hyvin, kuten päivähoito, koulu 
ja harrastusmahdollisuudet.
Pitäkäämme ja taistelkaamme näiden moninaisten 
hyvien asioidemme puolesta.

6
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Huolenpitäjiä Siikaisissa

Leo
Forss 
yrittäjä, eläkeläinen

8 Tero
Harju
työjohtaja

9 Hannu
Heikintalo
isäntä

10

Jukka
Koskinen
myynti-insinööri

11 Arja
Lehtinen
eläkeläinen

12 Timo
Minkkinen
lähihoitaja

13

Martti
Paukkunen
maanviljelijä

14 Kari
Rimpelä
rakennuspäällikkö

15 Eeva
Savala
vaatetusteknikko

16
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Juho Vanhatalo 
Maaseutuyrittäjä

Jukka Vanhatalo 
Maatalousyrittäjä

Minna Vesterbacka 
Metsäkoneenkuljettaja

Vesa Viljanen 
Yrittäjä

Sari Vuorela 
Maatalousyrittäjä

     2120

1918

HUOLENPITOA arjen perusasioista alkaen joustavasta 
päivähoidosta ja tasokkaasta perusopetuksesta 

ELINVOIMAA joustavilla ratkaisuilla yrittäjyyden ja 
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Minna Vesterbacka, Eeva Savala, Sari Vuorela ja Arja Lehtinen katsovat luottavaisina Siikaisten tulevaisuuteen.

Joukon kuopus Minna on lähtöisin Jalasjärveltä, mistä 
hän mutkien kautta päätyi asumaan Sammiin 2009 
lastensa kanssa. Kohtalo puuttui peliin ja samalta ky-
lältä löytyi puoliso, jonka rinnalla Minna on nyt viiti-
sen vuotta totutellut viljatilan emännyyteen, eläinten 
hoitoon ja harjaantunut metsäkoneenkuljettajaksi. 
Raivaussaha pysyy kädessä siinä missä virkkuukouk-
kukin, ja kesäisin ovat turvesuotkin tulleet tutuiksi. 
Minnan mielestä Siikaisissa on tarpeen tulevaisuu-
dessakin taata peruspalvelut lähellä, myös talous-
kyliin tulisi saada nuorille harrastusmahdollisuuksia 
esim. yhteistyössä eri yhdistysten kanssa. ”Yhteistyö 
on tapa viedä asioita eteenpäin ja kehittää kuntaa.”

Lähes samanikäinen Eeva on kotoisin Porista, mutta 
tunnustaa olevansa maalaistyttö sielultaan. Vuonna 
2002 tapahtunut muutto miehen sukutilalle Vuorijär-
velle on tuonut mukanaan suojellun päärakennuksen 
remontoinnin vanhaa kunnioittaen. Koulutukseltaan 
Eeva on vaatetusteknikko ja vaatetusalan ammatin-
opettaja; 4 lapsen myötä ompelutyöt ja oma toimini-
mi ovat jääneet taka-alalle, mutta teollisuusompelu-
koneet sekä mummun vanhat kangaspuut odottavat 
vain sijoituspaikkaansa. Eevan näkemyksen mukaan 
Siikaisten peruspalvelut ovat tällä hetkellä hyvässä 
kuosissa, ja niistä on pidettävä kiinni tulevissa muu-
toksissa. ”Uskon, että Siikainen on jatkossakin hyvä 
paikka asua, myös lapsillemme.”

Sari on Kankaanpäästä kotoisin oleva maatalousyrit-
täjä, joka miehensä kanssa on viljellyt tämän kotitilaa 
v. 1993 lähtien. Lapsista 2 on jo maailmalla, kuopus 
aloitti syksyllä lukio-opiskelun. Vuodesta 2005 Sari 
on ollut mukana valtuustossa sekä kunnanhallituk-
sessa, joten kolme kautta on takana. Myös maakun-
nallinen politiikka sekä sote-kuviot ovat tänä aikana 
tulleet tutuiksi. ”Mietin pitkään, vieläkö minulla riittää 
intoa lähteä mukaan – tämä tuleva valtuustokausi 
muutoksineen tulee olemaan todella mielenkiintoi-
nen, ja ehkä minunkin kokemuksestani ja verkostois-
tani olisi kunnalle hyötyä tässä tilanteessa.”

Arja on Isojoelta, muutto Siikaisiin vuonna 1975 toi 
hänet kunnan palvelukseen. Eläkkeelle hän jäi joita-
kin vuosia sitten perusopetuksen opettajan/rehtorin 
tehtävistä. Kolme lastenlasta huolehtivat siitä, että 
mummu pysyy tiukasti kiinni elämänmenossa. Kou-
lutus on tietysti Arjan sydäntä lähellä, joten hän nos-
taa laadukkaan perusopetuksen yhdeksi tulevaisuu-
den kunnan kulmakiveksi. ”Satsaus nuoriin on aina 
satsaus tulevaisuuteen.” Työ kulttuuritoimikunnan 
puitteissa on tutustuttanut Arjan kuntalaisiin vähän 
eri näkökulmasta, ja siikaislaisen osaamisen määrä 
on yllättänyt iloisesti. Tätä kuntalaisten osallistumis-
ta tarvitaan jatkossakin varmistamaan sekä henkistä 
että fyysistä hyvinvointia.

Naiset luottavat tulevaisuuteen
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Yhteiskunnassamme on menossa uudistus, jon-
ka vaikutukset tuntuvat meidänkin kuntamme 
tulevaisuudessa. Sote- ja maakuntauudistusten 
jälkeen kunnan päätettäväksi ja huolehdittavak-
si jää ensisijaisesti ”ihmisen kokoisia” asioita: 

päivähoito, koulutus ja sivistys, elinvoima, terveyden ja hyvinvoinnin 
edistäminen sekä kaavoitus. Valmisteilla oleva Satasote tulee vuoden 
2019 alusta huolehtimaan sosiaali- ja terveyspalveluista sekä erikois-
sairaanhoidosta Satakunnan alueella. Tämä tarkoittaa sitä, että maa-
kunta saa varat soten kustannuksiin suoraan valtiolta ja myöhemmin 
mahdollisesti omalla veronkanto-oikeudella. Kunnan budjetin kulu-
puolelta poistuu lähes 70 % ja vastaavasti valtionosuuksien määrä tu-
lopuolella vähenee. Myös kunnallisveroprosentti määritellään uudes-
taan. Tasokkaan päivähoidon, tasa-arvoisen perusopetuksen sekä 
kuntalaisten fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin edistämisen resurssit 
on turvattava jatkossakin; fyysiset toimintatilat tarvitsevat huoltoa ja 
hoitamista, kansalaisopiston toiminnan edellytykset on säilytettävä, 
paikalliset kulttuuritapahtumat kokoavat kuntalaisia yhteen. Tähän 
tarvitaan meitä kaikkia. Kuntapäättäjien tehtävä on tukea ja luoda toi-
minnan edellytyksiä yrittämiselle. Kaavoitustehtävän jääminen kun-
nan oikeudeksi takaa jatkossakin viihtyisän asuinympäristön. Kaikki 
tämä on Huolenpitoa – huomennakin. 

Leo Forss 
Puheenjohtaja Keskustan Siikaisten kunnallisjärjestö

Puheenjohtajan tervehdys

KESKUSTA / ILMOITUKSET 39–47 MM

COPY&PASTE MIELEINEN ILMOITUSMALLI OMAAN DOKUMENTTIIN, JA TYÖSTÄ SIITÄ ITSELLESI 
SOPIVA! TEKSTITYYPIT OVAT DOKUMENTIN MUKANA TULLEESSA TIEDOSTOPAKETISSA.

MAKSAJA: NIMI, KUVA © ETUNIMI SUKUNIMI

XXX

Huolen-
pitäjä
Etunimi 
Sukunimi
Puolipitkä 
väliotsikko ja sana
1- palstaista raken-
netta käytetään 
39–47 mm ilmoi-
tuksissa. Teksti ja 
text tai tekstiä vai 
teksti ehkä lause tai 
sana joka loppuu 
pisteeseen ja välillä 
on pilkkujakin mutta 
lause ei saa olla liian 
pitkä.

Nettisoite
Sähköpostiosoite

Huolenpitoa 
– huomennakin.

3. VIHREÄ PALLOILMOITUS

”Löysitkö 
jo oman 
huolen-
pitäjäsi?” 
Muista, että vain 
äänestämällä voit 
varmistaa oman 
ehdokkaasi pääsyn 
valtuustoon! Sinä 
päätät, onko meillä
 Huolenpitoa 
 - huomennakin.

 
 

 

 

 

Keskustele, osallistu ja vaikuta www.huolenpitoa.fi ja #huolenpitoa #suomikuntoon

Kuuntelemassa 
Keskustan
varapuheen-
johtaja
Katri Kulmuni 
ja Keskustan 
paikallisia
huolen-
pitäjiä.

Suomen kuntoon laittaminen jatkuu.
Uudistamme hyvinvointiyhteiskuntaa
turvataksemme huolenpidon jokaiselle
koko maassa – huomennakin.
Tule keskustelemaan tulevaisuuden 
palveluista

Sunnuntai 2.4. klo 12.30-15.00
Siikainen Vestorin piha
Tarjolla
kahvia ja makkaraa
Kulmuni on paikalla 
klo 13.00-13.45

Huolenpitoa
–huomennakin.
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SIIKAINEN 
EHDOKKAAT 
2017!

PIDETÄÄN KAIKKI MUKANA 

Kirsti Lillvik 
Teollisuustyöntekijä 
 

Taisto Salo 
Vapaa-aikasihteeri 

Susanna Kuusisto (sit.) 
Tradenomi 

 

Anneli Lahtinen 
Työehtosihteeri, el. 

 

Therese Rosenqvist (sit.) 
Tilitoimistoyrittäjä 

Arja Kurtti 
Toimistotyöntekijä, 
työnohjaaja 
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MEILLE TÄRKEITÄ ASIOITA: 
Yhtenäiskoulun toiminta turvattava. 

Vanhukset hoidettava tulevaisuudessakin 
lähellä. 

Terveydenhoitopalvelut lähellä kuntalaisia. 
 

facebook.com/Siikaisten-Sos-Dem-Työväenyhdistys-ry 

Eleonoora Vaho 
Maatalouslomittaja 

 

Katja Vettenranta 
Valimotyöntekijä 

 

Matti Tervakangas 
Aluepalomestari 

 

MEILLE TÄRKEITÄ ASIOITA: 
Yhtenäiskoulun toiminta turvattava. 

Vanhukset hoidettava tulevaisuudessakin 
lähellä. 

Terveydenhoitopalvelut lähellä kuntalaisia. 
 

facebook.com/Siikaisten-Sos-Dem-Työväenyhdistys-ry 

Eleonoora Vaho 
Maatalouslomittaja 

 

Katja Vettenranta 
Valimotyöntekijä 

 

Matti Tervakangas 
Aluepalomestari 
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kunta 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
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
Palvelu on maksutonta.

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

      Hirvijärven 
      kyläyhdistyksen
      VUOSIKOKOUS
23.4.2017 KLO 13 uimarannan majalla
Käsitellään sääntömääräiset asiat
Johtokunta kokoontuu klo 12
terVetuloa

Keskustan Siikaisten kunnallisjärjestön
VUOSIKOKOUS
12.4.2017 klo 19 valtuustosalissa
Käsitellään sääntömääräiset asiat sekä vaalitulos
Johtokunta kokoontuu klo 18

MUISTIKAHVILA 
Siikaisissa 19.4.2017 klo 13-14.30
Aihe: Pidetään aivot virkeänä, Päivi Siltanen
Paikka: Osuuspankin kerhotila

  Siikaisten 
  Nuorisoseura ry
  VUOSIKOKOUS
kunnanvirastolla ti 18.4.2017 klo 18
Johtokunta kokoontuu klo 17.30
TERVETuLOA!

    Siikaisten 
    Yrittäjät ry. 
    Tiedottaa
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
Ke 26.4.2017 klo 19 , Eteläpää

GOLFRETKI KALAFORNIAAN
To 15.6.2017 klo 18-20 ( lähtö n. 16.45)
-opastettu tutustuminen golfiin.
Tutustuminen pitää sisällään tarvittavat välineet,
laji opetusta harjoitusalueella sekä pelaamista 
par3-kentällä. Hinta 32 €/hlö
Sitovat ilmoittautumiset: siikaisten@yrittajat.fi/
Anne 0400-661826

Siikaisten Yrittäjät järjestää:
HUUTOKAUPPA
Su 16.7.2017 klo 12 kylätalo Päivölä , Leväsjoki
näyttö alkaa klo 11 . Meklarina Eero Maja.
Ei pohjahintoja , myyntiprovisio
- voit tuoda itsellesi tarpeetonta tavaraa myyntiin
(sovittava ennalta, tarkemmat tiedot sähköpostitse
tai puhelimitse)
- otamme vastaan yhdistyksen hyväksi huutokaupattavaa 
tavaraa.
siikaisten@yrittajat.fi
Anne 0400-661826
Seppo 040-5871008

S I I K A I N E N

  Siikaisten
  Reserviläiset ry
  KEVÄTKOKOUS
pe 7.4.2017 klo 18.00 Heikinkartanossa Otamolla.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa! 
HALLITuS

Hirvijärven kunnostusyhdistys ry
Sääntömääräinen VUOSIKOKOUS
 
pidetään perjantaina 28.4. 2017 klo 18.00 
Siikaisten kunnantalon valtuustosalissa.
Käsitellään sääntöjen mukaiset asiat (toimintakertomus 
ja tilinpäätös v. 2016, jäsenmaksu vuodelle 2018, henki-
lövalinnat, toimintasuunnitelma ja talousarvio v. 2017).
Lisäksi ideoidaan järven hyväksi tehtäviä toimintoja.
Kaikki Hirvijärven kehittämisestä kiinnostuneet Tervetuloa !
KunnOSTuSYHdISTYKSEn HALLITuS

UusSantrat ry
Kutsu Sääntömääräinen VUOSIKOKOUS 
Siikaisissa la 8.4.2017 klo 14.00.
Asialistalla tavanomaisten vuosikokousasioiden lisäksi 
yhteenveto menneistä hiljaisista toimintavuosista sekä 
päätettävänä osallistuminen Kohtaamisia - juhlanäytelmään 
tukijana. Tavanomaisesta poiketen kokoukseen pyydetään 
ennakkoilmoittautumista. Kokouspaikka määräytyy ilmoit-
tautumisten perusteella. Laita viestiä, jos haluat vaikuttaa 
yhdistyksen toimintaan, vaikka et kokoukseen osallistuisi-
kaan.
Yhteydenotot/ilmoittautumiset viimeistään tiistaina 
4.4.2017.
Ensisijaisesti sähköpostilla uussantrat@gmail.com
Muuten 0503300526/Marika

Toimintamme on ollut viime vuodet tauolla. nyt olisi aika 
piristyä ja toimia Suomi 100 - juhlavuoden kunniaksi. 
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Frigårdin yksityistien VUOSIKOKOUS 

kunnantalolla tiistaina 11.4.2017 klo 10. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
toimitsijamies 

Haukkaa terveellisesti sydämen iloksi
Leena-Sisko Vanhatalo Lauttijärven Martoista kertoo sy-
dänterveellisestä ruoasta keskiviikkona 5.4. klo 18 Sii-
kaisten kunnanvirastossa. Kahvitarjoilu, josta huolehtii 
Siikaisten Martat. Ilta jatkuu sydänyhdistyksen vuosikoko-
uksella.

VUOSIKOKOUS
Keskiviikkona 5.4. klo 19 Siikaisten kunnanvirastos-
sa. Käsitellään vuosikokoukselle kuuluvat asiat, mm. tilit 
ja tase ja toimintakertomus, talousarvio ja toimintasuun-
nitelma, valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ero-
vuoroisten tilalle seuraavaksi 3-vuotiskaudeksi sekä piiri-
kokousedustaja.

Sydänviikkoa vietetään 23. - 30.4. 
Terveysmittaustilaisuus perjantaina 28.4. klo 10 - 15 
Merikarvian apteekissa, mittauksen suorittaa Satakunnan 
Sydänpiirin terveydenhoitaja Kyllikki naskali. (Mittaukset 
ovat maksullisia.) Myynnissä sydäntuotteita. Verenpai-
neen omaseurannan ohjausta.

Linja-autokuljetus Sydänpiirin 60-vuotisjuhlaan 
keskiviikkona 26.4. klo 18 Porin Yyterin kylpylähotelliin. 
Tilaisuudessa esiintyy Anna Puu, kakkukahvitarjoilu. Ilmai-
nen kuljetus Merikarvialta ja Siikaisista. Paikat täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä, soita viimeistään 10.4. Veli 
050 536 6544, Anja 040 750 7917 tai Jorma 0400 464 065.
Unelmien liikuntapäivä
Tule tutustumaan frisbeegolfiin Merikarvialle keskiviik-
kona 10.5. klo 14 unelmien liikuntapäivän merkeissä Juk-
ka Heinon opastamana. Lähtö urheilutalon edestä purura-
dan maastoon.

Kesäretki Saarenmaalle Kuresaareen 10. – 14.7.
Yöpyminen kylpylä Ruutli Spassa 2 hengen huoneissa. 
Matkan hinta noin 350 €/ henk. Hintaan sisältyvät bus-
simatkat, laivamatkat, yöpyminen, saapumispäivän lou-
nas ja aamiaiset hotellissa ja kiertoajelu. Viron matkalle 
tarvitaan voimassa oleva passi tai poliisin myöntämä ku-
vallinen henkilökortti. Vielä on mukavasti paikkoja jäljellä. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset viimeistään 15.5. mennes-
sä Veli 050 536 6544, Anja 040 750 7917 tai Jorma 0400 
464 065.
Muutkin kuin jäsenet ovat tervetulleita yhdistyksemme ti-
laisuuksiin ja matkoille.
 
Ota sydän sydämen asiaksi ja tule mukavaan 
joukkoomme! 
Jorma kertoo mielellään lisää puh. 0400 464 065.

Merikarvian Seudun
SYDÄNYHDISTYS ry

SIIKAISTEN MARTAT
MARTTAILTA ke 19.4 klo:18.00 Yhtenäiskoulun 
opetuskeittiöllä.
Leivotaan karjalaisia leivonnaisia Lilja Heikkilän 
opastuksella.
Tervetuloa!

www.martat.fi  |

        MTK-Siikainen
        KEVÄTKOKOUS 

tiistaina 4.4 klo 19 Siikaisten Kunnantalolla. Osallistujien 
kesken arvotaan mökkiviikonloppu Sahra-mökillä.
 
MTK-Siikainen kutsuu jäsenensä perinteiseen kevät-ta-
pahtumaan  Sahra-mökille torstaina 27.4 klo 19. Kahvi- 
ja makkaratarjoilu.
Tervetuloa

     SIIKAISTEN RHY 
     TIEDOTTAA

Perinteiset ampumaradan siivous- ja kunnostustalkoot 
pidetään lauantaina 6 päivänä toukokuuta 2017 alkaen 
klo 09.00  

KILPAILUKALENTERI KEVÄÄLLE 2017 
Pienoishirvenkävely   
Sarjakilpailut     Osallistumismaksu  2 eur  alle 18 v ei maksua
1 .To 4.5.2017       klo 17.30 -        Järjestelyt  Samminmajan Ms
2 .To 11.5      klo 17.30 -        Järjestelyt Leväsjoen Ek
3. To 18.5    klo 17.30 -        Järjestelyt Siikaisten Ms

Mestaruuskilpailut    Osallistumismaksu   5 eur.  
Ti 23.5.2017   klo 17.30           Järjestelyt Rhy:n hallitus ja 
                   Leppijärven Em

Metsästäjäkurssi alkaa 4.4. klo.18.00 Paloasemalla.
Metsästäjätutkinnot 20.4., 25.4. ja 27.4. 
Loppukesän kilpailut toukokuun kuntatiedotteessa  
HALLITuS

Pois köyhät aukeelta © Siikaisten Nuorisoseura/Raija Collander  

Köyhän oikeus on ovensuussa,rikkaan 
pöyrän päässä.

Viikon virsua pitävi, toisen viikon parsi-
malla.
Virsut = tuohesta punotut jalkineet

Puhtaus on puali ruakaa, vaivaisellakin 
varana.
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      Kesätyötä 
      Siikaisten 
      4H-yhdistyksessä  

Haetaan työnjohtajia Siikaisten kunnan alueen vihertöiden 
hoitoon. Hakijalta edellytetään 18 vuoden ikää. Tehtävä-
nä on toimia työhön osallistuvana työnjohtajana. Työ on 
päivätyö ja sijoittuu ajanjaksolle kesäkuu – elokuun alku. 
Tehtävään voidaan palkata yksi tai useampi täysi-ikäinen 
nuori, jolloin kesäkauden kestävä työ voidaan tehdä lyhy-
empinä jaksoina. Työtehtävään kuuluu työnjohto kunnan 
vihertöissä oleville kesätyöntekijöille sekä vihertöiden 
tekeminen. Henkilöltä edellytetään vastuullisuutta, koke-
musta puutarhakoneista ja kiinnostusta työnjohtoon. Ha-
kemukset 28.4. mennessä seija.vuorela@wippies.fi
Kesätyötä omassa kunnassa on hieno mahdollisuus. Kaik-
ki työkokemus auttaa uralla eteenpäin. Kysy lisää.

Miltä kuulostaa yrittäjyys, olisiko Kesätyö 4H-yrittäjänä si-
nulle mahdollisuus työllistyä? nuoret voivat perustaa oman 
4H-yrityksen 13-vuotiaasta alkaen ja yrittäjyyttä voi kokeil-
la yksin tai ryhmässä. Ota rohkeasti yhteyttä Anna-Kai-
saan, selvitetään yhdessä, miten 4H-yritys perustetaan ja 
miten omaa yritysideaa kehitetään.  #YritäOpiTienaa

Lisätietoja kesätöistä ja 4H-yrityksestä saa Seija Vuore-
lalta puh. 040 825 6017 ja 4H-lähitukihenkilö Anna-Kaisa 
Valajalta puh. 044 783 0310.

Siikaisten 4H-yhdistyksen sääntömääräinen kokous 
5.4.2017 klo 18, Osuuspankin talon entinen kukkakuppa, 
Kankaanpääntie 2, Siikainen. Tervetuloa. Hallitus. 

   Merikarvia-Siikaisten 
   kansalaisopiston 
   kursseja:
 
Luentoja Merikarvian kunnanvirastolla. Tilaisuuksiin 
on vapaa pääsy.
Sisällissota –ilta ke 12.4. klo 18-21, Lauri Antola ja Sep-
po Haukoranta.  Aiheena on vuoden 1918 tapahtumat. 
Alustajana on aiheesta gradun tehnyt Lauri Antola Turun 
yliopistosta. Kahvitarjoilu. Tilaisuus järjestetään yhdessä 
Merikarvia-seuran kanssa. 
Kukkia koko kesäksi – kukkiva puutarha sekä kuk-
kia ruukkuihin ja terassille ti 25.4. klo 18-20.15. Illan 
juontaa Leena-Sisko Vanhatalo. Asiantuntijana puutarhuri 
Pirkko Huilla. Kahvitarjoilu. Tilaisuus järjestetään yhdessä 
Lauttijärven marttojen kanssa.

Meillä puhutaan englantia la 1.4. ja su 9.4. klo 10-14. 
Elina Luoman matkailuenglannin kurssi Merikarvian yh-
teiskoululla. Kurssimaksu 10€.
Uusi ilme verhoillen Tuorilan koululla la-su 22.-23.4. 
sekä 6.-7.5. klo 10.00-16.00. Tule verhoilemaan vaikkapa 
lempinojatuolisi uuteen kuosiin. Opettajana Mari Van-
hatalo. Hän tuo työkalut tullessaan ja häneltä voi ostaa 
tarvikkeet. Kurssimaksu 28€.  
Ensiavun kertaus la 22.4. klo 9.00-16.00 Vapaa-aika-
keskus Rysällä, opettajana Tarja Kujala. Kurssimaksu 
14€ sisältää tarvikemaksun 6 €. Jos sinulla on kysymistä 
EA-kurssista, ota yhteys kansliaan.  
 
Kursseille ilmoittautumiset www.merikarvia.fi tai kans-
liaan, p. 044 7246 325.

Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 24.1.2017 valinnut kirkkoneuvostoon 
seuraavat jäsenet vuosille 2017-2018: (suluissa varajäsenet)
Matti Anttila (Matti Kuusisto), Hannu Heikintalo (Jukka Koskinen), Johanna Huhtanen (Riitta Vanhatalo), Satu Korhonen 
(Pirkko Tuorila), Marja Mattila vpj (Heini Toivonen), Raija Viljanen (Seija Unto), Veikko Kohtamäki (Antti Partanen), Matti 
Tervakangas (Taisto Salo). 
Diakonia- ja lähetystyön vastuuryhmä 2017-2018
Raija Viljanen, Leena Ervasti, Seija Unto, Veikko Kohtamäki, Pirkko Tuorila, Irja Uusitalo
Nuorisotyön vastuuryhmä 2017-2018
Heini Toivonen, Elina Nurminen, Katja Vettenranta, Leila Manninen 
____________________________________________________________________________________________________

Hautojen hallinta-ajat
Siikaisten seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 20.2.2017 päättänyt kartoittaa haudan hallinta-ajan ylittäneet 
haudat. Hautaoikeuden haltijalla on mahdollisuus jatkaa hautaoikeuden voimassaoloaikaa (kirkkolaki 1274/2003 17 luku 
2 § 2 mom). Hautaustoimilaki (1.1.2004) velvoittaa seurakuntia seuraamaan hallinta-aikoja.

Hallinta-ajan päättymisestä ilmoitetaan kirjeellä, jos haltijan osoitetiedot ovat seurakunnalla. Osoitetietojen puuttuessa 
haudalle asetetaan keväällä tiedote, jolla omaisia pyydetään ottamaan yhteyttä.

Haudan hallinta-aikoihin liittyen voi ottaa yhteyttä Siikaisten seurakunnan kirkkoherranvirastoon:
Virasto avoinna ti-ke-to klo 9-12 (sovittaessa myös muuna aikana) puh. 040 549 3122.
sähköposti susanna.jarvenpaa@evl.fi. 
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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

MERIKARVIA-SIIKAISTEN 
KANSALAISOPISTON KEVÄTJUHLAT:

 

Lauantaina 22.4.2017 klo 13 Ahlströmin alakoululla
Kädentaitojen näyttely klo 12-16

Sunnuntaina 23.4.2017 Leväsjoen koululla 
Kädentaitojen näyttely klo 12-16. Ohjelmatuokio klo 13

Puffetti, tervetuloa!

HELLUNTAISEURAKUNNASSA TAPAHTUU

20.4 Hengellisten toivelaulujen ilta  
- Olet tervetullut laulamaan kanssamme 

30.4 Vapun aaton tilaisuus
 -Laulua, todistuksia
- Sima- ja munkkitarjoilu
- ulkona myynnissä grillimakkara
- Simaa & munkkeja myös myynnissä mukaan Pois köyhät aukeelta © Siikaisten Nuorisoseura/Raija Collander  

Porstoosta näkee, millane emäntä talos o.
Porstoo = eteinen

Enemmän emäntä esiliinan taskus kylään 
kantaa, ko isäntä hevosella kotio tua.

Ne naiset on niin surkeita, sano miäs, ko 
töistä myöhästy.
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SDP:n tapahtumia 
Siikaisissa

Torilla jakamassa hernekeittoa:
28.3. Klo 9.00 alkaen

Eteläpäässä ehdokkaita 
tavattavissa:

29.3. Klo 17.30 alkaen
Tarjolla: pitsaa, kahvia ja pullaa. 

SIIKAISTEN
DEMARIT

KONEHUOLTO 
ARI HIRVIKOSKI

0400-223 851

Traktorien ja puimureiden
huollot ja korjaukset

Erikoisala 
MF, CASE, JOHN DEERE -traktorit

Sampo Rosenlew puimurit

Suoritan kivienkeruuta 
pelloilta 

kivipekka 5-koneella

OTA YHTEYTTÄ
Markus Malmila   
Puh. 040 563 8574

Sammuttimien 
tarkaStuS- 
päivä
7.4.2017 
klo 10 - 14 
Siikaisten 
huoltoasemalla. 
tuorilantie 11
040 1881 532

   Kirpputori 
     Ns-talolla 
    la 6.5. klo 10 – 15
Pöytäpaikka on ilmainen!
Tule edullisille ostoksille tai tuo itsellesi
tarpeettomiksi käyneet tuotteet Ns-talolle 
myytäväksi. Joillekin toisille niistä voi olla 
paljonkin hyötyä! Laitetaan siis tavarat kier-
tämään! 

Kirpputori toimii itsepalveluperiaatteella eli 
myyjät hinnoittelevat ja merkitsevät tuot-
teensa numerolla, jonka saavat varatessaan 
pöydän. Nuorisoseura järjestää henkilöt 
toimimaan kassalla, johon ostajat maksavat 
tuotteensa.
Myyntitulot tilitetään myyjille numeroiden 
perusteella.

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

Buffetti!
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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

KEHOA KuuNNELLEN
Reipas Ryhti
* Fysioterapia * Hieronta 
* Kalevalainen jäsenkorjaus
Avoinna ma-pe
Heli Malmila, puh. 040 5643 765.
Siikaistentie 569, 29810 Siikainen
www.reipasryhti.blogspot.fi

FySioterApiAA myöS 
lääkärin lähetteellä.Avajaiset uusissa tiloissa tulossa

pe 28.4.2017 klo 15.30-18.00

 

                                                    
 

LAUANTAI-ILTOJEN OHJELMA 
                     1.4.   KARAOKE 
                     8.4.   DISCO 
                   15.4.   KARAOKE 
                   22.4.   KARAOKE 
                   29.4.   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) 

 

      Eteläpään matkailukeskus 
040 513 9877  info@etelapaa.fi     

                                                            

Eteläpään matkailukeskus tiedottaa… 
VAPPUAATTONA 30.4. 

JOKKE VAINIONPÄÄN KARAOKE 
KLO 21.30 ALKAEN 

(RAVINTOLA AVOINNA 12-02) 
 

                                                                                      
 
 
 

 

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

1€/ikävuosi 
 

VAPPUPÄIVÄNÄ 1.5. 
MÄSSYPUFFETTI  

KLO 12-16 
                         (RAVINTOLA AVOINNA 12-21) 

 

 
 

LAPSILLE ILMAPALLOJA! 

 
Pizzaa, hampurilaisia, ranskalaisia, friteerattuja herkkuja, 

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

PÖYTÄVARAUKSET 
040 513 9877 

             Pääsiäisloman kunniaksi 
          LASTEN KARAOKE 
               SUNNUNTAINA 16.4. 

              KLO 16-18 
               kaikille laulajille 

                suklaamuna!  

 

Fysioterapeutti 
Taina Koskimäki

- fysikaaliset hoidot lääkärin lähetteellä
- hieronnat (ilman lähetettä)

- kotikäynnit
- DETOX –kehonpuhdistushoidot

- Kinesio -kiputeippaukset

Liike- ja palvelutalo 
Siikainen

puh. 0400 448 969

Jelppari
    - apua arjen askareisiin -

Arjen

Terveisin paikallinen yrittäjä 

Mari Halminen 
050-3318996
www.arjenjelppari.fi

Kotonasi tehdystä 
työstä saat 
kotitalousvähennyksen.

Ota rohkeasti yhteyttä! 
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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 5/2017 ilmestyy 27.4. Materiaali kuntauutisiin 5/2017 on toimitet-
tava  18.4.2017 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.
5 vk 17 - 27.4. 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

Pois köyhät aukeelta © Siikaisten Nuorisoseura/Raija Collander  

Myydään
POLTTOPUUTA

tuoreena tai kuivana

Harri Viitanen 050 300 0279

Naama on ko kollikissalla, mutta vartalo 
on kaunis, sano Leväsjoen miäs mui-
jaans.
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Katso muut tapahtumat ja mahdolliset muutokset osoitteessa www.siikaistenseurakunta.fi

SEURAKUNTATAPAHTUMAT 
HUHTIKUUSSA

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 9352
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi                    

Siunattua Pääsiäisen aikaa
Seurakuntalaisille!

Su 2.4.    Messu srk-kodissa klo 10.00 , Ervasti, Tanskanen.  
               Virsiseurat Anitta Mäkitalossa Leväsjoella klo 14.00                            
Ma 3.4.   Päiväkerho klo 9.30–11.30 srk-kodin Nuokkarilla joka ma, 
               Sjöholm. Miestenpiiri Seurakuntakodilla  klo 18.00.                       
Ti  4.4.    Kokkikerho 1.-2.lk klo 13-15 joka ti, Sjöholm.       
     Ehtoollishartaus klo 14.00  Metsätähdessä , Ervasti, Tanskanen.  
     Rukouspiiri Nuokkarilla klo 18.30.
Ke 5.4.    Perhekerho Nuokkarilla klo 10-11.30 joka ke,Sjöholm 
To 6.4.     Hartaus Kankaanpään sairaalassa, klo 13.30 Päivärinta       
Su 9.4.    Sanajumalanpalvelus klo 10.00  srk-kodissa, Ervasti, rippikoululaiset osallistuvat. 
               JP:n jälkeen rippikoululaisille lounas, ja rippikoulua Nuokkarilla klo 15.00 asti.                  
Ma 10.4. Pääsiäismusikaali kirkossa, klo 19.00 Siikaisten ja Merikarvian sekakuoro,
               joht. Majlis Mäki.
Ti 11.4.   Ahtisaarna srk-kodissa, klo 19.00  Mikkola, Koskinen
Ke 12.4.  Ristin tie – sävelhartaus, klo 19.00 Ervasti, Tanskanen, Duo Majlis&Jari
To 13.4.  Messu kirkossa, klo 19.00 Ervasti, Tanskanen  , kirkkokuoro
Pe 14.4.   Sanajumalanpalvelus kirkossa klo 10.00,  Ervasti, Tanskanen, lauluryhmä
Su 16.4.  Messu kirkossa klo 10.00, saarna Pentti Heinilä, lit. Ervasti, Tanskanen, kirkkokuoro
Ma 17.4. Sanajumalanpalvelus Leväsjoen Rukoushuoneella klo 12.00 Ervasti, Tanskanen
Ti 18.4.   Hartaus Metsätähdessä klo 14.00 , Päivärinta, Tanskanen, 
     klo 18.30 Rukouspiiri Nuokkarilla       
Su 23.4.  Sanajumalanpalvelus srk-kodissa klo 12.00, Broberg, Koskinen
Ti 25.4.   Srk-kodin kerho klo 10, Päivärinta. 
     Raamattupiiri klo 18.30 srk-kodissa
Ke 26.4.  Leväsjoki-Saarikosken päiväpiiri klo 13.00 Kalevi        
               Kaitaisella, Luomantie 1  
Pe 28.4.   Virsilaulut Metsätähdessä klo 14.30
La 29.4.  Lähetys-diakonian vappumyyjäiset (simaa,munkkeja..)  
               torilla alkaen klo 9
Su 30.4.  Sanajumalanpalvelus srk-kodissa klo 10.00  Ervasti,    
               Tanskanen, kirkkokahvit, Leväsjoki-Saarikosken kirkkopyhä       


