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PELTORANCE SAMMISSA la 3.3

Siikaisten kunnan tiedotuslehti                     3/2018

 

KIRjASTO jA KuNNANvIRASTO SuLjETTu vIIKOT 12 jA 13 
TOIMIPAIKAN MuuTON vuOKSI OS. KANKAANPääNTIE 1 A.
HuOM ! KuNNANvIRASTOSSA ASIOINTI MAHdOLLISTA 
ETuKäTEEN SOvITTAESSA - SOITA jA vARAA AIKA.
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Uuden peruspalvelukeskuksen avajaisia vietettiin Niitty-
villassa helmikuussa. Tiloihin tutustui yli 100 kuntalaista. 
Tilat olivat monen mielestä viihtyisät ja toimivat, joskin 
tien kyselijöitä uusiin tiloihin on vielä ollut. Vasta keväällä 
ja kesällä käynti Niittyvillaan läheltä jokirantaa Metsätäh-
den pihapiirin sivuitse päässee todella oikeuksiinsa. Nyt 
jokivarteenkin vaikka mato-ongelle on kenellä tahansa 
pääsy.  Tärkeintä on silti palvelu. Saamme edelleen ter-
veydenhoidon, laboratorion ja lääkärin palveluita omassa 
kunnassa. 
Terveyspalvelut muuttivat Niittyvillaan kun tila jäi asu-
misyksikön lakkauttamisen jälkeen tyhjilleen. Asumispal-
velut järjestetään kaikki Metsätähdessä, jossa on osaavaa 
henkilökuntaa ympäri vuorokauden paikalla ja siten myös 
turvallista asua. Metsätähteen saatiin myös uudet turva-
puhelimet ja tänä vuonna turvallisuus paranee entisestään 
kun tiloihin asennetaan sprinklerijärjestelmä. 
Parhaillaan on käynnissä kunnanviraston toimintojen ja 
kirjaston muutto entisen terveysaseman tiloihin. Kunnan-
virasto ei nykyvaatimusten mukaan voi ilman mittavia 
ja kalliita saneeraustöitä toimia julkisen palvelun tilana. 
Kirjasto on tällä hetkellä ainoana palveluna vuokratilois-
sa. Ratkaisun seurauksena molemmat toiminnot joutuvat 
tinkimään tilasta nykyiseen verrattuna, mutta toisaalta yh-
teiselo voi tuoda jopa lisäarvoa kuntalaisten palveluihin. 
Saman katon alla palvelee jatkossa myös asiointipiste, 
hammashoitola, MHY ja maataloussihteeri.  Uusien palve-

Kevätmuuttoja 
– paluu 100 vuotta taaksepäin vai loikka uuteen aikaan?

luiden ja palveluaikojen muotoutumiseen menee aikansa, 
ja vielä on ratkaisematta talon nimikin. 
Kaikkien hallintoon ja palveluihin vaikuttavien nopeiden 
muutosten keskellä arki tuntuu välillä kaoottiselta ja tu-
levaisuus sumuiselta.  Kuitenkin, pidemmällä aikavälillä 
tarkasteltuna muutos ei niin suurelta näytäkään. Raija Col-
landerin Siikaisten kunnan historiaa käsittelevästä teok-
sesta löytyy kuvauksia myös kunnanviraston alkuajoilta. 
Kuntakokoukset on aluksi pidetty pitäjäntuvalla, joka oli 
pappilan vanha väentupa. Kunnanhuoneen laittamisesta 
on tehty päätös vuonna 1906. Muutama vuosikymmen 
myöhemmin päätettiin ottaa 50 000 markan laina kunnan-
huoneiston kuntoon panemiseksi. Sillä on tehty tilat kun-
nan arkistolle ja lainakirjastolle ja varauduttu kunnankir-
jurin ja opettajan asuntoihin.  Ensimmäinen virka on ollut 
kunnankirjuri-metsätyönjohtaja.  Jos kiinnostuit aiheesta 
enemmän, Raijan kirjaa Erämaasta talouskunnaksi voit 
kysyä kirjastosta. 
Palatakseni nykypäivään, viraston ja hallinnon väki kes-
kittyy muuttoon maaliskuun loppupuolella, joten viikot 12 
ja 13 kirjasto on suljettu ja hallinnossa asioidessa kannat-
taa soittaa ja sopia aika. Pääsiäisen jälkeen olemme aset-
tautuneet uusiin tiloihin ja alustavasti avoimia ovia viete-
tään 24.4. 
 
Viveka Lanne,
kunnanjohtaja

Vanha kunnantalo.
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YKSITYISTIEAVUSTUKSET
VUODELLE 2018
teiden kunnossapitoon ovat haettavana 4.4.2018 
mennessä.
Hakemuslomakkeita saa kunnanviraston tekniseltä 
osastolta. Vuonna 2017 avustusta saaneille yksityisteille 
hakemuslomake on postitettu.
Hakemukset palautetaan osoitteella: Siikaisten kunta, 
Tekninen osasto, Kankaanpääntie 1 B, 29810 SIIKAINEN

ELINVOIMALAUTAKUNTA

SIIKAISTEn KUnnAn KESäTYöpAIKAT 2018

Siikaisten kunnassa on haettavana noin 20 kesätyöpaik-
kaa eri toimipisteisiin aikavälillä 14.5.-31.8.2018. Kesätyöt 
on suunnattu vuosina 1998-2002 syntyneille nuorille. Ke-
sätyöntekijän työaika on pääsääntöisesti 30 t/vk ja työsuh-
teen kesto 2 viikkoa. Kahdelta viikolta työntekijälle makse-
taan palkkaa yhteensä 350 euroa. Työajasta ja työsuhteen 
kestosta voidaan poiketa yksikön tarpeen mukaan, jolloin 
palkka suhteutetaan työaikaan ja kestoon.
Hakuaika on 1.3.-15.4.2018. Vapaamuotoiset hakemuk-
set tehdään sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@siikainen.
fi, viestin aihekenttään haettava työpaikka ja oma nimi. 
Muista kirjata hakemukseen yhteystietosi, osaaminen ja 
kokemus, kiinnostus sekä mahdolliset ajankohdat, joina 
olet estynyt ottamasta työtä vastaan. Voit osoittaa oman 
hakemuksen korkeintaan kolmeen työtehtävään. 
Teemme valinnat viimeistään toukokuun ensimmäisellä 
viikolla ja ilmoitamme valinnoista kaikille hakijoille. Jos 
hakijoita on paljon, voidaan suorittaa haastattelu. Mikä-
li paikkoja jää täyttämättä, niitä tarjotaan ensin työhake-
muksensa muuhun yksikköön osoittaneille ja valitsematta 
jääneille. 
Alla on kuvattu tehtäviä eri yksiköissä. Työpaikkojen mää-
rä ja työn sisältö voivat vielä täsmentyä kun yksiköiden ke-
säjärjestelyt tarkentuvat.
 
Kesäkerho (2 paikkaa, kesäkuu)
Tehtäviin kuuluu erilaisten pihaleikkien ja pelien järjestä-
mistä ja ohjaamista lapsille. Toimit kesäkerhon henkilökun-
nan kanssa. Työaika on 2 viikkoa, ja työpäivän pituus on 
6 tuntia. Työpaikka on päiväkodin ja koulun alueet. Pää-
asiassa ollaan ulkona, sisätiloissa vain tarvittaessa. Tehtä-
vä edellyttää oma-aloitteista ja reipasta otetta työhön. 

päiväkoti pikku-Santra (2 paikkaa, kesäkuu)
Tehtäviin kuuluu erilaisten leikkien ja pelien järjestämistä 
ja ohjaamista pienille lapsille. Toimit päiväkodin henkilö-

kunnan kanssa. Työaika on 2 viikkoa, ja työpäivän pituus 
on 6 tuntia. Työpaikka on päiväkoti. Tehtävä edellyttää 
oma-aloitteista ja reipasta otetta työhön. 

Metsätähti (6 paikkaa, kesä-heinäkuu)
Tehtäviin kuuluu seurustelu ja ulkoilu vanhusten kans-
sa sekä mm. lukeminen ja mahdollinen muu hoitotyötä 
avustava työ. Toimit yhdessä metsätähden henkilökun-
nan kanssa. Työn kesto 2 viikkoa, työaika 30 t /vk. Reipas 
asenne ja rauhalliset eleet ovat eduksi vanhusten kanssa 
työskennellessä.

Siivoustyö (2 paikkaa, kesäkuu)
Työtehtävät ovat monipuolista siivoustyötä mm. ikkunoi-
den, seinien, lattioiden ja pulpettien pesua sekä tavaroiden 
siirtelyä/kantamista. Työntekijä toimii kunnan kiinteistöis-
sä siistijän avustajana tai itsenäisesti ohjeiden mukaan. 
Työaika on 2 viikkoa, ja työpäivän pituus on 6 tuntia. Työ 
edellyttää kohtuullista fyysistä kuntoa. Jos olet aktiivinen 
ja toimeen tarttuva, tämä työ sopii sinulle. 

Ruokapalvelu (2 paikkaa, kesä-heinäkuu)
Tehtäviin kuuluu keittiön siisteydestä huolehtimista, as-
tiahuoltoa ja keittiön muita avustavia tehtäviä. Tässä on 
hyvä kesätyöpaikka alasta kiinnostuneelle. Työaika on 4 
viikkoa, ja työpäivän pituus on 6 tuntia. Työpaikkana on 
kunnan keskuskeittiö Metsätähdessä.

Ulkoalueiden hoito (6 paikkaa, kesä-elokuu)
Työtehtäviin kuuluu nurmialueiden, pensaiden / puskien 
leikkaamista ja siistimistä sekä muita avustavia tehtäviä. 
Siistittäviä kohteita ovat keskustan viheralueet ja urhei-
lualueet, sekä Eteläpään alue.  Tehtäviin saattaa kuulua 
myös pienimuotoisia korjaus- ja huoltotehtäviä kunnan 
varastolla. Työympäristö on mm. kevyenliikenteen väylien 
ja autoteiden välissä sekä niiden välittömässä läheisyy-
dessä olevat nurmialueet. Työvälineinä ovat työnnettävä 
ruohonleikkuri ja päältä ajettava ruohonleikkuri (edellyttää 
traktori- tai mopokortin), trimmeri ja raivaussaha. Ikäraja-
vaatimus tähän tehtävään on 16 vuotta. Työ on melko fyy-
sistä, ja vaatii vähintään kohtuullista kuntoa. Työaika on 
2-4 viikkoa ja 6 tuntia päivä. 

Messu- ja markkinointityö porin Asuntomessut 
(1 paikka, heinä-elokuu)
Siikaisten kunta osallistuu Satakunnan yhteisosastolle 
Porin Asuntomessuille 6.7.-5.8.2018. Etsimme markki-
nointihenkistä sanavalmista kunnan nuorisolähettilästä 
messuesittelytyöhön. Olet messuilla yhdessä kulttuuritoi-
mikunnan jäsenen kanssa. Työtä on messuaikana yhteen-
sä 120 tuntia (4 vk, 30 t/vk) erikseen sovittavina päivinä, 
myös viikonloppuisin. 

HAETTAVIA  AVUSTUKSIA/
KESÄTYÖPAIKKOJA
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MUITA PALVELUITAKUNNANVIRASTO

KUnnAnVIRASTO jA KIRjASTO MUUTTA-
VAT UUSIIn TILOIhIn VIIKOILLA 12 jA 13
(ent. terveyskeskus)

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
Tekninen johtaja Anne Järvenranta  044 720 1028
Päivystys klo 16-06, vesilaitos/kiinteistöt 044 720 1029
Vesilaitos Juha-Matti Nurmi  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
Asiointipisteen palvelut / 
palveluneuvoja Leila Rajala  044 720 1040
Kirjastopalvelut / kirjastosihteeri 
Katri-Helena Saarinen-Holappa  044 720 1039

HUOM! Kirjasto suljettu viikot 12 ja 13 muuton vuoksi

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

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

KUNTA PALVELEE

proagrian yritysneuvonta
ProAgrian yritysasiantuntijat antavat yrittäjille taustatu-
kea yritystä koskevissa suunnitelmissa.
Maksutonta neuvontaa on saatavissa 8 tuntia kalen-
terivuodessa. Pohjois-Satakunnan alueen neuvoja on 
Annina Luotonen.
Yhteystiedot: 
040 661 9010, annina.luotonen@proagria.fi

LEADER pOhjOIS-SATAKUnTA On AVAn-
nUT KAKSI TEEMAhAnKEhAKUA 15.2. 

Avoinna on sekä pieninvestointeihin, että pienkehittämi-
seen keskittyvät omat teemahankkeensa. 
Pistäkää mietintämyssyt päähän, jakakaa viestiä ja olkaa 
yhteyksissä ideoiden kanssa!
Investointihanke: "Ideoista toiminnaksi kotiseudun par-
haaksi" 
Kehittämishanke: "Osaamista kotiseudun parhaaksi" 
Lisätiedot: Leena Saloniemi, hankeneuvoja 040 683 8852 
/leena.saloniemi@kankaanpaa.fi
www.aktiivinen.fi

Pois köyhät aukeelta © Siikaisten Nuorisoseura/Raija Collander  

Älä solokkaa, puhu selevää, vaikkei tulis
ko sana päiväs.

Kruunaa! Yks, kaks ja kaikki mulle, sano
Vilio markanheitos.
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MENNEITÄ TAPAHTUMIA

2.2. Ida Elinan Hello world – terveisiä maailmalta kaksi koululaiskon-
serttia päivällä yhtenäiskoululla ja yleisökonsertti illalla Eteläpäässä 
myös veti tuvan täyteen.

Peruspalvelukeskuksen 
avoiminen ovien päivä 
9.2. Kuvassa henkilöt 
vasemmalta: Marika 
Rantala (terveydenhoitaja), 
Marja-Liisa Hämäläinen 
(terveydenhoitaja, palve-
luohjaaja), Tiina Kleme-
lä-Ruohomäki (terveyden-
hoitaja), takana Annikki 
Räikkönen (sosiaalipuolen 
palveluohjaaja), Anu Ve-
sanen (terveydenhoitaja), 
Eeva Niemi (perushoitaja) 
ja Johanna Mäensivu (ter-
veydenhoitaja).
Kuva Katri-Piia Rajala
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Vaikka vuodenvaihde on monella lupausten 
ja uusien elämäntapojen aloittamisen aikaa, 
tuore ravintolavalmentaja Heli Malmila kan-
nustaa aloittamaan terveellisemmän elämän 
ihan koska tahansa. Tärkeintä on, että itsellä 
on motivaatiota muutokseen.
 
Viime vuonna yrittäjäksi ryhtynyt fysioterapeutti ja Kale-
valainen jäsenkorjaaja Heli Malmila valmistui loppuvuon-
na myös ravintovalmentajaksi. Ajatus uudesta osaamisesta 
lähti asiakkaiden tarpeesta. 
– Moni kyseli minulta ohjeita oman terveyden tukemi-
seen ravinnon avulla. Koska kokonaisvaltainen terveys ja 
hyvinvointi kiinnostaa minua, lähdin opiskelemaan lisen-
soiduksi ravintovalmentajaksi Trainer4You:n oppiin. Ruo-
ka ja hyvinvointi ovat tärkeä osa elämää, mutta helposti 
mennään ääripäihin. Nautinto ja herkut kuuluvat elämään 
– myös minulla, Heli nauraa.
 
Välipalat kunniaan
Heli kannustaa miettimään etukäteen ruokailuja ja suun-
nittelemaan niitä paremmin. Kun tietää milloin, missä, 
mitä ja kenen kanssa syö, on helppo huomata mahdollisia 
välipalojen tarpeita päivän mittaan.
– Ruokailujen välit venyvät helposti liian pitkiksi, jolloin 

Milloin tahansa on paras aika 
elämänmuutokseen

mieliteot pääsevät valloilleen, Heli miettii. Aina kannat-
taakin pitää jotain eväitä mukana. Lapsiperheissä tämä on-
kin usein tuttua, mutta pätee myös aikuisiin ja erityisesti 
vanhuksiin. Banaani, omena, pähkinöitä, kirsikkatomaat-
teja tai porkkanoita kulkee helposti mukana minne vaan. 
Vaikka ei olisi jääkaappia käytössä työpäivän aikana, löy-
tyy välipaloille vaihtoehtoja. Kun aamulla laittaa jäiset 
mustikat rahkan joukkoon, on iltapäivällä välipala valmis 
syötäväksi.
 
Mitä ravintovalmentaja tekee?
Ruokaan liittyy paljon uskomuksia, väärää tietoa, tunteita 
ja terveyshuolia. Lisäksi kiire ja stressi sekoittavat paitsi 
ihmisten ruokailutapoja myös elimistön tilaa. Ravintoval-
mentaja kartoittaa asiakkaan terveydentilan ja elämänti-
lanteen sekä tavoitteet. Yhdessä mietitään pari tärkeintä 
muutostarvetta ja ravintovalmentaja antaa keinoja tavoit-
teisiin pääsemiseen.
– Kerralla keskitytään pariin kolmeen muutokseen, sillä it-
seltä ei kannata vaatia mahdottomia. Tavoitteena on pysy-
vä muutos, ei pikadieettejä ja jojoilua painon kanssa, Heli 
muistuttaa. Yhdessä opetellaan uusia tapoja ja tarvittaes-
sa tulen vaikka kauppaan mukaan tai kokkaan asiakkaan 
kanssa.
 
Vinkkejä ruokailuihin
Elämäntapojen muutoksessa ei kannata lähteä mullista-

Tarkista leivän suo-
laprosentti ja kuidun 
määrä, Heli muistuttaa.
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YHDISTYKSET JA 
YHTEISÖT TOIMIVAT

     KIRppUTORI 
     nS-TALOLLA 
     la 14.4. klo 10 – 15
      Pöytäpaikka on ilmainen!

Tule edullisille ostoksille tai tuo itsellesi tarpeettomiksi käy-
neet tuotteet Ns-talolle myytäväksi. Joillekin toisille niistä 
voi olla paljonkin hyötyä! Laitetaan siis tavarat kiertämään!
Kirpputori toimii itsepalveluperiaatteella eli myyjät hinnoit-
televat ja merkitsevät tuotteensa numerolla, jonka saa-
vat 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!

Siikaisten nuorisoseura ry
VUOSIKOKOUS
Nuorisoseurantalolla, Tuorilantie 4
Ke 21.3.2018 klo 18
Johtokunta kokoontuu klo 17.30
Tervetuloa!

SUOMEn pUnAInEn RISTI
Siikaisten osasto
KEVäTKOKOUS
perjantaina 9.3.2018 klo 18.30
Osuuspankin kerhohuoneella.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Hallitus kokoontuu klo 17.00
TERVETULOA!

maan kaikkea kerralla. Uusien tapojen opettelun voi aloit-
taa esimerkiksi lisäämällä kasviksia ruokaan ja tarkastele-
malla syömänsä suolan ja sokerin määrää. Myös riittävä 
kuitujen saanti on syytä varmistaa.
 
Nykyään on mahdollisuuksia käyttää värikkäitä kotimai-
sia kasviksia ympäri vuoden, ja esimerkiksi juurekset ovat 
edullisia talvellakin. Jos tuntuu, että pilkkominen ja kuori-
minen vievät liikaa aikaa, aina voi turvautua pakasteisiin. 
Pakastetuissa kasviksissa on edelleen tallella ravinteita ja 
ne tarjoavat terveellisiä kuituja.
 
Moni välttelee leipää, mutta sitäkin saa toki syödä, kun-
han tarkistaa suolan ja kuidun määrä. Niissä saattaa olla 
valtavia eroja. Suositus on, että suolan määrä olisi alle 
0,7 % ja kuitua puolestaan mahdollisimman paljon, mutta 
vähintään 6 g / 100 g. Kannattaa siis kaupassa tutkia tuo-
teselosteita, sillä niissä on paljon tietoa. Sydänmerkki-lo-
go tuotteissa kertoo, että tuotteessa on nämä asiat otettu 
huomioon.
 
– Ja sitten, kun herkkuja on tarjolla, saa nauttia hyvällä 
omatunnolla. Ravintovalmennuksessakin pyritään saa-
maan syömisen perusteet kuntoon, ei keskitytä kalorien 
laskemiseen. Valmennus on hyvä teko itseä kohtaan, ei 
mikään rangaistus. Ravinnon avulla voi oikeasti saada li-
sää virkeyttä ja jaksamista arkeen, Heli kannustaa.
 

Pakastekasviksia voi huoletta käyttää ruoanlaitossa.

Sammin kyläyhdistys ry:n 
VUOSIKOKOUS 
sunnuntaina 11.3.2018 klo 13 Sammin kylätalolla.
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen asiakirjat 
nähtävillä kyläyhdistyksen kotisivuilla
https://sammi.kapsi.fi 
Kahvitarjoilu! Lämpimästi tervetuloa!
 
Kyläyhdistyksen hallitus
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EL-Siikainen
MAALISKUUn KERhOT 
6. ja 20.3. klo 11.00 OP:n kokoustilassa. 
Vietetään mukavaa yhdessäoloa. TERVETULOA.

Eläkeliiton Siikaisten yhdistys ry
SäänTöMääRäInEn KEVäTKOKOUS
20.3.2018 klo 11.00 OP:n kokoustilassa

TERVETULOA                                     HALLITUS

Sydänilta torstaina 1.3. klo 18 Merikarvian kunnanviras-
tossa. Illan aiheena auttamistoiminnat sairaskohtauksissa 
ja onnettomuuksissa sekä hätäensiavun perusteet. Näistä 
tulee kertomaan ensiavun ja terveystiedon kouluttaja Tarja 
Kujala mukanaan ensiapunukke ja defibrilaattori. Kahvi-
tarjoilu. Kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita. 

Vuosikokous pidetään torstaina 12.4. klo 18 Merikarvian 
kunnanvirastossa. 

Terveysmittaustilaisuus perjantaina 20.4. klo 10 - 15 
Merikarvian apteekissa, mittaajana Sydänpiirin terveyden-
hoitaja Kyllikki Naskali. Paikalla on myös verenpainevarik-
ko, jossa annetaan omaseurannan ohjausta. Jaossa on 
esitteitä ja sydänlehtiä.

Kesäteatteriretki keskiviikkona 4.7. klo 18 näytös Tam-
pereen Pyynikille, jossa menee Tommi Auvisen ohjaama 
dekkarikomedia Ehtoolehdon sankarit, lippu ja bussikyy-
ti 50 €, ruokailu erikseen. Sitovat ilmoittautumiset 31.5. 
mennessä Velille 050 536 6544, Jormalle 0400 464 065 
tai Anjalle 040 750 7917 

30 vuotta sydämen asialla - tule mukaan mukavaan 
joukkoomme!  Jorma kertoo mielellään lisää puh. 0400 
464 065.

Merikarvian Seudun
SYDÄNYHDISTYS ry

  SIIKAISTEn SOS-DEM. 
  TYöVäEnYhDISTYKSEn 
  KEVäTKOKOUS
To 29.3.2018 klo. 19.00 Siikaisten paloasemalla 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Keskus-
tellaan tulevista vaaleista.
TERVETULOA!
Johtokunta kokoontuu 18.30
Yhteystiedot
Arja Kurtti pj. 050 5604067, Seppo Lahtinen vpj. 
040 7212694, Taisto Salo siht. 044 7201036

Alkavia kursseja:
110407K UUSI ILME VERHOILLEN 
la-su 10.-11.3. sekä 24.-25.3.2018 klo 10-16 
Tuorilan koulu, Mertanevantie 3 
Mari Vanhatalo 28 t (28,00 €)
Viikonloppukurssilla pääset sisään verhoilun mukaansa 
tempaavaan maailmaan. Tutustutaan erilaisiin verhoi-
lumenetelmiin ja -materiaaleihin. Laita vaikka lempino-
ja-tuolisi uuteen kuosiin. Opettajalta voi ostaa tarvikkeet ja 
hän tuo työkalut tullessaan. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
opettajalle, p. 045 636 0061. 
Tarja Kujalan ensiapukurssit Vapaa-aikakeskus Rysällä: 
610102K ENSIAVUN KERTAUS ti 20.3.2018 klo 16-20. 
Kurssimaksu 14€. Ilm.10.3. mennessä. 
Kurssimaksu sisältää tarvikemaksua 6 €. 610101K EN-
SIAPU 1 la 21.4.ja 5.5.2018 klo 9-16. Kurssimaksu 28 €. 
Ilm.10.4. mennessä 
Kurssi pidetään kahtena lauantaina 14.4. ja 21.4. Kurssi-
maksu sisältää tarvikemaksua 12 e. Kursseille ilmoittautu-
miset netin kautta tai kansliaan, p. 044 7246 325
320101K JÄRJESTYKSENVALVOJAN KERTAUSKURS-
SI 
la 21.4.2018 klo  10-17, Siikainen
Koulutuksessa kerrataan järjestyksenvalvojan peruskou-
lutuksessa opetettuja aihekokonaisuuksia. Kertaus on 
pakollinen järjestyksenvalvojakorttia uusittaessa. Kurssin 
läpäisy ei vaadi erillisen kokeen suorittamista, aktiivinen 
osallistuminen riittää. Kertauskoulutukseen kannattaa 
osallistua viimeisen 7-8 kuukauden aikana kun järjestyk-
senvalvojakortti on voimassa. Vuoden 2017 maaliskuun 
jälkeen käydyt jv-peruskurssit voi uusia vielä kuuden kuu-
kauden kuluessa vanhentumisesta. (aiemmin käydyt pe-
ruskurssit eivät saa vanhentua). Kurssimaksu 17 € sisäl-
tää tarvikemaksua 10 €. Ilmoittautumiset 16.4. mennessä 
netin kautta tai  kansliaan, p. 044 7246 325. 
7919800K AJANKOHTAISTA PUUTARHASTA 
ti 24.4.2018 klo 18-20.15, Lauttijärven koulu 
Leena-Sisko Vanhatalo ja Pirkko Huilla. Tilaisuus järjeste-
tään yhdessä Lauttijärven marttojen kanssa. Kahvitarjoilu. 
Ei tarvitse ilmoittautua.

MERIKARVIA-SIIKAISTEn 
KAnSALAISOpISTO 
TIEDOTTAA:

KAIKILLE AVOIn MUISTIKAhVILA SIIKAISISSA
Tietoa, Tukea, Yhdessäoloa
Paikka: Osuuspankin kerhotilat, klo: 13-14.30
21.3  Mieli virkeäksi eri menetelmin, Harju Heli
Paikka: Osuuspankin kerhotila      
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MARKKINOINTIA JA MYYNTIÄ

SIIKAISTEN 
HUOLTOASEMA 
Tuorilantie 11, SIIKAINEN

040 188 1532

Huoltoasemalta veikkauksen palvelut (ei toto) sekä matkahuollon 
asiamiespalvelut.
Pikkusuolaiseen nälkään huoltoasemalle on saapunut muun muassa
hampurilaiset, makkaraperunat ja muu grilliruoka J

Palveluihimme kuuluu myös seuraavat:
- Polttoöljyn myynti talouksille
- Rengasmyynti ja rengashotelli
- Pienimuotoisia auton huoltopalveluja
- Varattavissa 10 hengen kokoustila, sulkemisajan
  jälkeen vuokrattavissa koko tila – tiedustele

Rakennuspalvelu 
Mattila

Leväsjoentie 1158
29880 Leväsjoki

Puh: 0400-937 013
tmattila66@gmail.com

Pois köyhät aukeelta © Siikaisten Nuorisoseura/Raija Collander  

Vanttuiks vaimo kualee, hihnoiks hyvä 
hevonen

Isäntä meni myllyyn ja seittemän kertaa 
matkalla aukes saman säkin suu ja aina
soli ämmän syytä.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot mikko.korpela@korpela.fi
Tapahtuman järjestää Mikko Korpela

Vuoden kovin autoilutapahtuma 
järjestetään Siikaisten Sammissa

Sammin 
kyläyhdistyksen 
buffetista

kahvit
makkarat 

ja 
muut 

herkut!

SAMMISSA LA 3.3. KLO 12

Rata-alue neljän 
tunnin 

ajorupeamaan
on uudessa 
paikassa:  

Itäluomantie 141,  
Sammi
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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! 

Kehoa Kuunnellen
Reipas Ryhti• fysioterapia

• kalevalainen 
 jäsenkorjaus
• ravintovalmennus
• hieronta
• koti- ja yrityskäynnit
• kinesioteippaukset 
• myös lahjakortit
Fysioterapeutti,  Kalevalainen jäsenkorjaaja

Heli Malmila, puh. 040 5643 765
Siikaistentie 569, 29810 Siikainen
www.reipasryhti.blogspot.fi

FySioterapiaa myöS 
lääKärin lähetteellä.

Lämpimästi tervetuloa!

Pia Kleemola, puh. 040 595 1775
sähköposti: sinihelmi77@gmail.com

Lounas ja pitopalvelu Sinihelmi

Lounaskahvila
Sinihelmi

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

OTA YHTEYTTÄ TAI POIKKEA!

 

TALVIKAUDEN VAKIOAUKIOLOAJAT: 
LAUANTAI JA SUNNUNTAI KLO 12-18 

 Mökkiasiakkaiden avainpäivystys pe klo 16-19 
 

 

      Eteläpään matkailukeskus 
040 513 9877  info@etelapaa.fi     

                                                            

Eteläpään matkailukeskuksen maaliskuun ohjelma 

                                                                                      
 
 

LAUANTAINA 31.3. 
KLO 21.30 ALKAEN 

   ravintola avoinna klo 12-02! 
 
                                                                                                         

 LASTEN DISCO 
PERJANTAINA 23.3. 

KLO 17-20 
 ala-astelaisille ja alle kouluikäisille 

LAUANTAINA 3.3. 
KLO 21.30 ALKAEN 

       ravintola avoinna klo 12-02! 
 
 

 

 

 
 

 iIlmoituksen jättämispäivänä 
ETELÄPÄÄN LADUT UPEASSA KUNNOSSA! 

Tervetuloa hiihtelemään  
Myös saunomismahdollisuus: to klo 17-19 ja  

su klo 18-20, 5€/hlö. Yksityissauna alk. 15€/tunti. 
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Siikaisten 
KUNTAUUTISET
jOKA TALOUTEEn SIIKAISISSA 
jAETTAVA KUnnAn TIEDOTE

Kustantaja: Siikaisten kunta, puh. 044-720 1020, 
Painopaikka: Skyprint Oy, Siikainen 2018

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 leikkuuvara
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 / 7 nro - 20 %,  
HINTOIHIN LISÄTÄÄN ALV 24% Kuntauutiset no 4/2018 ilmestyy 12.4. Materiaali kuntauutisiin 4/2018 on toimitet-

tava  2.4.2018 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. 2018:
Nro Ilmestyminen  Aineisto Huom.

4 vk 15      12.4.       2.4.
5-7 vk 20      17.5.       4.5.
8 vk 34      23.8.     13.8.
9 vk 39      27.9.     17.9.
10-11 vk 43    25.10.   15.10.
12 vk 50    13.12.   30.11.

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

 

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 

 

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 
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SEURAKUNTATAPAHTUMAT 
MAALISKUUSSA

Yhteystiedot:
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 845 821
Diakonissa Kaisa Päivärinta puh. 0400 363 588
Suntio Merja Mäntylä puh. 040 767 9352

Katso muut tapahtumat ja mahdolliset muutokset osoitteesta www.siikaistenseurakunta.fi
VIRASTO avoinna ti-ke-to   klo 9-12 (tai sopimuksen mukaan) puh. 040 549 3122

EU-ruokajako torstaisin klo 9-12 diakoniatoimistolla (huom. poikkeus viikko 11)

To 1.3. klo 13.30  Hartaus Kankaanpään sairaalassa, Päivärinta
Su 4.3. klo 10   Sanajumalanpalvelus srk-kodissa, 
   Ervasti Tanskanen, Unikuva-kuoro
Ma 5.3. klo 9.30  Päiväkerho (joka ma) Sanna ja Mari,               
   klo 15.30-17.30 Rippikoulua Nuokkarilla, Ervasti
Ti 6.3. klo 14   Hartaus Metsätähdessä, Päivärinta, Tanskanen,        
   klo 15.30-17.30 Nuorten ilta Nuokkarilla, 
   18.30 Rukouspiiri Nuokkarilla.                                    
Ke 7.3 klo 10   Perhekerho Nuokkarilla (joka ke), Sanna, klo 
   18.30 Leväsjoki-Saarikosken kinkerit Heli ja Tero Harjulla, Ervasti, Tanskanen.
To  8.3. klo 9   Naistenpäivän kaffeet srk-kodilla
Su 11.3. klo 12  Messu srk-kodissa, Broberg, Koskinen
Ti 13.3. klo 10  Srk-kodin kerho, Lilja ja Reijo Heikkilä
Ke 14.3. klo 9-12  Eu-ruoan jako (Huom. ei torstaina)
Su  18.3. klo 12  Sanajumalanpalvelus srk-kodissa, Broberg, Koskinen
Ti 20.3. klo 14  Hartaus Metsätähdessä, Päivärinta, Tanskanen, 
   klo 15.30-17.30  Nuortenilta Nuokkarilla
To 22.3. klo 18  Yhteisvastuuilta srk-talolla
Su 25.3. klo 10  Sanajumalanpalvelus srk-kodissa, Vähäkainu, Tanskanen
Ti  27.3. klo 14   Ehtoollishartaus Metsätähdessä, Ervasti, Tanskanen,    
   klo 19.00 Via Dolorosa -sävelhartaus srk-kodissa, Ervasti, Tanskanen ja kuoro
To 29.3. klo 19  Kiirastorstain Messu kirkossa, Ervasti, Tanskanen, kuoro
Pe 30.3. klo 10  Pitkäperjantain Sanajumalanpalvelus kirkossa. Ervasti, Tanskanen ja lauluryhmä
Su  1.4. klo  10   Pääsiäispäivän Messu kirkossa, Ervasti, Tanskanen, kuoro
Ma  2.4. klo 12  Sanajumalanpalvelus Leväsjoen Rukoushuoneella, Ervasti, Tanskanen, lauluryhmä.


