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HAASTEPYÖRÄILY POMARKKU-SIIKAINEN 2.9.2018

LIIKUNTA- JA KUNTOSALIVUOROHAKU PÄÄTTYY 29.8.2018
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Kirjastosta päivää!

Hammaslääkärikäynniltä palatessa on kiva ottaa mukaan ko-
tiin lukemista, tuumaavat Marika ja Anette Rantala.

SIIKAISTEN SISUPUSSI 2018

Siikaisten Sisupussi 2018:
 
Lännen Järviperkaus Oy. Mika 
Starck ja Sami Starck.
Mika ja Sami uurastaneet useita 
vuosia vesistöjen parissa ympäri 
Suomea.
Heidän liikeideansa on ainutlaa-
tuinen, koneineen.

Kunnanvirasto, hammashoitola, Metsänhoitoyhdistys, 
Kelan ja Verohallinnon asiointipiste, mitäs vielä muuta? 
Aivan oikein, kirjastokin löytyy uudesta Kunnantuvasta. 
Kirjat ovat vähitellen löytäneet omat paikkansa uusista 
hyllyistä, joten kaikki on valmista lukijoiden tulla valit-
semaan mieleistä luettavaa. Muuton yhteydessä täytyi 
luopua melkoisesta määrästä kirjastoaineistoa, jotka ovat 
ostettavana omaksi Toimintatuvan poistokirjamyynnissä, 
kannattaa käydä katsomassa! Mutta mikäli haluamaasi kirjaa ei löydy omasta kirjastos-

ta, ei hätää, sillä käytössäsi on maksutta koko Satakirjasto-
jen kirjastoaineistovalikoima (www.satakirjastot.fi). Voit 
tehdä varauksia myös omatoimisesti, kun omistat kirjasto-
kortin sekä tunnusluvun nettikirjaston käyttöön. 
Kirjasto palvelee monella tavalla, perinteisten kirjojen 
lisäksi voit lainata musiikkia, elokuvia, lehtiä tai vaikka 
käydä lukemassa sanomalehdet päivittäin. Lisäksi käytös-
säsi on kaksi asiakaspäätettä netin käyttöön tulostusmah-
dollisuudella. Kirjastosta saat ostaa mm kansalaisopiston 
aktiivikortin, maksaa kuntosalin käyttömaksun/ovikortin, 
matonpesukortin sekä ostaa erilaisiin tilaisuuksiin pääsy-
lippuja. Myös kunnan viirin ja Erämaasta talouskunnaksi 
–kirjan voit ostaa kirjaston kautta.
Kirjastossa jatkaa syyskuussa (20.9.) lukupiiri Elisa Lai-
neen vetämänä, kaikki uudet ja vanhat piiriläiset, terve-
tuloa!
Kirjasto on avoinna ma ja pe 12-18 sekä ti, ke ja to 10-16.  
Ja muistathan, että Leväsjoella palvelee Luoman Paulan 
hoitamana lainausasema joka maanantai klo 19.00 -20.30.
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HAETTAVIA  AVUSTUKSIA

Valtio aVustaa tien tai sillan 
kunnostusta

kemera-tukea on saatavissa kun:
- Tieoikeus ja tiekunta olemassa
- Metsätalouden kuljetusten osuus yksiköistä yli 30 %
- Rakentamisesta kulunut lähtökohtaisesti yli 20 v
-Tuki suunnitteluun ja toteutukseen 50 %, sillat +10 %

-Tuki ei kata arvonlisäveroa
- Metsätalouden harjoittajalle omakustannusosuus 100 % 
  vähennettävissä verotuksessa, 15°/o vuosipoistoin
-Tukea saavat vain yksityiset maanomistajat

otso Metsäpalvelut
Veikko kuntsi 050 467 3359

Yleisurheilun 
nappulakilpailut
urheilukentällä  
ke.29.8.2018 klo 17.30    

Ilmoittautumiset klo 17.00
Ilmoittautumiset myös sähköpostilla
taisto.salo@siikainen.fi	 	 	 	 	 	

sarjat ja lajit: 
Tytöt ja Pojat: 
2011 synt         (7v)   40m, pallo
2009-2010 synt       (8-9v)   40m, pituus
2007-2008 synt  (10-11v)   60m, kuula, ty 2,0kg, po 2,5kg
2005-2006 synt   (12-13v)   60m, korkeus
2003-2004 synt   (14-15v) 100m, kuula, ty 3,0kg, po 4,0kg

siikaisten sisu ja liikuntatoimi
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Suomessa arvioidaan olevan 350 000 omaishoitotilan-
netta eli joka kuudes meistä olisi tämän arvion mukaan 
omaishoitaja. Kuitenkin vain pieni osa kaikista omaishoi-
totilanteista on lakisääteisen omaishoidon tuen piirissä. 
Tällä hetkellä omaishoidon tukea saavia omaishoitajia on 
vain noin 44 000 vaikka vaativia ja sitovia omaishoitoti-
lanteita on 60 000. Tästä herääkin kysymys, tunnistavatko 
omaishoitajat elävänsä omaishoitotilanteessa tai tietävät-
kö he, mitä tukea heille olisi tarjolla? 

Mitä varhaisemmassa vaiheessa omaistaan tai läheistään 
auttava henkilö hakee tietoa ja tukea tilanteeseensa, sitä 
paremmin hän jaksaa huolehtia sekä läheisestään että it-
sestään. Elämäsi tärkein henkilö olet kuitenkin sinä itse. 
Omaishoitajana toimimisessa tärkeää olisikin pysähtyä 
ajattelemaan välillä myös omaa hyvinvointia ja jaksamis-
ta sekä tehdä itselleen mieluisia asioita hoitamisen ohella. 
Näiden asioiden ympärillä työskentelee useita tahoja, jotka 
haluavat antaa tietoa ja tukea omaishoidon polulla etene-
miseen sekä jaksamiseen. Yksi näistä tahoista on koko 
Satakunnan alueella toimiva Satakunnan Omaishoitajat 
ry, jonka keskeisenä toiminnan päämääränä on omaishoi-
tajien ja heidän perheidensä tukeminen, etujen ajaminen 
sekä aseman parantaminen. 

OmaisOiva on Sinua varten!
Yhdistys kuuluu valtakunnalliseen Omaishoitajaliittoon 
ja toteuttaa Veikkauksen tuotoilla OmaisOiva-lähialue-
toimintaa. OmaisOiva on KAIKILLE AVOINTA JA 
MAKSUTONTA- Toimintaan osallistuminen ei siis edel-
lytä yhdistyksen jäsenyyttä tai kunnan kanssa tehtyä so-
pimusta omaishoidon tuesta. OmaisOiva - toiminta tukee 
omaishoitajan jaksamista tarjoamalla henkilökohtaista 
keskustelutukea, tietoa, ohjausta ja vertaistukea, unoh-
tamatta myöskään virkistystä ja ennen kaikkea mukavaa 
yhdessäoloa! Me olemme kaikkia, niin tulevia, nykyisiä, 
entisiä omaishoitajia kuin omaishoidosta kiinnostuneita-
kin varten! Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaamme!

Seuraa ilmoitteluamme nettisivuilla tai facebookissa: 
www.sataomaishoitajat.fi 
www.facebook.com/satakunnanomaishoitajat/ 

Yli miljoona suomalaista auttaa läheistään

Oletko yksi heistä? 

HAASTEPYÖRÄILY POMARKKU-SIIKAINEN

Ajoreitti:

klo 09.00    Pomarkun monitoimihalli
  n.10.30     Leväsjoki Liljan Lankakauppa
   n.11.15     Otamo Leväsjoentie-Otamon tien risteys
   n.12.00     Valtatie 8
       Pirttijärventie - lsojärventie 
       - Uudenkyläntie (Kiiholma) - Kiiholmantie
       - Pomarkun keskusta 
       - Pomarkun monitoimihalli.
       Matka yhteensä 63km
       Opasteita matkanvarrella!
Matkanvarrelta otetaan mukaan!!! Huoltoauto seuraa
perässä. Osanottokilpailu Pomarkku-Siikainen suhteutettu-
na asukaslukuun! 
Kaikkien osanottajien kesken arvotaan useita palkintoja!

Järjestää: Pomarkun ja Siikaisten liikuntatoimet
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YHDISTYKSET JA 
YHTEISÖT TOIMIVAT

Valtakunnallista Vanhusten Viikkoa 
VietetÄÄn 7.10-14.10.2018 

SIIKAISTEN TAPAHTUMAT: 10.10. klo 13.00 Metsätähdessä 
vanhusten ulkoiluttaminen.  Tarvitaan vapaaehtoisia ulkoiluttajia.
11.10 klo 13.00 Vanhustenviikon juhla Siikaisten Nuorisoseu-
rantalolla.  Ohjelmassa Siikaisista lähtöisin olevan Dosentti Mat-
ti Rimpelän puheenvuoro ikäihmisten asemasta tänä päivänä.  
Ohjelmassa mm. lauluesityksiä sekä yhteislaulua Voitto Takasen 
johdolla.  Kahvitarjoilu!

siikaisten Vanhusneuvosto     

ikÄihMisten tuleVaisuuDen 
nÄkÖkulMaa
Selvittämässä Satakunnan Muutosagentti Pirjo Rehula. 
10.9.2018 klo 12.00 Siikaisissa Osuuspankin kerhohuoneella.  
Tulkaa kuulemaan ajankohtaista Sotesta.
 
siikaisten Vanhusneuvosto

terveysmittaus -tilaisuus jäsenille pidetään torstaina 30.8. klo 
14 - 16 Merikarvian kunnanvirastossa. huom. tarjouksena ko-
lesterolimittaus 2 e (norm. 10 e) ja halutessasi saat toisen va-
linnaisen mittauksen puoleen hintaan; esim. maksan toiminta-ar-
vo 5 e (norm. 10 e). On myös mahdollista mittauttaa sokeri- ja 
hemoglobiiniarvo. Liittymällä jäseneksi tässä tilaisuudessa, saat 
samat mittausedut jäsenhintaan. Mittauksen suorittaa Satakun-
nan Sydänpiirin terveydenhoitaja Kyllikki Naskali. 

Maailman sydänpäivää vietetään lauantaina 29.9. klo 12 al-
kaen siikaisten sammin kylätalolla. Ohjelmassa Sammin ky-
län esittely, patikointia, leikkimielisiä kisailuja, arpamyyntiä ym. 
Yhdistys tarjoaa sydänystävällisen keiton, mehua ja pullakahvit. 
Grillikodalla on mahdollisuus makkaranpaistoon omin eväin. 
Myynnissä on myös Sydänliiton ”Ihan pihalla” tekstillä painettua 
t-paitaa hintaan 10 e, sekä muita sydäntuotteita edullisesti. Tilai-
suus on kaikille avoin.

tulppa-asiasta puhutaan lokakuun sydänillassa. Siitä tulee ker-
tomaan terveydenhoitaja Kirsi Kangas, tästä tarkemmin seuraa-
vassa Kuntauutisessa.

Yhdistyksen 30-vuotisjuhlaa vietetään lauantaina 24.11. Me-
rikarvian Mieslaulajien talolla alkaen klo 14. Virallisen osuuden 
jälkeen juhla jatkuu iltamien merkeissä. 

Kaikki jäsenet ystävineen ovat tervetulleita tapahtumiin ja tilai-
suuksiin.
Tiedotamme toiminnastamme myös yhdistyksen verkkosivuilla.
Yhdistyksen puheenjohtaja Veli Tiitinen puh. 050 536 6544 ja 
sihteeri Anja Huuhtanen puh. 040 750 7917

- 30 vuotta sydämen asialla - sydän tekee hyvää.  
Liity mukavaan joukkoomme! 

Merikarvian Seudun
SYDÄNYHDISTYS ry

Meidän satakunta maaseuturahoituksen 
roaDshow kiertue 
saapuu Siikaisiin ti 4.9. klo 9-11.30. 
Tule kertomaan ihmistenkokoinen ideasi ja innostumaan alueen 
kehittämisestä yhteistyössä K-Market Vestorin pihamaalle.
Nähdään siellä! 
leader pohjois-satakunta yhteistyökumppaneineen

4h-kerho alkaa

Hei 7-13-vuotias, tule 4H-kerhoon!
4H-kerhossa kokataan, askarrellaan,  
tutustutaan luontoon, leikitään, 
tehdään TOP-tehtäviä,
järjestetään kerhon tapahtumia. 
4H-kerhossa opitaan tekemällä.

kerho alkaa 6.9.2018 sammissa ja on joka torstai
aika: torstaisin klo 17-18.30. 
paikka: sammin kylätalo, os. siikaistentie 1711
kerhonohjaajat: eeva savala ja lotta karonen

tervetuloa 4h-kerhoon!
lisätietoja: anna-kaisa 
Valaja 044 783 0310 
anna-kaisa.valaja@4h.fi Siikainen

                 

kaikille aVoin MuistikahVila  
siikaisissa tietoa, tukea, Yhdessäoloa
Paikka: Osuuspankin kerhotila, klo 13-14.30

19.9  arjen turvallisuus, spr  Paikka: Osuuspankin kerhotila    

www.martat.fi  |

siikaisten Martat järjestää: Arkiruokailta ke 12.9. klo 18 Yhte-
näiskoulun kotitalousluokassa. Kokataan yhdessä uusia ideoita 
arkiruokaan. Kaikki ovat tervetulleita!
 
tulossa lokakuussa: ruisleivän leivontaa. Lisätietoa seuraavis-
sa Kuntauutisissa!
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 porin 
 taekwonDo rY  

järjestää taekwondotreenejä Siikaisissa 
ja Merikarvialla. Taekwondon harrasta-
minen parantaa peruskuntoa, koordi-
naatiokykyä, tasapainoa, notkeutta ja 
keskittymiskykyä. Tervetuloa mukaan 

niin lapset kuin aikuisetkin! Treenit jatkuvat 24.8. klo 18-19 lapset 
ja klo 19 aikuiset Siikaisten koulun salissa. Merikarvian treenipäi-
vä ilmoitetaan myöhemmin. Tervetuloa mukaan niin uudet kuin 
vanhatkin harrastajat! Lisätietoja Pasi Riihiaho puh. 0405443813

pyntäisten kansakoulujen opettajien ja oppilaiden 
tapaaMispÄiVÄ 
Sammin Ratsutilalla 29.9.2018 klo 13. 
Sitovat ilmoittautumiset 20.9.18 mennessä 
Siskolle puh.045 1766756, Meerille puh 044 3067562 
tai Pirkolle, puh 050 5816378 
Päivän hinta 30€/hlö, sisältää ruuan ja kahvin.

TerveTuloa

el-siikainen

Ti  28.8. 2018 Kerho klo 11.00 OP:n kokoustilassa.
  Raija Collander tulee silloin esittelemään   
 Siikaisten historiasta.
Ke 29.8.2018 Liikuntapäivä Merikarvialla. kokoontumi-  
  nen Krookassa Rantahuoneella klo 12.00. 
Su 23.9.2018 Alueyhdistyksen kirkkopyhä, messu klo
  10.00 Siikaisten kirkossa, sen jälkeen
  kirkkokahvit seurakuntatalolla.

Ilm. liikuntapäivään Marja-Liisa 040 513 4147

MerikarVian ruoka-apu ry:n 
vähävaraisten RUOKAJAKOA Siikaisissa,
Vanhustentalon kerhohuoneessa, 
Teollisuustie 5, seuraavasti:
 * ke   05.09.2018 klo 11 – 14
 * ke   19.09.2018 klo 11 – 14

Olet sydämellisesti tervetullut !
Puh. 046-5409596 / Anne -Marita

MARKKINOINTIA JA MYYNTIÄ

OMENAT MEHUKSI!
OMISTA OMENOISTASI

Omiin pulloihin tai astioihin.

Vielä on saatavana komeita
ASTIATAIMIA puista pensaista ja

monivuotisista PERENOISTA.

Suntin TAIMITARHA Ay
Lauttijärventie 741

VARAA AIKA AJOISSA !

Pirkko 040 535 6163
Riku   041 505 7690

suoMen punainen risti
siikaisten osasto
NÄLKÄPÄIVÄLIMPPUJEN MYYNTI 
Siikaisten torilla tiistaina 18.9.2017 klo 9 - 12
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Perinteiset 

TRAKTORIEN 
MÄKIVETOKISAT 

LAUANTAINA 1.9.2018 
Siikaisten Sammissa 

Destian montulla, Siikaistentie 1951 

ALUE AVATAAN KLO 10, OHJELMA KLO 11, KISA KLO 12 
Pääsymaksu 10€, sisältää kahvin/teen/mehun (käteismaksu) 

                           Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi! 
               

 

 
        

 
  
                                                                                                  

                                                                          
 

                                              
                                                        
                                                        

                
 
 
 
 
 
 

 

Tervetuloa kJkJ perheen tapahtumaan! 
Järjestäjä Sammin kyläyhdistys ry                                         Lisätietoja: Facebook ja 0400 583 222 

 

ESILLÄ MUSEOAUTOJA JA –
TRAKTOREITA! 

varaathan paikan (myös myyntipaikat) 
27.8. mennessä  0400 583 222 

  
 

 
Uusia traktoreita 

 
 

       KILPAILUINFO 
v ennakkoilmoittautuminen  

0400 583 222/Simo Valli, osallistumismaksu 10€ 
v ilmoittautuminen tapahtumapaikalla klo 9-11, 

osallistumismaksu 20€ 
v kaikkien osallistujien kesken arvotaan  

100€uron lahjakortti 

v osallistujalta vaaditaan T-kortti 
v 5 sarjaa (alle 60hv-yli 130hv)+2 jokeria 
v lisätietoja www.sammi.kapsi  

 

 

LAPSILLE PALJON 
ILMAISTA OHJELMAA! 
v pomppulinna 
v jättiliukumäki 
v polkutraktorikisa 

alle kouluikäisille 
v uutuutena 

SÄHKÖAUTOJA 

 

          ARVONTAA 
v pääpalkintona Pajatuotteen 

GRILLIKOTA, arvo 2 390€! 
v paljon muita hyviä palkintoja,  

esim. taulu-TV ja polkupyörä 
v arpoja myynnissä myös 

etukäteen 

PUFFETISTA 
kahvia, nisua, makkaraa, 

hernekeittoa, metrilakua ym. ym. 

Mukana Siikaisten VPK
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PALVELEE  
KOTIKÄYNNEIN 

 

Hautaustoimisto Kolibri palvelee suosituin kotikäynnein. 
Kotikäynnillä omaiset saavat omassa tutussa                 

ympäristössään pohtia eri vaihtoehtoja kaikessa rauhassa.  
 

Mikäli kotikäynti ei tule kyseeseen, minulla on  
kotonani Leväsjoella pieni toimistotila,  

jossa tapaamisen voi asiakkaan toiveesta toteuttaa. 
 

Minut tavoittaa puhelimitse numerosta 045 177 9001     
sekä sähköpostilla osoitteesta   hautauskolibri@gmail.com 

 

 
  Asiakkailta saamaani palautetta: 

 

  − ”Olet ihminen oikeassa paikassa.” 
  − ”Ihana palvelu, kun tulet surumme hetkellä kotiin.” 
  − ”Kaikki sujui juuri niin hyvin kuin pitikin.” 
  − ”Hienoa, kun muistotilaisuuden kukatkin sai samasta          
        paikasta ja ne oli valmiina kauniisti paikoillaan.” 

 

 
 

Tiina Klemelä-Ruohomäki  
 
                www.hautauskolibri.fi 
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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

Pia Fagerroos, 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!

SIIKAISTEN 
HUOLTOASEMA 
Tuorilantie 11, SIIKAINEN

040 188 1532

Pikkusuolaiseen nälkään huoltoasemalle on saapunut muun muassa
hampurilaiset, makkaraperunat ja muu grilliruoka J

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!

Huoltoasemalta 
veikkauksen palvelut 
(ei toto) sekä 
matkahuollon 
asiamiespalvelut.

                                    

Huoltoasemalta veikkauksen palvelut (ei toto) sekä matkahuollon 
asiamiespalvelut. 

Pikkusuolaiseen nälkään huoltoasemalle on saapunut muun muassa 
hampurilaiset, makkaraperunat ja muu grilliruoka J 

    

Kauppaliike Lehtimäeltä ILOTULITTEET venetsialaisjuhliin. 

 

  

Kauppaliike Lehtimäeltä ILOTULITTEET VENETSIALAISJUHLIIN
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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 Kiitos

"TYTÖT" ja "POJAT"

vielä löytyy ihmisiä, joilla on 
hyvää tahtoa ja auttamisenhalua 

sekä lähimmäisen rakkautta.

KIRPPUTORI 
Siikaisten Työväentalolla, 
Tuorilantie 9, la-su klo 12-17 
kesäkauden päättäjäismyyntiä syyskuun 
viikonloppuina 8.-9., 15.-16. ja 22.-23.

kalusteet • rakennustarvikkeet  
• sähkö/atk -kirjat
kts. myös Fb: "Asuntomessukirppis"
järj. HSM & STAP OY, p. 044 722 6292

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Syksy saapuu ja siirrymme  
talvikauden aukioloaikoihin 

 
 
 

ETELÄPÄÄN RAVINTOLA AVOINNA 
SYYS-TOUKOKUUSSA 

 

     LAUANTAI          12-18 
                         SUNNUNTAI       12-18 
 

Lisäksi mökkiasiakkaiden avainpäivystys perjantaisin klo 16-19 

      Eteläpään matkailukeskus 
040 513 9877  info@etelapaa.fi     

                                                            

Eteläpään matkailukeskus tiedottaa 

KARAOKE JA MUUT ILTARIENNOT SYYSKUUSTA ALKAEN 
ERIKSEEN ILMOITETTAVINA TAPAHTUMAILTOINA, RAVINTOLA 

AVOINNA 02 ASTI VÄHINTÄÄN KERRAN KUUSSA 

 
 

p  

 

 

LASTEN DISCO 
PERJANTAINA 7.9. 

KLO 17-20 
 ala-astelaisille ja alle kouluikäisille 

 

KARAOKE 
LAUANTAINA 22.9. 
KLO 21.30 ALKAEN 
 ravintola avoinna 02 asti! 
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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 9/2018 ilmestyy 27.9. Materiaali kuntauutisiin 9/2018 on toimitet-

tava  17.9.2018 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).
kuntauutisten ilMestYMisaikataulu V. 2018:
Nro Ilmestyminen  Aineisto Huom.

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.
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KIINTEISTÖHUOLTO NYGÅRD
Palvelua ammattitaidolla

 Nuohous & Iv-työt  Piipunhatut ja -putkitukset  
 Hormimassaukset (liukuvalu)  Tikkaat ja kattoturvatuotteet  
 Aurinkoenergiajärjestelmät  Webastot ja ilmalämmittimet

Varaa aika:
040 753 9695 / Jani Leppäniemi
040 753 5009 / Sami Nygård
sami@nuohouspalvelu.fi

www.nuohouspalvelu.fi

Nuohousajan voi  
varata myös netistä:

nuohousaika.fi

Yhteistyössä: Satakunnan Pelastus-
laitos, Heinox Hormit, Ah-Talotyöt,  

J. Roström Oy



Siikaisten KUNTAUUTISET12

SEURAKUNTATAPAHTUMAT 
SYYSKUUSSA

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

La 25.8. klo 19  Evankeliumin Valoa Leirirannassa, Päivärinta 
Su 26.8  klo 10  Sanajumalanpalvelu kirkossa Vähäkainu,Koskinen 
   Klo 17  Partioon ilmoittautuminen Eteläpään Savupirtillä.
Ti 28.8.  klo 14  Hartaus Metsätähdessä, Päivärinta, Tanskanen                         -
   Klo 17  Partion sudarit aloittavat Nuokkarilla, 
   Mari, Helena, Katri. 
Su 2.9.   klo 10  Messu kirkossa, Ervasti, Tanskanen, saarna Jarmo
   Mäki-Mikola. - Kirkkokahvit ja lähetyshetki srk-kodissa.                                 
Ma 3.9. klo 9.30  Päiväkerho alkaa Nuokkarilla (joka maanantai)
Ti 4.9.   klo 18.30  Keskustelu-/rukouspiiri Nuokkarilla
Ke 5.9.  klo 10  Perhekerho Nuokkarilla (joka keskiviikko)
La 8.9.   klo17-21   MeriGospel Merikarvian srk-talolla, vapaa pääsy
Su 9.9.  klo 10   Sanajumalanpalvelus kirkossa, Ervasti, Tanskanen
Ti 11.9. klo 14  Hartaus Metsätähdessä, Ervasti, Tanskanen. –Klo 18.30 Rukouspiiri Nuokkarilla 
Ke 12.9. klo   10-12  Srk-kodin kerho, vieraita Karviasta, Päivärinta.  
Su 16.9. klo 10  Messu kirkossa, Ervasti, Tanskanen
Su 23.9. klo 10  Messu kirkossa, Vähäkainu, Koskinen. 
                                 – Messun jälkeen kaikille kirkkokahvit srk-kodissa, järj. Eläkeliiton Siikaisten yhdistys. 
Ti 25.9. klo 14  Hartaus Metsätähdessä, Päivärinta, Tanskanen.  
             Klo 18.30  Rukouspiiri Nuokkarilla.
Ke 26.9. klo 10  Srk-kodin kerho, Päivärinta. 
Su 30.9. klo 10  Sanajumalanpalvelus kirkossa, Ervasti, Tanskanen.

Seurakuntavaalit lähestyvät 
Minkälainen on sinun kirkkosi?
Vaikuta seurakuntasi tulevaisuuteen! 
Seurakuntavaaleissa äänestetään seurakunnan luottamushenkilöt.
Ehdokasasettelu päättyy 17.9.2018.
Ennakkoäänestysaika on 6.–10.11.2018.
Vaalipäivä on sunnuntai 18.11.2018.
Lisätietoa vaaleista: seurakuntavaalit.fi 


