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Yksityistielaki uudistui 1.1.2019 ja toi muutoksia myös 
kunnan avustushakemuksiin sekä aikaisemmin tiekuntien 
moiteasioita käsitelleen tielautakunnan toiminta päättyy 
31.12.2019. Uusia valitusasioita tielautakunta ei enää kä-
sittele.

Tiekuntien hallintoa on sujuvoitettu ja uudistettu. Tiekun-
tien tehtäviä on jokin verran myös laajennettu. Kuntien 
tielautakuntien tehtävät siirretään yksityistietoimituksissa 
pääasiassa Maanmittauslaitoksen hoidettavaksi. Tiekun-
tien päätöksiä koskevat moiteasiat siirtyvät kokonaan kä-
räjäoikeuksien ratkaistavaksi. Tiekuntien päätöksistä on 
mahdollisuus hakea oikaisua tiekunnalta itseltään.

Kunnan avustukset
Kunnat voivat edelleen avustaa yksityisteitä yksityistielain 
84 §:n nojalla. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle 
tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista var-
ten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä 
koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuver-
kon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä 
edellytetään.

Kunnan avustuksille on uudessa yksityistielaissa asetettu 
voimassa olevasta laista poiketen kaksi avustuskriteeriä, 
jotka kunnan tulee ottaa jatkossa huomioon avustuspää-
töksiä tehdessään. Avustuskriteereillä varmistettaisiin 
muun muassa tiekuntien hallinnollisen tiedon ajantasai-
suus yksityistierekisterissä sekä kannustamaan järjestäy-
tyneisyyteen.

Yksityistiestä ja kaavoituksesta
Kunnan yksityistieavustukset on haettavana 5.3.2019 
mennessä.

Siikaisten keskustan asemakaavan muutos ja 
laajennus

Kunnan velvollisuus on laatia ja pitää ajan tasalla asema-
kaavoja kunnan kehityksen edellyttämällä tavalla. Siikais-
ten keskustassa Siikaisjärven länsirannalla on vanhentunut 
asemakaava vuodelta 1969. Kunnan keskustan alueella 
on voimassaoleva osayleiskaava vuodelta 2017. Tässä 
osayleiskaavassa ranta-alue on pääosin omakotitaloraken-
tamiseen varattua aluetta. 

Asemakaavoitettavalla alueella tehdään osittain kaavoi-
tuksen vaatimaa pohjakartan laajennusta ja täydennystä. 
Tämä tarkoittaa maastossa tehtäviä mittauksia paikan 
päällä tässä helmi- ja maaliskuun aikana, joten ei kanna-
ta hätääntyä jos joku vieras mittalaitteineen tulee tontille. 
Myös kaavoitus vaatii maastokäyntejä ja tarkempaa sovi-
tusta tonttien ja rakennusten suhteen. Työn aikana järjeste-
tään tilaisuuksia maanomistajien,
kunnan ja kaavoituskonsultin kesken. Heti kaavatyön 
alussa kartoitetaan maanomistajien toiveet ja tavoitteet 
asemakaavan muutokselle ja laajennukselle Metsätähden 
ruokasalissa 26.2.2019 klo 18 pidettävässä tilaisuudessa. 

Kaavoittajan laatima osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
on nähtävissä kunnan internet-sivuilla ja teknisessä toi-
mistossa ajalla 4.2.-5.3.2019.

Kansikuva Arja Lehtinen. Eteläpään ladut sopivat myös pienten hiihtäjien harjoittelupaikaksi. Mäen laskua
harjoittelemassa Pessi ja Satu Korhonen.
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YKSITYISTIEAVUSTUKSET
VUODELLE 2019

Teiden kunnossapitoon ovat haettavana 5.3.2019 
mennessä.

Hakemuslomakkeita saa kunnanviraston tekniseltä osas-
tolta. Vuonna 2018 avustusta saaneille yksityisteille hake-
muslomake on postitettu.
Hakemukset palautetaan osoitteella: Siikaisten kunta, 
Tekninen osasto, Kankaanpääntie 1 A, 29810 SIIKAINEN

ELINVOIMALAUTAKUNTA

KUULUTUS

Siikaisten kunnassa on vireillä Keskustan asemakaavan 
muutos ja laajentaminen. Alueen koko on noin 25 ha.  
Kaavan tavoitteena on rakentamismahdollisuuksia oma-
kotiasumiselle ja virkistykselle sekä vanhentuneen kaavan 
muuttaminen.

Kaavoittaja Rejlers Finland Oy on valmistellut osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman (pvm 22.1.2019 Keskustan 
asemakaavan muutos ja laajennus). 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma-asiakirja on nähtä-
villä Siikaisten kunnan tekni-sellä osastolla osoitteessa 
Kankaanpääntie 1 a, Siikainen, ajalla 4.2.-5.3.2019 sekä 
Sii-kaisten kunnan internetsivuilla, www.siikainen.fi.
Asiakirjat lähetetään postitse asianosaisille.

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus nähtävillä 
oloaikana esittää mielipiteensä osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta kirjallisesti Siikaisten kunnalle, Kan-kaan-
pääntie 1 A, 29810 Siikainen tai kirjaamo@siikainen.fi.

Maanomistajille ja asianosaisille on yleisötilaisuus Palve-
lukeskus Metsätähden ruoka-salissa 26.2.2019 klo 18.

Tiedustelut: tekninen johtaja Anne Järvenranta (p. 044-
7201028) ja arkkitehti Kaija Maunula Rejlers Finland Oy 
(p. 040-8011884).

Siikaisissa 1.2.2019
Siikaisten kunnanhallitus

TALOUS- jA VELKAnEUVOnTA 
OIKEUSApUTOImISTOIhIn 2019

Pohjois-Satakunnan velkaneuvonta on päättynyt.
Vuoden 2019 alussa talous- ja velkaneuvonta on siirtynyt 
oikeusaputoimistojen järjestettäväksi.
Kaikkien talous- ja velkaneuvojien yhteystiedot ovat muut-
tuneet 31.12.2018 jälkeen.
Lähimpänä oleva oikeusaputoimisto ja yhteystieto on 
1.1.2019:
Satakunnan oikeusaputoimisto (Vanha virastotalo, 3 krs)
Keskuskatu 42, 38700 Kankaanpää
puh 029 566 0407
satakunta.velkaneuvonta@oikeus.fi

Voit vapaasti valita, mihin oikeusaputoimistoon otat jatkos-
sa yhteyttä. Muiden oikeusaputoimistojen
yhteystiedot löydät oikeus.fi-verkkosivulta oikeusapuvali-
kosta eli osoitteesta:
https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/yhteystiedot.html
Talous- ja velkaneuvonnan palvelut pysyvät muutoin en-
nallaan ja maksuttomina.
Lisää talous- ja velkaneuvonnan palveluista 
www.talousjavelkaneuvonta.fi

KIRppUTORI 

Toimintatuvalla Kankaanpääntie 1 B, Siikainen. 
Aukioloajan klo 16–18 vähäisen tarpeen vuoksi lyhennäm-
me aukioloaikaa. Aukioloaikamme 11.2.2019 alkaen ovat:

maanantaina klo 8–12 ja tiistaina klo 8–16. 
Myyntipaikka on ilmainen. 

Kirpputori toimii itsepalveluperiaatteella. Annamme nu-
meron, jonka merkitset myytävän tuotteen hintalappuun. 
Myyntiaika on myyjän päätettävissä. Toimintatupa tilittää 
myyntituotot myyjille numeroiden perusteella.
Toimintatupa ei luetteloi erikseen mitä tavarat olivat, ja 
millä hinnalla ne myydään. Tavaroiden tulee olla asiak-
kaan omistamia. Toimintatupa ei ole vastuussa myyntiin 
jätetyistä tavaroista, mutta pyrkii parhaalla mahdollisella 
tavalla huolehtimaan niistä.
Myynnissä on myös Toimintatuvalla valmistettuja uusia 
tuotteita. Olemme saaneet myyntiin myös uusia tuotteita 
mm. alusasuja, urheiluliivejä (sovitushuone löytyy), käsi-

työnä valmistettuja keppihevosia, mattoja, sukkia. Myyn-
nissä monipuolinen valikoima aikuisten ja lasten vaatteita, 
kenkiä, luistimia jne.
Maksu vain käteisellä!
HUOM! Kirjaston poistokirjoja edelleen myynnissä Toimin-
tatuvalla maanantaisin klo 8–12 ja tiistaisin klo 8–16. Pois-
tokirjoja myydään 1 euro / muovikassillinen

Laitetaan siis tavarat kiertämään. Tuo itsellesi tarpeetto-
maksi käyneet tuotteet myytäväksi tai tule edullisille os-
toksille. Lisätietoja 044 720 1054 ma-ti klo 8-12, voit myös 
jättää vastaajaviestin tai kirjoittaa tekstiviestin.

Tervetuloa poikkeamaan ja tutustumaan valikoimaan!
Terveisin Toimintatuvan väki
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PERUSPALVELUKESKUS TIEDOTTAA:

TIEDOTE SIIKAISTEn pERUSpALVELUKESKUKSEn 
AUKIOLOAIKOjEn mUUTOKSESTA

Siikaisten peruspalvelukeskus on PoSan yhtymähallituksen päätöksellä 1.3.2019 alkaen avoinna maanantaisin 
ja keskiviikkoisin klo 8-16 ja perjantaisin klo 8-15. Peruspalvelukeskus on suljettuna tiistaisin ja torstaisin. 
Keskitetyn ajanvarauksen kautta toteutuu hoitajan hoidontarpeen arviointi ja ajanvarauksen kautta on mahdolli-
suus saada aikoja päivittäin hoitajalle tai lääkärille avoinna oleviin peruspalvelukeskuksiin. 
Keskitetty ajanvaraus palvelee arkipäivisin maanantaista torstaihin klo 8-16 ja perjantaisin klo 8-15, 
puh. 040 652 4340.
Äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajan vastaanotto on keskiviikkoisin ajanvarauksella.
Kouluterveydenhoitaja on koululla tiistaisin.
Diabeteshoitajan vastaanotto on maanantaisin ajanvarauksella.
Lääkärien vastaanottomäärät jatkuvat ennallaan ajanvarauksella. 
Laboratoriopalvelu jatkuu entiseen tapaan ajanvarauksella
Sosiaalipuolen palveluohjaajan kuntavastaanotto on keskiviikkoisin klo 9-11, ilman ajanvarausta. 
Muina aikoina ajanvarauksella, puh. 044 720 1054.

Tukea kesätyöllistämiseen on haettavana ensi kesänäkin
Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 28.1.myöntää kesä-
työpaikkatukea vuonna 2019 seuraavilla ehdoilla:
Yksittäiselle nuorelle voidaan myöntää vain kunnan kesä-
työpaikka tai yrityksille maksettava kesätyöllistämistuki, 
ei niitä molempia. Tukea voi saada siikaislainen yritys, 
yhteisö, yhdistys, maatalousyrittäjä taikka yksityishen-
kilö, joka työllistää 1999 – 2004 syntyneen siikaislaisen 
opiskelijan (oppilaitoksessa kirjoilla olevan, koulutukseen 
hakevan tai oppilaitokseen hyväksytyn) taikka koululai-
sen määräaikaiseen työsuhteeseen ajalla 1.5. – 31.8.2019. 
Työsuhteen keston on oltava yhteensä vähintään 2 viikkoa, 
päivittäisen työajan ollessa keskimäärin 5 tuntia.

Työnantajan on haettava kunnalta kesätyöpaikkatukea 
30.4.2019 mennessä Kuntauutisissa ja kunnan verkko-
sivuilla olevalla lomakkeella. Lomake on toimitettava 
kunnantuvalle tai sähköpostitse kirjaamo@siikainen.fi. 
Työnantaja voi ilmoittaa avoimesta kesätyöpaikasta 
maksutta Kuntauutisissa (1/8s).
Kesätyöntekijä voi hakea kesätöitä netistä, www.te-palve-
lut.fi, taikka suoraan työnantajalta.

Siikaisten kunta toimittaa kaikille kesätyöpaikan ilmoitta-
neille työnantajille elokuussa hakulomakkeen täydennet-
täväksi tuen saannin edellytysten tarkistamiseksi. Kesä-
työntekijälle on maksettava alalla noudatettavan yleisen 
työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja palkasta on suori-
tettava asianmukaiset sosiaaliturvamaksut. Tukea ei mak-
seta lähisukulaisensa työllistäneelle (samassa taloudessa 
asuvalle). Tukea voidaan maksaa vain yhden kerran per 
kesätyöllistetty (ei siis useammalle työnantajalle saman 

henkilön työllistämisestä kesän aikana). Tuen saa se työn-
antaja, joka on työllistänyt ajallisesti ensimmäisenä kysei-
sen kesätyöntekijän. Kunta luetaan yhdeksi työnantajaksi. 

Tuen suuruus on 300 euroa/kesätyöntekijä ja tuki on kui-
tenkin enintään 50 % kesätyöntekijälle työsuhteesta mak-
setusta bruttopalkasta ilman sivukuluja. Tuki maksetaan 
työnantajalle marraskuun loppuun mennessä kunnanhalli-
tuksen erillisellä päätöksellä.
Kunta työllistää myös itse siikaislaisia nuoria omiin yksi-
köihinsä.  Tehtävittäin yksilöidyt kesätyöpaikat julistetaan 
haettavaksi Kunta-uutisissa ja kunnan verkkosivuilla maa-
liskuussa ja niitä on haettava 15.4.2019 mennessä.
Kunnanhallitus päätti vuoden ensimmäisessä kokoukses-
saan myös mm. keskustan asemaakaavan muutoksen ja 
laajennuksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta sekä puun myynnistä Metsä Groupille Uu-
dentalon tilalta Jäneskeitaan alueelta. 
Kunnanhallitus kokoontuu keväällä ja syksyllä noin ker-
ran kuukaudessa. Lisäksi kunnanhallitus voi tarvittaessa 
päättää asioista sähköisessä päätöksentekomenettelyssä. 
Kunnanhallituksen ja lautakuntien esityslistat ja pöytäkir-
jat julkaistaan kuntalain mukaisesti yleisessä tietoverkossa 
eli kunnan verkkosivuilla siltä osin kuin ne ovat julkisia. 
Kuntauutisissa kerromme laajemmin kuntalaisia koskevis-
ta asioista ja päätöksistä tiiviiden kirjoitusten tai ilmoitus-
ten avulla. Mikäli olet kiinnostunut tarkemmin hallinnon 
päätöksenteosta esittelyteksteineen, eikä sinulla ole ko-
tona pääsyä yleiseen tietoverkkoon, olet tervetullut Kun-
nantuvalle tutustumaan aineistoon. Kirjastossa ja asioin-
tipisteessä sijaitsevat yleisöpäätteet ja saat tarvittaessa 
opastuksen niiden käyttöön. 

KUNNANHALLITUS JA -VALTUUSTO
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Seurakuntavaaleissa 
valitut kirkkovaltuuston 
jäsenet: 
Heikintalo Hannu
Huhtanen Johanna
Kohtamäki Veikko
Koskinen Jukka
Kuusisto Matti
Lillvik Kirsti
Mäkiselkä Seppo
Savala Eeva
Sengström Teresa
Sjöholm Olli
Tuorila Pirkko
Vettenranta Katja
Vettenranta Mia
Viljanen Raija
Viljanen Vesa

Eteläpäätä on kunnostettu Leader-hankkeen avulla viime 
kesän ja syksyn aikana. Hiihtäjille tärkeät parannukset ovat 
latuverkoston valaiseminen ja latupohjien parantaminen mm. 
turvallisuus  huomioiden. Valittavana on kolme erimittaista 
reittiä: lyhyin 1,6  sekä lisäksi 2 ja 3 kilometrin ladut, kunnon 
ja mieltymysten mukaisesti. Latuprofiilit ovat hyvin vaihtele-
via, isompia mäkiä pystyy kiertämään ja tasaistakin maastoa 
löytyy. Kaikilla reiteillä on mahdollisuus hiihtää sekä perin-
teistä että luisteluhiihtoa. Siikaisjärvellä on latu ajettu osit-
tain. Suppakohtia on paksun lumikerroksen alla vielä monin 
paikoin. Kunnon pakkaset korjaavat tilanteen.

Muita hoidettuja perinteisen hiihtotavan latuja ovat Roo-
mi-Leväsjoki 5 kilometriä, kirkonkylä-Leväsjoki 16 kilomet-
riä, Hirvijärvi-Vuorijärvi noin 5 kilometriä.
Ladut ovat ahkerassa käytössä. Ahkera on myös latumestari, 
kunnan vapaa-aikasihteeri Taisto Salo, joka tekee parhaansa, 
että käyttäjät ovat tyytyväisiä. Ajantasainen latutieto karttoi-
neen löytyy kunnan liikuntatoimen nettisivuilta. 

Eritysesti viikonloppuisin laduilla on vilskettä. Eteläpään 
latuja kiersi myös John Söderbacka.
- Oikeastaan laskettelu on minun lempilajini, mutta hiihto 
hyvillä laduilla toimii myös. Lyhyet ladut teen mielekkääksi 
niin, että kierrän kaikki lenkit erikseen. Siitä kertyy yli kah-
deksan kilometriä ja se riittää hyvin päivän hiihdoksi.
Roomin ladulla riittää myös vilinää.
- Olen vasta aloittelemassa hiihtokautta, kertoo Ritva Koi-
vumäki.
- Hyvillä keleillä ladulla kohtaa useitakin vastaantulijoita. 
Ladun varressa on myös ”mittauspiste”, johon hiihtäjät voi-
vat laittaa nimensä. Hiihtokauden päätyttyä lasketaan ladun 
käyttöaktiivisuus. Taistoa täytyy kyllä kiittää ladun hyvästä 
ylläpidosta, lisää tyytyväinen kuntohiihtäjä.
Huhtikuussa 85 vuotta täyttävä Väinö Anttila kertoo hiih-
tosuunnitelmistaan:
- Tuhat hiihtokilometriä on tavoite tällekin vuodelle. Roomin 
ladulla pyrin hiihtämään kymmenen kilometriä päivittäin. 
Molemmat polvet on korjattu, kyllä näillä taas kelpaa hiih-
dellä. Isojärven keväthankia odottelen, siellä voi harjoitella 
sitä uutta luistelutyyliä, toteaa tämä veteraanihiihtäjä.

Siikaisten laduilla laturaivo, latujen asiaton sotkeminen tai 
hiihtäjien muu kiusaaminen, on täysin outo käsite. Välillä 
väkeä on runsaastikin liikkeellä, mutta laduilla hiihtäjä, niin 
halutessaan, saa sen sijaan nauttia rauhassa luistavasta kelistä 
ja talvisen luonnon rauhasta.

Suksi luistaa Siikaisten laduilla

John Söderbacka päivän hiihtolenkillä.

SEURAKUNTAVAALEISSA VALITUT

Diakonia- ja lähetystyön vastuuryh-
mään(2019-2020)  valittiin seuraavat 
henkilöt:
Raija Viljanen, Leena Ervasti, Seija 
Unto, Taru Hollmén, Veikko Kohtamäki, 
Maria Tuominiemi, Irja Uusitalo, Toini 
Kalliomäki, Kirsti Lillvik, Merja Mäntylä

Nuorisotyön vastuuryhmään (2019-
2020) valittiin seuraavat henkilöt:
Eeva Eerikäinen, Teresa Sengström, 
Mia Vettenranta, Riikka Koskinen, Eeva 
Nummi, Hannamari Tuulensuu, Katja 
Vettenranta, Leila Manninen 

Siikaisten seurakunnan kirkkovaltuusto valitsi ensim-
mäisessä kokouksessaan kirkkovaltuuston puheenjoh-
tajaksi Seppo Mäkiselän ja varapuheenjohtajaksi Olli 
Sjöholmin. 

Kirkkovaltuusto valitsi kokoukseen jäsenet kirkkoneu-
vostoon 2019-2020:
(kirkkoherra toimii kirkkoneuvoston puheenjohtajana)
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Johan-
na Huhtanen. 
Kirkkoneuvoston jäsenet (suluissa varajäsenet): 
• Matti Anttila (varajäsen Eeva Savala)
• Hannu Heikintalo (varajäsen Eeva Eerikäinen)
• Johanna Huhtanen (varajäsen Riitta Vanhatalo)
• Katja Vettenranta (varajäsen Kirsti Lillvik)
• Jukka Koskinen (varajäsen Mia Vettenranta)
• Pirkko Tuorila (varajäsen Teresa Sengström)
• Raija Viljanen (varajäsen Veikko Kohtamäki)
• Vesa Viljanen (varajäsen Taisto Salo)
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Ensiavun kurssit pidetään Siikaisten paloasemalla. Opettaja-
na toimii Tarja Kujala: EnSIAVUn KERTAUS la
23.3. klo 9.00-16.00. Kurssimaksu 18€ (sis. tarvikemaksua 
10 €).

EnSIApU 1 lauantaina 9.3. ja 30.3. klo 9-16. (32 € sis.tarvi-
kemaksun 16€). Jos sinulla on kysymistä ensiapukursseista, 
ota yhteys kansliaan.

ESpAnjAn ALKEET
Siikaisten yhtenäiskoululla perjantaisin klo 19.00-20.30, al-
kaen 25.1. Opettajana Ana Peltoniemi, oppitunteja
24, (24 €)
AKVARELLImAALAUKSEn

jATKOKURSSI, yhteiskoulun kuvaamataidon luokassa 
(3.kerros) neljänä sunnuntaina 17.2. 17.3. 28.4. ja 5.5. klo 
15.00-18.45. Opettajana Natalia Kaleva (25 €) Maalataan ja 
opitaan maalaamaan muun muassa valkoisia joutsenia, kal-
lioita, asetelmia ja kukkia.

TAnSSIKURSSI Ahlströmin alakoululla pe 29.3. klo 17-20 ja 
la 30.3. 10-13. Opettajana Jutta Wrangen (8 €). Tältä kurssil-
ta löydät askeleet tanssiin! Opettelemme ja kertaamme fok-
sin, fuskun, hitaan valssin ja bugin perusaskeleita ja oikean 
käännöksen. Aiempaa kokemusta ei tarvita. Kurssi on tarkoi-
tettu sekä aiemmin osallistuneille
että uusille kurssilaisille ja ensisijaisesti tanssipareille. Fus-
kun alkeet ja alkeisjatko pe klo 17-18 ja la klo 10-11 Foksin ja 
hitaan valssin alkeet ja alkeisjatko pe klo 18-19 ja la klo 11-12 
Bugin alkeet pe klo 19-20 ja la klo 12-13. Samalla hinnalla 
voit osallistua yhdelle tai useammalle
tunnille.

LETTIKAmpAUKSET Ahlströmin alakoululla la 30.3. klo 
13.30-15.00. Jutta Wrangen (3 €). Opetellaan tekemään ai-
kuisten ja lasten kampauksia arkeen ja juhlaan. Kurssilaiset 
voivat letittää toistensa hiuksia tai kurssille voi tuoda oman 
mallin. Vain letitykseen osallistuvat ilmoittautukaa! Ota mu-
kaan kampa, hiuslenkkejä ja ohuita pinnejä.

pIKKULAUKKU hUOVUTTAEn
Merikarvian yhteiskoulun tekstiililuokka 18.-24.2, opettajana 
Piritta Mäkinen, kurssimaksu (9 €). Kurssilla voi valmistaa 
värjätystä merinovilla -esihuovasta kehyskukkaroita tai kote-
lolaukkuja ja huovuttaa kotimaisesta
lampaan villasta persoonallisen pikkulaukun. Kurssi pidetään 
ma 18.2. klo 18.00-19.30, la 23.2. klo 10-13 ja su 24.2. klo 
11.00-13.15.

UUSI ILmE VERhOILLEn
Tuorilan koululla 2.-3.3. sekä 16.-17.3. klo 10-16. Opettaja-
na Mari Vanhatalo (28 €). Viikonloppukurssilla ehdit verhoilla 
vaikkapa lempinojatuolisi. Opettaja tuo työkalut tullessaan ja 
häneltä voi ostaa materiaalit. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
netin kautta tai opettajalle, p. 045 636 006. 

Kotitalouskurssit Merikarvian yhteiskoulun kotitalousluo-
kassa opettaa Krista Uusimäki. Kurssimaksu 3 € + tarvike-
maksut erikseen jokaiseen kurssiin:

SOKERImASSAKORISTEET
ti 26.2. klo 17.30-19.45 Tarvikemaksu 6 €. Opettelemme so-
kerimassakoristeiden tekoa muun muassa erilaisilla
muoteilla (mm. 3D-muotit), mutta voit valmistaa myös erilai-
sia hahmoja. Tämä kurssi sopii myös perheen nuorimmille 
leipureille.

GLUTEEnITTOmAT pIKKULEIVÄT
ti 26.3. klo 17.30-19.45. Tarvikemaksu 10 €. Opettelemme 
tekemään erilaisia pikkuleipiä gluteenittomina.

SUUSSA SULAVAT VOILEIpÄKAKUT
ti 23.4. klo 17.30-19.45.Tarvikemaksu 12 €. Tule hakemaan 
vinkit herkullisten voileipäkakkujen tekoa. Ilmoitathan ennen 
kurssille tuloa, haluatko tehdä kala-, kinkku- vai kasviskakun. 
Jokaiselta Kristan kurssilta saat valmistamasi tuotteet mu-
kaan kotiin vietäväksi!

Kursseille ilmoittautumiset
www.merikarvia.fi tai kansliaan,
p. 044 7246 325

Maistiaisia maailmalta
Merikarvian kunnanvirastolla su 24.2. klo 13-15

Koko kattaus 8 €, lapset 5 €, alle 7v ilmaiseksi

Järjestää Merikarvia-Siikaisten kansalaisopiston opiskelijayhdistys

Kevään uusia kursseja Siikaisissa

Kursseja Merikarvialla

Kansalaisopiston kevät
Kevään uusia kursseja Siikaisissa

Ensiavun kurssit pidetään Siikaisten 
paloasemalla. Opettajana toimii Tarja 
Kujala: ENSIAVUN KERTAUS la 
23.3. klo 9.00-16.00. Kurssimaksu 18 
€ (sis. tarvikemaksua 10 €). 
ENSIAPU 1 lauantaina 9.3. ja 30.3. 
klo 9-16. (32 € sis.tarvikemaksun 16 
€). Jos sinulla on kysymistä ensiapu-
kursseista, ota yhteys kansliaan 

ESPANJAN ALKEET
Siikaisten yhtenäiskoululla perjantai-
sin klo 19.00-20.30, alkaen 25.1. 
Opettajana Ana Peltoniemi, oppitunte-
ja 24, (24 €)

Kursseja Merikarvialla

AKVARELLIMAALAUKSEN 
JATKOKURSSI, yhteiskoulun 
kuvaamataidon luokassa (3.kerros) 
neljänä sunnuntaina 17.2. 17.3. 28.4. ja 
5.5. klo 15.00-18.45. Opettajana 
Natalia Kaleva (25 €) Maalataan ja 
opitaan maalaamaan muun muassa 
valkoisia joutsenia, kallioita, asetelmia 
ja kukkia.

 TANSSIKURSSI Ahlströmin 
alakoululla pe 29.3. klo 17-20 ja la 
30.3. 10-13. Opettajana Jutta Wrangen 
(8 €). Tältä kurssilta löydät askeleet 
tanssiin! Opettelemme ja kertaamme 
foksin, fuskun, hitaan valssin ja bugin 
perusaskeleita ja oikean käännöksen. 
Aiempaa kokemusta ei tarvita. Kurssi 
on tarkoitettu sekä aiemmin osallistu-
neille että uusille kurssilaisille ja 
ensisijaisesti tanssipareille. Fuskun 
alkeet ja alkeisjatko pe klo 17-18 ja la 
klo 10-11 Foksin ja hitaan valssin 
alkeet ja alkeisjatko pe klo 18-19 ja la 
klo 11-12 Bugin alkeet pe klo 19-20 ja 
la klo 12-13. Samalla hinnalla voit 
osallistua yhdelle tai useammalle 
tunnille. 

LETTIKAMPAUKSET Ahlströmin 
alakoululla la 30.3. klo 13.30-15.00. 
Jutta Wrangen (3 €). Opetellaan 
tekemään aikuisten ja lasten 
kampauksia arkeen ja juhlaan. 
Kurssilaiset voivat letittää toistensa 
hiuksia tai kurssille voi tuoda oman 
mallin. Vain letitykseen osallistuvat 
ilmoittautukaa! Ota mukaan kampa, 
hiuslenkkejä ja ohuita pinnejä. 

PIKKULAUKKU HUOVUTTAEN 
Merikarvian yhteiskoulun tekstiili-
luokka 18.-24.2, opettajana Piritta 
Mäkinen, kurssimaksu (9 €). Kurssilla 
voi valmistaa värjätystä merinovilla 
-esihuovasta kehyskukkaroita tai 
kotelolaukkuja ja huovuttaa kotimai-
sesta lampaan villasta persoonallisen 
pikkulaukun. Kurssi pidetään ma 18.2. 
klo 18.00-19.30, la 23.2. klo 10-13 ja 
su 24.2. klo 11.00-13.15. 

UUSI ILME VERHOILLEN 
Tuorilan koululla 2.-3.3. sekä 16.-17.3. 
klo 10-16. Opettajana Mari Vanhatalo 
(28 €). Viikonloppukurssilla ehdit 
verhoilla vaikkapa lempinojatuolisi. 
Opettaja tuo työkalut tullessaan ja 
häneltä voi ostaa materiaalit. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset netin 
kautta tai opettajalle, p. 045 636 006.

Kotitalouskurssit Merikarvian 
yhteiskoulun kotitalousluokassa 
opettaa Krista Uusimäki. Kurssimaksu 
3 € + tarvikemaksut erikseen jokaiseen 
kurssiin:  

SOKERIMASSAKORISTEET 
ti 26.2. klo 17.30-19.45 Tarvikemaksu 
6 €. Opettelemme sokerimassakoristei-
den tekoa muun muassa erilaisilla 
muoteilla (mm. 3D-muotit), mutta voit 
valmistaa myös erilaisia hahmoja. 
Tämä kurssi sopii myös perheen 
nuorimmille leipureille. 

GLUTEENITTOMAT PIKKULEI-
VÄT ti 26.3. klo 17.30-19.45. 
Tarvikemaksu 10 €. Opettelemme 
tekemään erilaisia pikkuleipiä 
gluteenittomina. 

SUUSSA SULAVAT VOILEIPÄKA-
KUT ti 23.4. klo 17.30-19.45.Tarvike-
maksu 12 €. Tule hakemaan vinkit 
herkullisten voileipäkakkujen tekoa. 
Ilmoitathan ennen kurssille tuloa, 
haluatko tehdä kala-, kinkku- vai 
kasviskakun. Jokaiselta Kristan 
kurssilta saat valmistamasi tuotteet 
mukaan kotiin vietäväksi!

Kursseille ilmoittautumiset 
www.merikarvia.fi tai kansliaan, 
p. 044 7246 325
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YHDISTYKSET JA 
YHTEISÖT TOIMIVAT

Merikarvian Seudun
SYDÄNYHDISTYS ry

EL-SIIKAInEn
Kerhot ti 12.2 ja ti 26.2 klo 11.00 Opn kokoustilassa. 
Tervetuloa.

  Vahinko ei tule kello kaulassa, 
  mutta sinä voit olla 
  valmiina auttamaan! 
 
EnSIApU LASTEn pIEnISSÄ TApATURmISSA
 
Tilaisuudessa käydään läpi lasten tyypillisiä tapaturmaris-
kejä sekä niihin liittyvää ensiapua.  
Tilaisuus on maksuton ja järjestetään lauantaina 16.3.2019 
klo 10.00 - 14.00 Eteläpään matkailukeskuksessa (Ete-
läpääntie 2, 29810 Siikainen). Ilmoittautumiset 8.3.2019 
mennessä tekstiviestillä numeroon 040-7068652/Miia 
Leivo. Ilmoitathan samalla myös mahdolliset ruoka-aineal-
lergiat. 
Tilaisuuden järjestää Siikaisten pärjätään yhdessä -ver-
kosto yhdessä SPR:n, Siikaisten MLL:n ja Siikaisten Kar-
hunveikkojen kanssa. 
Tervetuloa!

Terveysmittaustilaisuus perjantaina 8.2. klo 10-15 Me-
rikarvian Apteekissa, kolesteroli, maksa (GGT), hemo-
globiini, sokeri, verenpaine. Hinnat näkyvillä apteekissa. 
Mittauksen suorittaa Satakunnan Sydänpiirin terveyden-
hoitaja Kyllikki Naskali.
Vuosikokous pidetään torstaina 21.3. klo 17 Siikaisten 
Osuuspankin kokoushuoneessa.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetu-
loa.

30 vuotta sydämen asialla - tule mukaan mukavaan 
joukkoomme!
Kysy lisää: puheenjohtaja Veli Tiitinen 050 536 6544 tai 
sihteeri Anja Huuhtanen 040 750 7917

Leader pohjois-Satakunta toteuttaa teema-
hankkeen: ”pitovoima vahvemmaksi”

Rekisteröidyt yhdistykset voivat hakea avustusta pieniin 
investointitoimenpiteisiin, jotka liittyvät esim. ympäris-
töön, kokoontumispaikkoihin, kulttuuriin, liikuntaan tai ta-
pahtumiin.
hakuaika on 1.2. – 15.3.2019. Toimenpiteiden toteutusai-
ka on 1.6.2019 - 31.5.2020.
Tarkemmat hakuohjeet löytyvät osoitteesta www.aktiivi-
nen.fi/pitovoimavahvemmaksi
Lisätietoja: 040 6838 852 (Saloniemi) ja 050 5896 269 
(Vanhapaasto)

KAIKILLE AVOIn     
mUISTIKAhVILA  SIIKAISISSA

Tietoa, Tukea, Yhdessäoloa
Paikka: Osuuspankin kerhotila, klo 13-14.30

20.2. Tunteva tutuksi, muistijumppaa, Päivi Siltanen
Paikka: Osuuspankin kerhotila

  SIIKAISTEn 
  RESERVILÄISET RY
       
Perinteinen KEILATURnAUS 22.2.2019 KLO 19.00
Keilari Kankaanpää (Kuntoutuskeskus).
TERVETULOA!

SIIKAISTEn SYöpÄYhDISTYS

Keräyksen ja arpojen tuotto oli yhteen-
sä 1532 €. 
Kiitos kaikille osallistujille.

SIIKAISTEn nAISVOImISTELIjAT RY
 
Vuosikokous sunnuntaina 10.2. klo 14 Eteläpäässä. 
Tervetuloa!
Johtokunta kokoontuu klo 13.
 
Tiistaisin lasten voimistelukoulu (2012-2014 synt.) klo 
17.15-18.00 (Mari +apuohjaajat).
 
Aikuisten ohjatut liikuntaryhmät
tiistaisin klo 18.15-19.00 (Mari) ja
torstaisin klo 18.00-18.45 (Marja-Leena).
 
Tervetuloa mukaan toimintaan!
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SUURKIITOS
kaikille

kranssimyyntimme
asiakkaille!
Siikaisten

Karhunveikot

SAMMIN 4H-KERHO 
Kevätkausi on alkanut ja Sammin 4H-kerho kokoontuu 
torstaisin klo 17-18.30 Sammin kylätalolla os. Siikaistentie 
1711.
Tervetuloa mukaan 6-13-vuotiaat lapset ja nuoret. Hiihtolo-
malla (vk 8) ei ole kerhoa. 
4H-kerhossa toimitaan ulkona ja sisällä ja opitaan käden-
taitoja, yhteistoimintaa ja kokkausta. 
Kevään 2019 4H-teemana on ’Kokataan kestävästi’. 
Ohjaajina Eeva Savala ja Lotta Karonen. 
Lisätietoja: Eeva p. 044 043 7074 ja Anna-Kaisa Valaja 
puh. 044 7830310 www.4h.fi 
Tervetuloa mukaan!  T. Siikaisten 4H-yhdistys

Siikainen

MENOJAKIN OLIS

Runoratsut esittää: 

Runoja matkan varrelta
Leväsjoen lainausasema                              
ma 11.2.2019   klo 19.00           
Tervetuloa          

mERIKARVIAn RUOKA-ApU RYn 
vähävaraisten RUOKAJAKOA Siikaisissa,
vanhustentalon kerhohuoneessa, Teollisuustie 5
uudet jakopäivät
13.2  10.4
27.2  24.4
13.3    8.5
27.3   25.5
Jakoaika aina  11.00-14.00
puhelinnumero 046-540 9596 / Jokinen Anne-Marita

LASKETTELURETKI JÄMSÄN 
HIMOKSELLE 16.3.
Lähde koko perheen lasketteluretkelle Himokselle lauantai-
na 16.3. Retkelle lähdetään Siikaisten ent. kunnanviraston 
pihasta (punatiili) klo 7 ja takaisin ollaan samassa paikassa n. 
klo 22.30. Linja-auto kulkee Sammin kautta. Alle 10-vuotiail-
le huoltaja mukaan.

Osallistumismaksu on 25 €/hlö. Maksu sisältää matkan, 
hissilipun ja välinevuokrauksen. Voit ottaa omat laskettelu-
välineet tai sukset hiihtämistä varten mukaan. 
Ruokailu on omalla kustannuksella ja oman aikataulun mu-
kaan. Voit ottaa omat eväät mukaan. 

Himos.fi -sivuilta näet mm. laskettelurinteet sekä latukartta-
palvelun kautta hiihtolatujen kunnon.

Ilmoittaudu ajoissa, viimeistään 8.3. mennessä Siikaisten 
4H-yhdistyksen kotisivujen kautta ilmoittautumislomakkeel-
la https://satakunta1.4h.fi/siikaisten-4h-yhdistys/  ja täytä 
lomakkeella olevat tiedot välinevuokrausta varten.

Lisätietoja: Anu Minkkinen p. 050 9112602 ja Anna-Kaisa Va-
laja p. 044 7830310  anna-kaisa.valaja@4h.fi

Lasketteluretken järjestävät yhteistyössä Siikaisten kunta 
ja Siikaisten 4H-yhdistys. 

 Tervetuloa!
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MARKKINOINTIA JA MYYNTIÄ

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!

Vuokrattavana 

105 m2 liiketila ja 62,5 m2 saunallinen 
asunto

Kiinteistö Oy Siikaisten liiketalossa, 
Lauttijärventie 1.

Tiedustelut: marjan putiikki/
marja Korpela/ p. 040 - 359 0000

MAANANTAI 11.2.2019

KLO 17.00-19.30

PALOASEMALLA

-kaluston esittelyä

-alkusammutus

-verepaineen mittaus

-arvontaa

-erilaista tarjoilua

TERVETULOA

SIIKAISTEN VPK

MAANANTAI 11.2.2019

KLO 17.00-19.30

PALOASEMALLA

-kaluston esittelyä

-alkusammutus

-verepaineen mittaus

-arvontaa

-erilaista tarjoilua

TERVETULOA

SIIKAISTEN VPK

TERVETULOA   SIIKAISTEN VPK

MAANANTAI 
11.2.2019 
KLO 17.00-19.30 
PALOASEMALLA

Uusien henkilötodistusten kuvauspalvelu 

Järjestämme valokuvaaja Seppo Myllyviidan kanssa 
valmiiksi Poliisin rekisteripalveluun liitetyn kuvauksen 
Siikaisissa SEO-huoltoaseman kabinetissa maanan-
taina 11.2. klo 10-14, jonka jälkeen palvelu jatkuu Po-
markussa Asennuspalvelun liikkeessä klo 15.30.
Ajanvaraukset SEO puh. 040 188 1532, kuvattavia 
otetaan myös jonottamalla.  Neuvomme passin ja uu-
den henkilökortin haussa.  Palvelun hinta on 30 eu-
roa, korttimaksu käy.  

 hSm Energiapalvelut Oy, hSm media

Hei, sinä siikaislainen,
kulttuurityöryhmä suunnittelee parhaillaan Suvi 

Siikainen 2019 -lehden sisältöä. Jos sinulla on 
mielessäsi jutun aihe, pienikin uutinen, jonka uskot 
kiinnostavan muitakin lehden lukijoita, anna vink-
ki. Varsinkin kylien kuulumiset kiinnostavat, myös 
mielenkiintoiset kuvat ovat tervetulleita. Otathan 
yhteyttä!
Terveisin kulttuurityöryhmä/Arja Lehtinen, 
puh. 050 546 9253
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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 Jelppari

    - apua arjen askareisiin -

Arjen

Terveisin paikallinen yrittäjä 

Mari Halminen 
050-3318996
www.arjenjelppari.fi

Kotonasi tehdystä 
työstä saat 
kotitalousvähennyksen.

Ota rohkeasti yhteyttä! 

Fysioterapeutti 
Taina Koskimäki

- fysikaaliset hoidot lääkärin lähetteellä
- hieronnat (ilman lähetettä)

- kotikäynnit
- DETOX –kehonpuhdistushoidot

- Kinesio -kiputeippaukset

Liike- ja palvelutalo 
Siikainen

puh. 0400 448 969

Siikaisten kohtaamispaikka
Neuvottelupalvelut ajanvarauksella

klo 10-16.30
parillisten viikkojen torstait

Merikarvian konttori
Kassapalvelut

ti ja pe klo 10.00-16.30
Neuvottelupalvelut ajanvarauksella

ma-pe klo 10.00-16.30.

Kankaanpään konttori
Kassapalvelut

ma-pe klo 10.00-13.00
Neuvottelupalvelut ajanvarauksella

ma-pe klo 10.00-16.30.

Puhelinpalvelumme on kaikkien asiakkaiden käytettävissä 
ma-pe klo 8.00-22.00, la klo 10-16 numerossa 0100 0500.
OP-mobiili ja op.fi palvelevat joka päivä ympäri vuorokauden.

Puhelun hinta pvm/mpm.

Palvelemme
sinua -hiihdot

Tul
oss

a!

Yhteistyössä Siikaisten Sisu.

Tervetuloa kisailemaan koko perheen voimin!

Sunnuntaina 17.2.2019 klo 13.00 
Eteläpään Matkailukeskuksen 

valaistulla pururadalla.

Ennakkoilmoittautuminen Keijo Silvolalle
keijo.silvola@siikainen.fi tai tuntia ennen paikan päällä.

Hiihtotapa vapaa. 
Säävaraus. Pakkasraja -15 C°. 

Osallistumislahja kaikille hiihtäjille!

Sarjat:
2015 ja myöh. synt. 0,3 km

2014 synt. 0,3 km
2013 synt. 0,3 km

2011-2012 synt. 1 km
2009-2010 synt. 1,7 km
2007–2008 synt. 2 km 

Tytöt ja pojat erikseen.
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Siikaisten 
KUNTAUUTISET
jOKA TALOUTEEn SIIKAISISSA 
jAETTAVA KUnnAn TIEDOTE

 

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 

 

TALVIKAUDEN VAKIOAUKIOLOAJAT: 
LAUANTAI JA SUNNUNTAI KLO 12-18 

 
 

 

      Eteläpään matkailukeskus 
040 513 9877  info@etelapaa.fi     

                                                            

Eteläpään matkailukeskus tiedottaa… 

                                                                                      
 
 
 
                                                                                                         

 

SUNNUNTAINA 17.2. 
Osuuspankin Hippo-hiihdot 

Eteläpäässä klo 13,  
sen jälkeen ravintolassa 

KARAOKE JA  
KAAKAOTARJOILU 

lapsille ja lastenmielisille (n. klo 15) 
 

 

 

 

                         

          LAUANTAINA 16.2. 
                 KLO 21.30 ALKAEN 
                  ravintola avoinna 12-02 

LASTEN DISCO 
PERJANTAINA 1.3. 
 ala-astelaisille ja 

alle kouluikäisille  

 

YSÄRIDISCO 
LAUANTAINA 2.3. 
KLO 21.30 ALKAEN 
 ravintola avoinna 12-02 

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

ILmOITUSmYYnTI:
Eveliina Levula, 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 3/2019 ilmestyy 7.3. Materiaali kuntauutisiin 3/2019 on toimitettava  

25.2.2019 klo 15.00 mennessä kunnantuvan 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, ilmoitusaineis-
toa lähetettäessä sähköpostista tulee ilmetä seuraavat tiedot; asiakasyrityksen nimi, lähet-
täjän yhteystiedot sekä ilmoituksen koko (leveys x korkeus).

KUnTAUUTISTEn ILmESTYmISAIKATAULU V. 2019:
Nro Ilmestyminen  Aineisto Huom.
3 vk 10      7.3.   25.2.
4 vk 15    11.4.   25.3.
5-7 vk 21    23.5.     6.5.    SuviSiikainen
8 vk 35    29.8.   19.8.
9-10 vk 41  10.10.   30.9.
11 vk 45    7.11. 28.10.
12 vk 49   5.12. 25.11.

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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SEURAKUNTATAPAHTUMAT
HELMIKUUSSA

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 845821
Diakonissa Kaisa Päivärinta puh. 0400 363 588
Suntio Merja Mäntylä puh. 040 767 9352

Su 10.2.  klo 10 Messu srk-kodissa, Ervasti, Tanskanen, 
  rippikoululaiset osallistuvat. Messun jälkeen rippik.lounas 
  srk-kodissa ja rippikoulua Nuokkarilla klo 15 asti, 
  klo 14 Virsiseurat Mirja Ylikahrilla.  
Ma 11.2.  klo 9.30-11.30 Päiväkerho (joka ma), Sanna ja Mari.
Ti 12.2.  klo 18.30 Raamattupiiri srk-kodissa. 
Ke 13.2.  klo 10-11-30 Perhekerho (joka ke), Sanna, 
  klo 10 Srk-kodin kerho, 
  klo 18.30 Otamo-Keskukylän kinkerit Otamolla Marjatta Salokankaalla, Ervasti, 
  Tanskanen, Raamattu ja virsikirja mukaan. 
To 14.2.  klo 18 Kansanlähetyksen seurat Sammissa Raija Erkkilässä, Marja Mattila, Antti Kiviranta
Pe 15.2.  klo 13 Omaishoitajien ja hoidettavien ystäväkaffeet srk-kodissa, Srk ja Spr
Su 17.2.  klo 10 Sanajumalanpalvelus srk-kodissa, Vähäkainu ja Tanskanen, kirkkokahvit ja 
  lähetystilaisuus ”Kuoppaajan pohjassa – terveisiä pakolaisleiriltä Keniasta” –lähetys- ja 
  kansainvälisen työn ohjaaja Anne Sihvonen. 
Ti 19.2.  klo 14 Hartaus Metsätähdessä, Päivärinta ja Tanskanen, klo 18.30 Rukouspiiri Nuokkarilla. 
Su 24.2.  klo 10 Messu srk-kodissa, Ervasti, Tanskanen. 
Ma 25.2.  klo 17 Miestenpiiri srk-kodissa, Ervasti. 
Ti 26.2.  klo 18.30 Raamattupiiri srk-kodissa. 
Ke 27.2.  klo 10 Srk-kodin kerho, klo 18.30 Naistenpiiri srk-kodilla, L. Ervasti, K. Koskinen, 
  Naisten lauluryhmä
Su 3.3.  klo 12 Sanajumalanpalvelus srk-kodissa, Broberg, Tanskanen. 
Ma 4.3.  klo 15.30-17.30 Rippikoulua Nuokkarilla, Sanna. 
Ti 5.3.   klo 14 Hartaus Metsätähdessä, Heikkilä, Tanskanen, klo 18.30 Rukouspiiri Nuokkarilla.

Partiolaiset osallistuvat maaliskuussa yhteisvastuukeräykseen. 

EU-ruokajako diakoniatoimistolla torstaisin klo 9-12 tai sopim. mukaan/Kaisa

Hiihtolomaviikolla 8 ei kerhoja. 


