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Siikaisten kunnan tiedotuslehti                   11/2019

TIEDOTUSTILAISUUS HAAPAKEITAAN GEOPARK-REITISTÄ 22.11.

MATKA SM-LIIGAN OTTELUUN ÄSSÄT-KÄRPÄT 23.11.

PERINTEINEN JOULUNAVAUS 29.11

JOULUKONSERTTI TOMI METSÄKETO KIRKOSSA 1.12.



Siikaisten KUNTAUUTISET2

Kansikuva Raimo Maljanen: Syksyinen maisema Korvalammilla.

Illan emäntinä toimivat tekninen johtaja Anne Järven-
ranta ja elinvoimalautakunnan puheenjohtaja Sari Vuo-
rela. 
- Ensisijainen tavoite on tuoda yhteen kuntapäättäjät, vir-
kamiesjohto, paikalliset yrittäjät ja rahoittajat keskustele-
maan ja ideoimaan. Yrittäjät, jotka tulevat paikalle saavat 
näin äänensä kuuluviin ja samalla tietoa sellaisista asiois-
ta, joista heille on hyötyä, kertoo Sari Vuorela.

Maakunnan yhteistyöryhmä oli kokoustanut päivällä 
Eteläpäässä ja Yrittäjätulille osallistuminen oli luonteva 
jatko, kun keskustelun aiheina olivat yrittäjyys ja rahoitus-
mahdollisuudet. Illan asiantuntijapuheenvuoroja käyttivät 
maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä, ELY-keskuksen maa-
seutuyksiköstä Timo Pukkila, Markku Kivinen edusti 
Satakunnan yrittäjiä, Annika Luotonen on yritysasian-
tuntija Länsi-Suomen Pro Agriassa, Mari Raukola Kan-
kaanpään Yrityspalveluista ja Satu Kuusisto Länsi-Suo-
men Osuuspankista Kankaanpäästä. 

Asiantuntijaryhmä oli vaikuttava. Maaseudun elinvoi-
maisuuden kehittämismahdollisuuksia esiteltiin monesta 
eri näkökulmasta. Mahdollisuuksia on monia. Tarvitaan 
vain kehitysidea, sitten rohkeasti etsimään tahoa, joka 
osaa neuvoa ja voi tarvittaessa auttaa esimerkiksi avustus-
hakemusten laadinnassa. 

- Yrittäjää voi arveluttaa erilaisten avustushakemusten laa-
dinta. Tänä iltana vahvistui, että konkreettista apua on saa-
tavilla, kunhan hakija vain tietää, mitä hakemukseen ha-
luaa laitettavan, tuumi yrittäjä Veikko Mikkola, jolla on 
aikaisempaakin kokemusta hyvästä neuvontapalvelusta.

Illan teemaa täydensi kunnanjohtaja Viveka Lannen 
Geopark-hankkeen nykytilan lyhyt esittely. Hanke on 
läpäissyt Unescon ensimmäisen arvioinnin. Lopullinen 
päätös statuksen saamisesta saadaan ensi keväänä. Toteu-
tuessaan hanke mahdollistaa monipuolisen matkailuyrittä-
misen kehittämisen hankealueella.

Tuvantäyteinen yleisö kuunteli esityksiä keskittynees-
ti. Vuoropuhelua esiintyjien kanssa syntyi jonkin verran. 
Esille tulleet ongelmat liittyivät ensisijaisesti byrokratiaan, 
joka koettiin turhaan rasittavan pienen kunnan resursseja.

Yrittäjätulille kokoonnuttiin elinvoima-
lautakunnan kutsumana

Omien yrittäjien kuulumiset kiinnostivat ja herättivät 
vilkasta keskustelua. Mukana oli erikokoisia ja eri alan 
yrityksiä Siikaisista, ja mm. Siikaisten yrittäjien tuleva 
puheenjohtaja Seija Myllymäki, joka sai kannustavia on-
nitteluja uuteen tehtäväänsä yrittäjäyhteistyön veturina. 
Illan yksi tavoite oli tutustuttaa eri toimijoita toisiinsa 
epävirallisissa olosuhteissa. Se toteutui hyvin Sorsahovin 
viihtyisässä ympäristössä. 

Arviot illan annista olivat myönteisiä. Yrittäjätulille toi-
vottiin kokoonnuttavan jatkossakin. Kunnanhallituksen 
puheenjohtaja Jukka Vanhatalo oli myös tyytyväinen il-
lan järjestelyihin.

- Tämä tapa yhteistyöhön on selvästi edellistä tapaa pa-
rempi, jolloin kunnanhallituksen nimeämä elinkeinotoi-
mikunta tapasi aamupäivisin, eikä esimerkiksi yrittäjillä 
ollut avointa pääsyä kokouksiin. Tämäniltainen oli todella 
monipuolinen kattaus ja tärkeää, että mukana oli useita 
yrittäjiä.
- Toivon, että paikalle saapuneet ovat tyytyväisiä, silloin 
olen minäkin, vakuutti Sari Vuorela. 

Yrittäjätulet paloivat tällä kertaa Vuorijärvellä Niinionton Sorsahovissa. 
Rokua-Geopark -vierailulta lainattu idea toteutettiin Siikaisissa toista kertaa. 

Maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilän esitystä kuunnellaan 
tarkasti

Kuva Sari vuorela
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PERUSPALVELUKESKUS TIEDOTTAA:

INFLUENSSAROKOTUKSET SYKSYLLÄ 2019

SiiKaiSTeN PeruSPalveluKeSKuKSeSSa ilMaN aJaNvarauSTa
Pe 22.11. klo 8:30 – 11:00 
Ke 27.11. klo 13:00 - 15:00
Ke 4.12. klo 13:00 -15:00
Muuna aikana ajanvarauksella tai muun sovitun vastaanoton yhteydessä mahdollisuuksien mukaan.

Lasten, koululaisten ja opiskelijoiden influenssarokotukset hoitaa oma terveydenhoitaja neuvoloissa ja kouluilla 
ajanvarauksella. ajanvaraus omalta terveydenhoitajalta.
raskaana olevat saavat rokotteensa äitiysneuvolasta.
Työterveyshuolto hoitaa sopimustensa mukaisesti influenssarokotuksia työpaikoilla tai toimipisteessään.
Kotihoidon asiakkaat rokotetaan kotihoidon toimesta.

Maksuttomaan influenssarokotukseen ovat oikeutettuja
• kaikki 65 vuotta täyttäneet
• sairautensa vuoksi riskiryhmäläiset
• raskaana olevat
• 6kk-6v. ikäiset lapset
• vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri
• varusmiespalvelukseen tai vapaaehtoiseen asepalvelukseen astuvat
• sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö
• henkilöt, jotka asuvat tai oleskelevat pitkäaikaisesti laitosmaisissa olosuhteissa kuten vastaanottokeskuksissa 
  ja vankeinhoitolaitoksissa

SIIKAISTEN PERUSPALVELUKESKUS
Metsäpirtintie 7, 29810 Siikainen
Avoinna: ma ja ke klo 8-16, pe klo 8-15 

KaiKKi ToiMiNTa aJaNvarauKSella

Lääkärin ja terveydenhoitajan vastaanotot sekä 
laboratorionäytteenotto
ajanvaraus 040 652 4340
Äitiys- ja lastenneuvola
ajanvaraus 044 577 3601
puhelinaika ma-pe klo 11.30-12.30
Kouluterveydenhuolto 
ajanvaraus ja tiedustelut 044 577 3510
Hammashoitola 
ajanvaraus Kankaanpään hammashoitolasta 
02 577 3550 
Sosiaaliohjaaja 
annikki räikkönen 044 720 1054
Palveluohjaus, aktivoinnit, asiakasmaksupäätökset
avoin vastaanotto ke klo 9.00 – 11.00, muuna aikana 
ajanvarauksella 
Kotihoito 
Siikaisten tiimi 044 720 1061, sh  044 577 3509
Vanhainkoti 044 720 1065

PÄIVYSTYS KANKAANPÄÄSSÄ 
Peruspalvelukeskus Tapala
Tapalankatu 20, Kankaanpää

avoiNNa
arkipäivisin klo 8 – 20
lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä klo 9 – 18

Päivystys muina aikoina:
Satasairaalan yhteispäivystyksessä, Sairaalantie 3, 
Pori, puh 02 627 6868

PoSan takaisinsoittojärjestelmä puh. 02 577 3265 
vasta arkisin klo 8 – 20, lauantaisin, sunnuntaisin ja 
arkipyhinä klo 8 – 18
Muuna aikana puhelut kääntyvät Satasairaalaan.

KIRPPUTORI TOIMINTATUVALLA 
AVOINNA MYÖS PERJANTAINA 29.11.2019 
KLO 16–18.30

vaikkapa lahjoiksi on myynnissä myös erilaisia käsitöitä 
ja koriste-esineitä. 

Tervetuloa tutustumaan monipuoliseen valikoimaan ja 
tekemään edullisia löytöjä!
Terveisin Toimintatuvan tontut

olemme avoinna maanantaina klo 8-12 ja tiistaina klo 
8-16.  Kankaanpääntie 1 B, Siikainen.
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Suomen Punainen Risti käynnisti kolmisen vuotta sitten 
Pärjätään yhdessä -hankkeen, joka lähti hienosti käyntiin 
Siikaisissa. Yksi hankkeen tavoitteista oli turvallisuuden 
lisääminen, ja nyt SPR:n valtakunnallisessa Pisara-val-
miusharjoituksessa sitä päästiin testaamaan. 

Siikaisissa harjoitusta johti SPR:n Siikaisten osaston ko-
timaan avun ja valmiuden yhteyshenkilö Marja-Leena 
Liipo ja valmiuskouluttaja Sami Nygård. 

- Harjoituksen teemana oli vesikriisi, eli meidän tapauk-
sessamme pilaantunut vesijohtovesi. Kunta pyysi harjoi-
tuksessa apua SPR:n osastolta tilanteen tiedottamiseen 
kuntalaisille ovelta ovelle. Harjoitus keskittyi tilanteen 
johtamiseen, vapaaehtoisten hälyttämiseen ja reittisuunni-
telmien tekemiseen. Pärjätään yhdessä -hankkeeseen osal-
listuneet yhdistykset oli yksi vapaaehtoisten ryhmä, joka 
sai harjoitushälytyksen. Yhdistykset jakoivat hälytystä 
omissa ryhmissään ja näin tavoitettiin hetkessä iso joukko 
apuun valmiita ihmisiä, kertoo Marja-Leena Liipo.

Pisara-harjoitukseen osallistui paikan päällä 13 henkilöä 
ja hälytystehtävän ilmoittautui alle tunnissa 24 vapaaeh-
toista - lähes kaikki yhdistysten kautta. Paikallisessa har-
joituksessa testattiin myös yhdistysten välinen viestintä ja 

osallistumisaktiivisuus. Samalla viestiä suunnattiin myös 
tavallisille kansalaisille, spontaanisti vapaaehtoisille, jotka 
voisivat erilaisissa kriisitilanteissa tarjota apuaan viralli-
sen avun tueksi.

Viranomaispuolta edusti kunnanjohtaja Viveka Lanne.
- Ensinnäkin olen tosi tyytyväinen tämän harjoituksen 
osanottajamäärään. Yhdistykset olivat hyvin edustettui-
na. Olen vakuuttunut, että kriisitilanteessa vapaaehtoisten 
yhdistetyt voimavarat saadaan kunnan toiminnan tueksi. 
Tämä harjoitus oli hyvä jatke Posan ympäristöterveys-
huollon ja alueen kuntien kanssa juuri käydyille viran-
omaiskeskusteluille, joissa arvioitiin kuntien valmiutta 
hoitaa tehtäviään vesilaitosten kriisitilanteissa. Esimerkik-
si varautumiseen liittyviä ohjeistuksia on syytä käydä läpi 
sekä tarkastaa yhteystietorekisterit, joiden avulla saadaan 
nopeasti tietoa asiakkaille ja sidosryhmille.             

Tyytyväisiä olivat myös koulutettavat. Vaikka harjoitus 
oli tällä kertaa teoreettinen, osallistujat hämmästelivät pa-
lautekeskustelussa yksityiskohtien moninaisuutta, jotka 
todellisessa tilanteessa on tärkeä huomioida. Kaikki teh-
tävät eivät kuitenkaan vaadi erityiskoulutusta. Avuntarve 
erilaisissa hätätilanteissa vaihtelee, mutta peruskansalais-
taidoille on aina käyttöä. 

Punaisen Ristin Siikaisten osastossa 
osallistuttiin valtakunnalliseen 
Pisara 2019 -valmiusharjoitukseen 

Tehtäväanto herätti ryhmissä vilkasta keskustelua.

Kuva: MarJa-TerTTu GierS



Siikaisten KUNTAUUTISET 5

Arjen häiriötilanteista selviää helpommin, kun kotona on 
kotivaraa. Kotivara tarkoittaa, että kotiin hankitaan ruo-
kaa ja muita päivittäistarvikkeita hieman yli päivittäisen 
tarpeen, ja lisäksi muutamia kaiken varalta tarvittavia tar-
vikkeita. Kotivaran pitäisi riittää vähintään kolmeksi päi-
väksi, mielellään viikoksi.

Nykyaikainen kotivara ei ole erillinen ruokavarasto, vaan 
normaalissa kierrossa olevia tuotteita, joita täydennetään 
sitä mukaa kun niitä käytetään. Näin elintarvikkeet pysy-
vät tuoreina ja tavarat käyttökelpoisina.
Kotivaraa voi tarvita monenlaisissa häiriöissä. Syy voi olla 
henkilö- tai perhekohtainen, kuten sairastuminen. Yhteis-
kunnan toiminnoissa voi olla häiriö, kuten veden tai säh-
kön jakelukatkos, tai tavaroiden tai palveluiden jakelu- tai 
toimitushäiriö. Sään ääri-ilmiö voi rajoittaa liikkumista. 
Onnettomuus, kuten tulipalo tai kemikaalionnettomuus, 
voi myös olla asioille pääsyn esteenä.

Kotivarassa tärkeää on
• varavesi ja puhtaat, kannelliset astiat veden varastointia
  varten
• kotitalouden ruokatottumusten mukaiset, helppo-
  käyttöiset tuotteet
• varavirtalähteet, patteri- tai veiviradio, taskulamppu
  (kännykässä, jos varavirtaa)
• lämmönlähde, tulitikut ja tuikut, keinot valmistaa ruokaa
  ilman sähköä
• pikkulasten ja muiden haavoittuvien erityisryhmien 
  välttämättömyystarvikkeet
• hygieniatarvikkeet, varautuminen vesikatkoon
• kotiapteekkiin kuuluvat tarvikkeet, joditabletit 
  (otetaan vain viranomaisten määräyksestä)
• henkilökohtaiset reseptilääkkeet
• käteistä (pikkurahaa)
• reppu tai kantokassi, kylmälaukku (kotoa poistumisen
  varalle)

• jos autoilet, pidä auton tankki aina vähintään puolillaan
  ja/tai jerrykannu varalla

Aiemmin kotivarasuosituksissa jaettiin viikon, jopa kah-
den tarvikelistoja. Kotitaloudet ovat kuitenkin yksilöllisiä 
erilaisine ruokatottumuksineen ja erityisruokavalioineen. 
Nykyisin ei tavallisesti ole pulaa ravinnosta sinänsä: useim-
mista kotitalouksista löytyy kaikenlaista ylimääräistä. Ly-
hyen häiriötilanteen tullen ei ole niinkään väliä sillä mitä 
syö, kunhan syö. Oman perheen kotivaraa voi suunnitella 
vaikka tutkimalla ruokakuiteista, mitä perheessä oikeasti 
kuluu. Arkituotteiden lisäksi kotivaraan kannattaa varata 
helppokäyttöisiä, hyvin säilyviä ja energiatiheitä ruokia. 
Kaikissa tuoteryhmissä (pakasteissa, kuivatuotteissa, jää-
kaappituotteissa ja tuoretavarassa) kannattaa aina pitää jo-
tain ylimääräistä varalla. Lisäksi kannattaa miettiä, kuinka 
ruokaa saa valmistettua ilman sähköä (esim. retkikeitin, 
hiiligrilli ja hiilet, hella ja kuivat puut jne.).

Oheisena vanhempi kotivaralista malliksi – voit miettiä, 
kuinka helposti saisit näistä valmistettua viikon ruuat, ja 
onnistuisiko ruuan valmistus sinun kotonasi ilman säh-
köä? Lista on yhdelle henkilölle viikoksi:

• perunaa 0,5 kg
• riisiä ja makaronia 0,5 kg
• öljyä ja rasvoja 0,5 kg
• sokeria 0,5 kg
• UHT-maitoa 1 l
• muita juomia, vettä ja herkkuja 16 l + 1 kg
• leipää ja viljavalmisteita 1,5 kg
• maitoa ja maitotuotteita 1,3 kg
• hedelmiä ja marjoja 1 kg
• vihanneksia ja juureksia 1,5 kg
• lihaa, kalaa, kanaa ja kananmunia 1 kg

Lähde ja lisätietoa: SPEK: Kotivara

Kotivara on osa omatoimista varautumista

SIIKAISTEN NUORISONEUVOSTO  
JÄRJESTÄÄ MATKAN 23.11.2019
SM-LIIGAN OTTELUUN   ÄSSÄT-KÄRPÄT

Matka on tarkoitettu nuorille ja heidän vanhemmilleen. 
Matkan hinta on 10€/hlö. Matka pitää sisällään kuljetuk-
sen ja pääsylipun istumakatsomoon. lisäksi on pelaaja- 
tapaaminen. Matkan lähtö klo 15.00 liikuntahallilta.

Ilmoittautuminen sähköpostilla taisto.salo@siikainen.fi
viimeistään ti. 19.11. klo 15.00 mennessä. ilmoittautumis-
järjestyksessä otetaan matkalle mukaan (50hlö).  Matka 
maksetaan linja-autossa.

Lisätietoja 044-7201036 Taisto Salo
 

TIEdOTUS JA KESKUSTELUTILAISUUS 
HAAPAKEITAAN GEOPARK-REITISTÄ
 
Metsähallitus on myöntänyt Siikaisten kunnalle luvan kä-
velyreitin rakentamiseen Metsähallituksen alueelle Katsel-
man ja Haapajärventilan välille. reitti liittyy 10 kunnan yh-
teiseen Geopark  –luontomatkailukokonaisuuteen.  asiasta 
järjestetään keskustelutilaisuus Kunnantuvalla perjantaina 
22.11. klo 18. Toivomme paikalle erityisesti alueen käyt-
täjiä ja naapurimaanomistajia. vapaa-aikasihteeri Taisto 
Salo kertoo reittisuunnitelmasta ja kunnanjohtaja viveka 
lanne Metsähallituksen reunaehdoista ja kunnan näkökul-
masta asiaan.
 
ilmoittaudu tilaisuuteen 20.11.mennessä, viveka.lanne@
siikainen.fi . Ellet pääse paikalle, voit myös laittaa viestiä/
näkemyksiäsi sähköpostilla. 
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YHDISTYKSET JA 
YHTEISÖT TOIMIVAT

JOULUPUU-LAHJAKERÄYS 

16.11.-5.12.2019. Honkajoki 16.11.-4.12.2019  Kankaanpää: 
K-Citymarket ja S-Market, Jämijärvi, Siikainen, Honkajoki ja Po-
markku: K-Market
 Joulupuu-lahjakeräys on hyväntekeväisyyskeräys, joka tuo iloa 
ja lahjoja PoSan perhepalveluiden asiakkaille, 0-17 vuotiaille lap-
sille. annettu lahja tuo joulumielen jollekin lapselle, joka ilman 
keräystä voi jäädä ilman pakettia.

SUOMEN PUNAINEN RISTI
Siikaisten osasto

SYYSKOKOUS 
keskiviikkona 27.11.2019 klo 19.00
osuuspankin kerhohuoneella.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Hallitus kokoontuu klo 17.30

TerveTuloa!

ENTISEN KUNNANVIRASTON LOPULLINEN 
TYHJENTÄMINEN IRTAIMISTOSTA
 
entisessä kunnan viraston kaksikerroksisessa osassa 
ja ns. teknisessä siivessä sijainnut kunnan käyttöön tar-
peellinen irtaimisto on selvitetty ja hyödynnetty. virasto-
rakennuksessa on ollut myös tavaraa, joka on kuulunut 
esimerkiksi yhdistyksille tai muille ulkopuolisille toimijoille. 
Myös tämä tavara on pääosin selvitetty. Mikäli yhdistyk-
sellä /muulla toimijalla on oletettavasti sellaista aineistoa 
virastotalossa, jota ei saa hävittää, ota yhteyttä hallinto-
sihteeri Tuija Katajistoon ja sovi aineiston noutamisesta 
30.11.2019 mennessä. 

 
virastorakennuksessa on edelleen joitakin kohtuu- ja 
välttäväkuntoisia pöytiä, työpöytiä, tuoleja ja kaappeja, 
valaisimia, seinävaatteita ja toimistotarvikkeita, jotka on 
mahdollista edelleen hyödyntää. edelleen hyödynnet-
tävät tavarat on puhdistettava normaaleilla pesuaineilla 
ennen uuteen tilaan viemistä. Mikäli yhdistys, yritys tai 
yksityishenkilö tarvitsee mahdollisesti jotain, ole yhtey-
dessä  tekninen johtaja anne Järvenrantaan marraskuun 
loppuun mennessä.  Siikaislaiselle yhdistykselle ja yri-
tykselle tavara on maksuton, yksityishenkilöiltä peritään 
pieni korvaus. 
 

SIIKAISTEN YRITTÄJIEN JA KUNNAN PERINTEINEN 

JOULUNAVAUS
Kunnantuvan piha-alueella 

perjantaina 29.11. klo 18.00
Luvassa perinteiset: joulupuuro ja soppa,  

joulupukki, jouluvalojen sytytys, 
kunnan edustajan joulupuhe ja myyntipöytiä.

SIIKAISTEN
KUNTA

Myyntipöytien varaukset Seija Myllymäki, tekstiviestillä 
040-513 9877 tai sähköpostiin info@etelapaa.fi.

Varauksen tekijän ilmoitettava onko oma pöytä mukana 
tai järjestetäänkö pöytä.

TERVETULOA MUKAAN!

S I I K A I N E N
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EL-Siikainen sääntömääräinen 
SYYSKOKOUS 
keskiviikkona 27.11 klo 11.00 oPn kokoustilassa. 
Tervetuloa.
Hallitus
 
EL-Siikainen kerho 12.11 klo 11.00 oPn kokoustilassa. Piirin 
pikkujoulu 26.11.2019 klo 13.00 
Sammin ratsutilalla.
Yhdistyksemme oma pikkujoulu 11.12.2019 klo 17.00 Sam-
min ratsutilalla.

Vanhoja koululauluja lauletaan sunnuntaina 10.11. klo 15 Me-
rikarvian yhteiskoulun auditoriossa. Tule laulamaan ja kuunte-
lemaan rakkaita koululauluja vanhoilta ajoilta Maria lindgrenin, 
antti virtalaineen, Majlis Mäen ja Jari Tanskasen johdolla, muka-
na Merikarvian sekakuoro ja elli rintamäki. Tilaisuuden järjeste-
lyissä mukana Merikarvian kunnan kulttuuritoimi. väliaikakahvi-
tus. vapaa pääsy. 

Piikkujoulutapahtuma Sammin ratsutilalla perjantaina 22.11. 
klo 18. Perinteisen runsaan jouluruoan hinta 35 €/hlö. lisäksi 
ohjelmaa ja arvontaa. Pieni paketti mukaan. Jouluista musiikkia 
tarjoilevat Majlis Mäki ja Jari Tanskanen. Merikarvialta järjeste-
tään linja-autokyyti, matkan varrelta pääsee mukaan. Kyyti ja 
ruoka yhteensä 40 €. Kaikki ovat tervetulleita! Sitovat ilmoittau-
tumiset 10.11. mennessä anja puh. 040 750 7917 tai veli puh. 
050 536 6544.

Sydänyhdistyksen järjestämiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin voi 
osallistua vaikka ei olisikaan jäsen.

Kysy lisää: puheenjohtaja Veli Tiitinen 050 536 6544 tai sihteeri 
Anja Huuhtanen 040 750 7917

Jo 30 vuotta sydämen asialla      
- Tule mukaan mukavaan  joukkoomme!

PARTIOLAISTEN 
JOULUMYYJÄISET
joulunavauksessa ja 
la 30.11. klo: 9-12 K-Market vestorin edessä
Tervetuloa ostoksille!

Siikaisten Karhunveikot

  Kaikille Avoin Muistikahvila
  Siikainen
  Tietoa, Tukea, Yhdessäoloa

Paikka: osuuspankin kerhotila, klo 13.00.-14.30.
aika:  20.11.2019
Tervetuloa Muistikahvilaan kuulemaan muistiterveydestä ja 
tapaamaan tuttuja! Miten nainen ja mies ikääntyvät? Miten 
ikääntyminen vaikuttaa fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen 
toimintakykyyn, entä muistiin? Mitä on hyvä vanheneminen? 
Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin. Kahvitarjoilu.

Tervetuloa 
LAULAMAAN JOULULAULUJA 
Sammin kylätalolle su 24.11.2019 klo 17. 
Sytytetään kynttilä poisnukkuneille ja 
muistetaan kylään syntyneitä.
Kahvitarjoilu! 

Sammin kyläyhdistys ry

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

Lounaskahvila
Sinihelmi

lounas ja pitopalvelu Sinihelmi

Kauttamme KaiKKi juhlatarjoilut, 
kakuista pitopöytään, otathan yhteyttä

VUOKRALLE
TARJOTAAN  

SauNalliNeN n.30m2 reMoNToiTu  
riviTaloYKSiÖ MÄNTYTiellÄ.

 
liSÄTieToJa NuMeroiSTa: 

 
050-5838402/ MARKO

044-3818777/ MIA

MARKKINOINTIA JA MYYNTIÄ

Siikaisten Helluntaiseurakunnan
JOULUMYYJÄISET la. 15.12. klo 10 - 14
leivonnaisia, laatikoita, puuroa ja soppaa ym.
ulkona myynnissä grillimakkaraa.
ilmainen kahvi- ja joulutorttutarjoilu.
Tervetulos ostoksille.
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Siikaisten Kirkossa 1.12.2019 klo 18:00
Ohjelma ennakkoon 20€ ovelta 25€
Ohjelmia myyvät: Siikaisten kirjasto, Kukkapuoti Unikko Oy Kankaanpää,
Parturi-Kampaamo Pirjo Iisakkala Merikarvia, K-Supermarket Antinkatu Pori
Siikaisten Leijonat mm. Antti Erkintalo 050 305 4190 ottaa varauksia vastaan



Siikaisten KUNTAUUTISET 9

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!

Sisulla ja sydämellä; 
Marjan Putiikki 10 vuotta 1.11.2019.
Kiitos asiakkailleni ja 
yhteistyökumppaneilleni.
... ja palvelu senkun jatkuu...

Vaateliikkeeni uudet talviajan aukioloajat 
1.11.2019-31.3.2020 ovat: 
ma - pe 10 - 17, la 10 - 13 ja su SULJETTU.
Tervetuloa uudet ja aikaisemmin putiikissa 
käyneet asiakkaat.

Valikoima parhaimmillaan mm. 
Siikaisten logolla kotimaista sukkaa
naisille, miehille, isäinpäiväksi 
tai pukin pussiin.

Marjan Putiikki
Marja Korpela

p. 040 - 359 0000

UNIKON 
JOULUPUOTI 

AVATAAN JÄLLEEN 
JOULUKUUSSA 

SIIKAISIIN

SIIKAISTEN SISU R.Y.

80-VUOTISJUHLA
SIIKAISISSA OTAMOLLA

HEIKINKARTANOSSA
SU 17.11.2019 klo 13.00

OHJELMASSA MUKANA
MM. JUONTO

OLLI MUSTANIEMI

TERVETULOA JOUKOLLA
JUHLIMAAAN
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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

Palvelemme sinua 

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 8-19 numerossa 0100 0500. 

OP-mobiili ja op.fi palvelevat joka päivä 
ympäri vuorokauden. Puhelun hinta pvm/mpm. 

Voit myös soittaa meille suoraan, 
yhteystietomme löydät osoitteesta 

www.op.fi/lansi-suomi/soitasuoraan

RAKASTAJAT-TEATTERI, PORI
• Rakastajien omiin tuotantoihin keskiviikon ja 
   torstain näytöksiin, sekä lauantain päivänäytöksiin
   liput 12 € (norm. 28 €) 
 
F-SECURE TOTAL -TIETORUVAETU
• Suojaa tietokoneesi ja tablettisi 
   F-Secure TOTAL -tietoturvapaketilla. 
   Saat palvelun käyttöösi 6 kk maksutta 
   ja ilman sitoumuksia, jonka jälkeen voit tilata  
   sen hintaan 49,90 €/vuosi (norm. 79,90 €). 

 
Katso kaikki edut op.fi 
tai OP-mobiilista.

Eturivin paikat  
 
 
ja muita mainioita kotikenttäetuja
OP Länsi-Suomen omistaja-asiakkaille. 
Etuja siellä ja täällä.
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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 

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 9-10/2019 ilmestyy 10.10. Materiaali kuntauutisiin 9-10/2019 on toimi-

tettava  30.9.2019 klo 15.00 mennessä kunnantuvan infoon, ulko-ovessa olevaan postilo-
keroon 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.

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.

 

TALVIKAUDEN VAKIOAUKIOLOAJAT: 
LAUANTAI JA SUNNUNTAI KLO 12-18 

 Mökkiasiakkaiden avainpäivystys pe klo 16-19 
 

 

      Eteläpään matkailukeskus 
040 513 9877  info@etelapaa.fi     

                                                            

Eteläpään matkailukeskus tiedottaa… 

                                                                                      
 
 
 
                                                                                                         

 

      
    LAUANTAINA 30.11. 
     KLO 21.30 ALKAEN 
 ravintola avoinna 12-16 ja 21.30-02 

(yksityistilaisuus 16-21.30) 
 
 

 

                          
 

YSÄRIDISCO 
LAUANTAINA 9.11. 
KLO 21.30 ALKAEN 

 ravintola avoinna 12-02 

 

JOULUMUORIN ILTATORI 
SUNNUNTAINA 15.12. 

KLO 16-19 
 varaathan ilmaisen myyntipaikan 

8.12. mennessä, 040 513 9877 
 Joulupukki jakaa namuja 
 yhteistyössä Siikaisten kunta 

 

 

 

PIKKUJOULUILTOJA VIELÄ VAPAANA 
 

RUNSAAN PITOPÖYDÄN LISÄKSI 
TILAUKSESTA MAHDOLLISUUS 

SAUNOMISEEN, KARAOKEEN JA 
JOULUPUKIN VIERAILUUN! 
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SEURAKUNTATAPAHTUMAT
MARRASKUUSSA

Siikaisten seurakunta netissä: Seurakunnan viralliset internet-sivut ovat www.siikaistenseurakunta.
fi Seurakunnalla on myös facebook-sivut nimellä Siikaisten seurakunta. Muut mahdolliset netissä olevat 
seurakuntaan liittyvät sivustot (esim. Suomen kirkkoja ja hautausmaita -ryhmä facebookissa) eivät ole 
seurakunnan ylläpitämiä sivustoja eikä seurakunta vastaa niistä.

Su 10.11 klo 10  Messu srk-kodissa, Ervasti, Tanskanen. 
   Isänpäivän kirkkokahvit. 
Ma 11.11 klo 9.30  Päiväkerho (joka ma) Nuokkarilla, Jemina ja Mari. 
   klo 13 Raamattupiiri srk-kodissa, Ervasti. 
   klo 15.30 Nuortenilta Nuokkarilla. 
   klo 17 Miestenpiiri srk-kodissa.
Ti 12.11. klo 14  Hartaus Metsätähdessä, Päivärinta, Tanskanen. 
   klo 18.30 Rukouspiiri Nuokkarilla. 
Ke 13.11. klo 10  Perhekerho Nuokkarilla (joka ke), Jemina 
   klo 16 Sururyhmä alkaa srk-kodissa, Päivärinta 
   (muut kerrat 20.11; 27.11; 4.12; 11.12; 18.12; 8.1.)
To 14.11. klo 14  Lähetyspiiri srk-kodissa, Päivärinta 
   klo 18 Seurakuntapiiri Leväsjoella Auli ja Seppo Salolla, Ervasti
Su 17.11. klo 12  Sanajumalanpalvelus srk-kodissa, Broberg, Tanskanen.
Ma 18.11. klo 9.30  Päiväkerho Nuokkarilla. klo 15.30 Rippikoulua Nuokkarilla, Jemina.
Ke 20.11. klo 10  Seurakuntakodin kerho klo 10 Perhekerho Nuokkarilla.
To 21.11. klo 18  Lähetys-Diakonian vastuuryhmän joulukorttitalkoot, Päivärinta, Hollmén
Su 24.11. klo 12  Sanajumalanpalvelus srk-kodissa, Broberg, Koskinen.
Ma 25.11. klo 9.30  Päiväkerho, osan aikaa kirkossa klo 15.30 Nuortenilta Nuokkarilla.
Ti 26.11. klo 14  Hartaus Metsätähdessä, Päivärinta, Tanskanen 
   klo 17 Partion kranssitalkoot Nuokkarilla (koko ilta) klo 18.30 Rukouspiiri srk-kodissa.
Ke 27.11. klo 10  Perhekerho Nuokkarilla.  klo 12 Omaishoitajien ja hoidettavien jouluruokailu 
   Ratsutilalla, ilm. 19.11. mennessä puh. 0400 363 588/Kaisa.
Su 1.12. klo 10  Perhemessu kirkossa, Ervasti, Tanskanen, rippikoululaiset mukana. 
   Messun jälkeen rippikoululaisille lounas srk-kodissa ja rippikoulua Nuokkarilla 
   klo 18 Joulukonsertti kirkossa, Tomi Metsäketo, järj. LC Siikainen ja Siikaisten srk.
Ma 2.12. klo 9.30  Päiväkerho Nuokkarilla
Ke 4.12. klo 10  Srk-kodin kerho klo 10 Perhekerho Nuokkarilla klo 18.30 Naistenpiiri srk-kodilla, 
   kahvitarjoilu, vierailijat Porin Healingroomista Terttu Sukuvaara ja Auli Liljalahti.
Pe 6.12. klo 10  Sanajumalanpalvelus kirkossa, Ervasti, Tanskanen, kirkkokuoro. Kunniakäynti sankari
   haudalla, minkä jälkeen kahvitarjoilu ja juhla srk-kodissa, laulu- ja musiikkiohjelmaa.
Su 8.12. klo 10  Sanajumalanpalvelus srk-kodissa, Ervasti, Tanskanen. klo 14 Jouluinen kahvikonsertti 
   srk-kodilla, Cantilena-kuoro ja Merikarvian sekakuoro, Duo, Ruskapojat.

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

Yhteystiedot:
Kirkkoherra Olavi Ervasti, puh. 040 586 1345
Talouspäällikkö Susanna Järvenpää, puh. 040 549 3122
Kanttori Jari Tanskanen, puh. 050 501 7226
vs. Nuorisotyönohjaaja Jemina Kinisjärvi puh. 0400 845 821 
Diakonissa Kaisa Päivärinta puh. 0400 363 588
Suntio Merja Mäntylä puh. 040 767 9352


