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Kunnan tilinpäätös vuodelta 2018 on 390 000 euroa positiivi-
nen. Kolmatta vuotta peräkkäin sosiaali- ja terveyspalvelui-
den menot ovat jääneet alle kuntayhtymien ennakoidun kus-
tannuksen. Tämä kertoo siitä, että Siikaisissa huolehditaan 
omasta ja läheisten hyvinvoinnista, mikä on arvokas tuki so-
siaali- ja terveysalan ammattilaisille.  Toki myös palveluiden 
tarve on tasaantunut palvelua tarvitsevien vanhusten määrän 
vähenemisen myötä.  Siikaisten kunnalla on nyt parin mil-
joonan euron kertynyt ylijäämä. Lainaa kunnalla on saman 
verran. 

Vuosi 2018 sisälsi poikkeuksellisen paljon muutoksia. Perus-
palvelukeskus aloitti toimintansa Niittyvillassa Metsätähden 
yhteydessä. Kunnan hallinto ja kirjasto muuttivat saman ka-
ton alle entiseen peruspalvelukeskukseen, johon jäi aiemmis-
ta toiminnoista hammaslääkäripalvelut.  Tilamuutokset ovat 
tarkoittaneet viime vuonna pieniä muutostöitä uusissa tilois-
sa, varsinaiset ratkaisut mm. entisen kunnanviraston osalta 
jäivät tehtäväksi vuonna 2019. Suurin toiminnallinen muutos 
teknisellä sektorilla oli vuoden 2018 alusta käyttöön otettu 
vesilaitoksen ja kunnan kiinteistöjen ympärivuorokautinen 
varallaolojärjestelmä. 

Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden muutosval-
mistelu käynnistettiin, kun Siikaisten kunta päätti ulkoistaa 
palvelut Kankaanpäähän perustettavaan Pohjois-Satakuntaa 
palvelevaan KuntaPron yksikköön. Tämä päätös tarkoitti 
muutoksia hallinnon henkilöstörakenteeseen. Henkilöstö-
määrä väheni ja tehtävien sisällöt muuttuivat. Kunnansih-
teerin virka muutettiin hallintopäällikön viraksi ja täytettiin 
lokakuussa. Muut hallinnon henkilöstömuutokset toteutuivat 
alkuvuodesta.  Kaikki kunnan hallintotehtävät on yhdistetty 
yhdeksi kokonaisuudeksi ja nyt kunnantuvalla työskentelee 
yleis-, sivistyksen- ja teknisen hallinnon tehtävissä yhteensä 
kaksi hallintosihteeriä, Tuija Katajisto (mm. vesi ja vuok-
ra-asiat) ja Eveliina Levula (mm. hallinnon ja sivistystoimen 
laskutus, kuntauutiset, asiointipiste) sekä osa-aikaisina hal-
lintosihteeri Leila Rajala (asiointipiste) ja palkkasihteeri Arja 
Velhonoja. 

Viime vuonna käynnistyi maksuttoman varhaiskasvatuksen 
kokeilu, jota arvioidaan tänä vuonna. Varhaiskasvatuksessa 
on myös kiinnitetty erityistä huomiota henkilöstömitoituk-
seen koko päiväkodin aukioloaikana. Varhaiskasvatuksen ja 
yhtenäiskoulun yhteistyötä tiivistettiin entisestään hyödyntä-
mällä koulunkäyntiohjaajien työpanosta päiväkodilla.  Koko-
aikainen erityisopetus pyritään järjestämään ostopalvelun si-
jaan itse, ja Siikaisten yhtenäiskoulussa aloitti syksyllä 2019 
erityisopetuksen opetusryhmä.   Nuorisotyössä painopiste on 
siirretty nuorisoneuvoston tekemien linjausten mukaisesti ti-
lojen ylläpidosta lapsille, nuorille ja perheille suunnattujen 
retkien järjestämiseen. 

Takana muutosten vuosi 
– tilinpäätös plussalla

Uusi metsänhoitosuunnitelma valmistui ja edellisvuonna 
käynnistetty metsien luomusertifiointi toteutui keväällä, jol-
loin kerättiin ensimmäiset luomukuusenkerkät Siikaisten 
metsistä.  Kunnan markkinointi on kytketty ylialueelliseen 
Geopark-hankkeeseen. Teeman mukainen luontomatkai-
lua ylialueellisesti edistävä yhdistys perustettiin syksyllä ja 
kunta päätti liittyä siihen jäseneksi. Tavanomaista suurempi 
panostus tehtiin kesällä osallistumalla kuukauden kestäville 
Porin Asuntomessuille osana Satakunnan yhteisosastoa. Tätä 
varten päivitettiin kunnan yleisesite, johon saatiin myös uu-
det valmistuneet kaavatonttialueet, Heinijoki ja Mäkitalo.  

Yritysneuvonta on ostettu vuoden alusta Kankaanpään kau-
pungilta, kun PSKK lopetti toimintansa. Talous- ja velkaneu-
vonta ostettiin viimeistä vuotta Karvian kunnalta, toiminta 
siirtyy valtiolle oikeusaputoimistojen hoidettavaksi 2019 
alusta.

Kunta investoi edellisvuoden tapaan hyvinvointiin. Liikunta-
hallin kuntosalilaitteistoa uusittiin ja Eteläpäähän toteutettiin 
pienten lasten leikkialue ja ulkokuntosali. Eteläpään hanke 
toteutettiin osittain Leader-rahoituksella. Samassa yhteydes-
sä parannettiin kuntoradan latuturvallisuutta ja parannettiin 
valaistusta. Siikaisten Sisu ja Eteläpään mökkiyhdistys osal-
listuivat hankkeen toteutukseen merkittävällä talkootyöpa-
noksella. Viime vuonna toteutettiin myös mm. Metsätähden 
sprinklausjärjestelmä. 

Arjen turvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota osana 
SPR-vetoista hanketta, joka on koonnut siikaislaisia yhdis-
tyksiä ja muita vapaaehtoistoimijoita ja kunnan edustajia yh-
teen. Hankkeen tuella on saatu kasvatettua yhteisöllisyyttä ja 
tuttuutta myös eri kylissä toimivien yhdistysten välillä sekä 
lisätty yhteistyötä ja koordinaatio vapaa-ajan tapahtuma-
järjestelyissä.  Kunta on edelleen tukenut yhdistysten työtä 
myös kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoiminnan avustuksin. 
Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintamalleja, kasvupal-
veluita ja tilakysymyksiä on edelleen selvitetty osana maa-
kuntauudistuksen valmistelua, mutta lakeja ei ehditty viedä 
hyväksyttäväksi tällä vaalikaudella. Todennäköistä on, että 
uudistus jatkuu jollain tavalla seuraavalla hallituskaudella. 
Siikaisten kunnalle tämä merkitsee sekä palveluiden että 
rahoituksen osalta epävarmuuden jatkumista. Kuitenkin 
Pohjois-Satakunnassa on jatkettu seudullista palveluiden 
kehittämistä sekä tuottamisen vaihtoehtojen ja kustannusvai-
kutusten selvittämistä. Toistaiseksi kunnan arki ja toiminnan 
kehittäminen jatkuu nykyiseltä pohjalta henkilöstön, luotta-
mushenkilöiden ja kuntalaisten yhteistyönä.   

Viveka Lanne,
kunnanjohtaja

Kansikuva Raimo Maljanen: Joutsenpari aamukävelyllä Leppijärven jäällä.
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ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODEKSI 2019 – 2020
Velvollisuus osallistua esiopetukseen
     • Perusopetuslain 26 a §:n mukaan lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena 
 vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. 
 Lukuvuonna 2019 – 2020 esiopetukseen tulee osallistua vuonna 2013 syntyneet lapset. 
     • Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvan lapsen on osallistuttava esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamisvuonna ja 
 lisäksi hänellä on oikeus saada esiopetusta sinä vuonna jona täyttää viisi vuotta. 
     • Vastaavasti perusopetuksen vuotta myöhemmin aloittavalla lapsella on oikeus saada esiopetusta myös sinä vuonna, 
 jolloin lapsen ikään perustuva oppivelvollisuus alkaisi. 
     • Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan 
 toimintaan.

Siikaisten kunnan järjestämä esiopetus 
     • Siikaisten kunnassa esiopetus järjestetään osana Siikaisten yhtenäiskoulun toimintaa. Esiopetuksessa opettajana toimii 
 luokanopettaja. 
     • Hyvinvointilautakunta tekee päätöksen esiopetuksen fyysisestä järjestämispaikasta aina lukuvuodeksi kerrallaan. 
 Vaihtoehtoisia järjestämispaikkoja ovat Siikaisten yhtenäiskoulu ja Päiväkoti Pikku-Santra. Tällä hetkellä esiopetuksen 
 järjestämispaikkana toimivat Siikaisten yhtenäiskoulun tilat. Ensi lukuvuotta koskeva päätös tehdään seuraavassa 
 hyvinvointilautakunnan kokouksessa. 
     • Tuleville esikoululaisille ja heidän vanhemmilleen järjestetään vielä tutustumistilaisuus esikouluun ja tulevaan opettajaan 
 kuluvan kevään aikana. Asiasta ilmoitetaan erikseen suoraan esikouluun ilmoitettujen lasten vanhemmille. 

Ilmoittautuminen esiopetukseen sekä maksuton koulukuljetus
     • Ilmoittautumiset Siikaisten kunnan järjestämään esiopetukseen tehdään Siikaisten kunnanvirastolla (entinen peruspalvelu-
 keskus), osoite Kankaanpääntie 1 A  ja ilmoitukset ottaa vastaan palkkasihteeri Arja Velhonoja, GSM 044-7201 024.
     • Ilmoittautumisen yhteydessä selvitetään myös lapsen oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen ja mahdolliset 
 koulukuljetusjärjestelyt. 
     • Esikoululaisella on vanhempien työn, yritystoiminnan tai opiskelun perusteella oikeus esiopetusta täydentävään varhais-
 kasvatukseen. Esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä selvitetään tarve esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen 
 (varhaiskasvatuspaikan hakeminen). Varhaiskasvatuksen tapaan myös esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus on kokeilu-
 luonteisesti maksutonta siikaislaisille lapsille 1.8.2018 – 31.12.2019. 

     • Ilmoittautumisajat: tiistai 16.4.2019 tai keskiviikko 17.4.2019 klo 8.30 – 11.30 ja 12.30 – 15.00.

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

SIIKAISTEN KUNTA
Hyvinvointilautakunta
 
KOULUUN ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODEKSI 2019 – 2020
Oppivelvollisuuden alkaminen
     • Lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Lukuvuoden 2019 – 2020 alussa
 yleisen oppivelvollisuusiän saavuttavat vuonna 2012 syntyneet lapset.
     • Huoltajat voivat myös anoa sivistyslautakunnalta lapselle oikeutta aloittaa oppivelvollisuus vuotta säädettyä 
 aikaisemmin tai vuotta säädettyä myöhemmin. Lisätietoja edellä mainittujen anomusten jättämisestä saa 
 rehtori-sivistystoimenjohtajalta.  
     • Oppilas voidaan ottaa pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, jolloin hänen oppivelvollisuutensa alkaa vuotta 
 säädettyä aikaisemmin.

Perusopetuksen järjestämispaikka
     • Siikaisten kunnan järjestämä perusopetus on keskitetty Siikaisten yhtenäiskouluun, jossa perusopetusta 
 annetaan vuosiluokille 1 – 9. Lisäksi Siikaisten kunta ostaa perusopetuspalveluja kokonaan eriytetyn 
 erityisopetuksen osalta Kankaanpään kaupungilta. 

Ilmoittautuminen Siikaisten kunnan järjestämään perusopetukseen
     • Oppilas tulee ilmoittaa kouluun, jos hänen oppivelvollisuutensa alkaa lukuvuoden 2019 – 2020 alusta tai jos 
 oppilas ei ole aikaisemmin käynyt koulua Siikaisissa.  
     • Ilmoittautumiset Siikaisten kunnan järjestämään perusopetukseen tehdään Siikaisten kunnanvirastolla (entinen peruspalvelu-
 keskus), osoite Kankaanpääntie 1 A ja ilmoitukset ottaa vastaan palkkasihteeri Arja Velhonoja, GSM 044-7201 024.
     • Ilmoittautumisen yhteydessä selvitetään oppilaan oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen sekä mahdolliset koulukuljetus-
 järjestelyt.
     • Lisäksi ilmoittautumisen yhteydessä selvitetään oppilaan aamu- ja iltapäivätoiminnan tarve (paikan hakeminen).

     • Ilmoittautumisajat: tiistai 16.4.2019 tai keskiviikko 17.4.2019 klo 8.30 – 11.30 ja 12.30 – 15.00.

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

SIIKAISTEN KUNTA
Hyvinvointilautakunta
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KUULUTUS EUROPARLAMENTTITAVAALIT 2019 
 
Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 26.5.2019. 
Europarlamenttivaalin ennakkoäänestys on 15.–21.5.2019. Tuolloin voi äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspisteessä missä 
tahansa päin Suomea.
Siikaisten kunnan yleinen ennakkoäänestyspaikka sekä varsinaisen vaalipäivä
äänestyspaikka on Toimintatupa (ent. kunnanvirasto), os. Kankaanpääntie 1 B, 29810 
Siikainen.

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:
Keskiviikko-perjantai       15. – 17.5.2019 klo 10 – 15 
Lauantai-sunnuntai     18. – 19.5.2019 klo 11 – 14
Maanantai-tiistai  20. – 21.5.2019 klo 10 – 17

 Äänestäjän on selvitettävä henkilöllisyytensä äänestyspaikalla. Ota mukaansa kuvallinen henkilöllisyystodistus, esimerkiksi 
sirullinen henkilökortti, ajokortti tai passi.

Kotiäänestys äänestäjälle järjestetään erikseen ilmoitettuna aikana klo 9-20
Kotiäänestykseen oikeutettu on henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennak-
ko-äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestystä koskeva sääntely on muutettu (laki 431/2010 vaalilain muuttami-
sesta) siten, että kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen yhtey-
dessä.
Henkilön, joka haluaa äänestää ennakkoon kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse kunnan keskusvaalilautakunnalle 
viimeistään tiistaina 14.5.2019 ennen klo 16.00. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. Mikäli henki-
lö on kuitenkin ilmoittautunut eduskuntavaalin kotiäänestykseen, ei uutta ilmoitusta tarvitse europarlamenttivaalien osalta tehdä.
Mikäli äänioikeutettu voi mennä äänestyspaikalle tai ennakkoäänestyspaikalle omin neuvoin taikka kuljetuspalveluita ja äänestysavus-
tajaa hyväksikäyttäen, kotiäänestystä ei järjestetä. Lomaketta, jolla ilmoituksen voi tehdä, on saatavissa kunnantuvalta. Lisätietoja 
kotiäänestyksestä ja lomake myös tulostettavissa https://vaalit.fi/aanestaminen-kotona.

Ennakkoäänestys Palvelukeskus Metsätähdessä tapahtuu entiseen tapaan vaalitoimikunnan ilmoittamana aikana.

Lisätietoja oikeusministeriön vaalisivuilla https://vaalit.fi on yleistietoa vaaleista, ohjeita äänestämisestä ja vaaliviranomaisten yhteystie-
toja ja äänioikeutta koskevissa asioissa maistraatilta. Keskusvaalilautakunnan sihteeri annikki.raikkonen@siikainen.fi tai virka-aikana 
puh. 044 720 1054.

SIIKAISTEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

VAALIEN ULKOMAINONTA EUROPARLAMENTTIVAALISSA                         

Vaalien ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräysvallassa, viikkoa ennen ennak-
koäänestyksen aloittamista europarlamenttivaalissa keskiviikkona 8.5.2019. Aloittamisajankohtaa suositellaan noudatettavaksi myös 
haja-asutusalueella.

Kunnan hankkimat vaalimainostelineet jokaista ehdolle asettajaa varten varataan yksi julistepaikka, paikat ehdokaslistojen yhdistelmän 
mukaisesti vasemmalta oikealle
yhteistä vaalimainontaa varten sijoitetaan paloaseman tontille Lukkarintie 3. Mainoskehikon aukon koko on 800*1200 mm. ja kehikko 
on yksipuolinen
Jokainen ehdolle asettaja hoitaa itse mainosten kiinnitykset, niiden kunnossapidon sekä välittömästi vaalien jälkeen niiden pois oton. 
Siikaisten kunta ei peri maksua mainonnasta.

Vaalimainonta Siikaisten keskustan alueella rajataan keskustaajamaan johtavien teiden varsilla taajamamerkkien ulkopuoliselle alueel-
le. Vaalimainoksia ei saa asettaa kunnan hallinnoimalla osalla taajama-alueista muualle kuin em. kunnan vaalimainostelineisiin. 

Muissa kuin kunnan omistuksessaan ja hallinnassaan olevien alueiden vaalimainontapaikoista mainoksen sijoittamiselle tarvitaan 
maanomistajan/haltijan suostumus.

Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennak-
koäänestys- tai äänestyspaikalle ja niiden läheisyyteen siten, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. 
Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon taikka sen sisäänkäyntiin.

Lisätietoa tienvarsimainonnasta: https://vaalit.fi/vaalimainonta. 

Lisätietoa:
Keskusvaalilautakunnan sihteeriltä annikki.raikkonen@siikainen.fi tai virka-aikana puh. 044 720 1054

SIIKAISTEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA
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KESÄKAUDEN KUNTOKÄVELY/SATAKUNNAN HAASTEPYÖRÄILY 2019

Kesäkauden kuntokävely suoritetaan 1.5-30.9.2019 välisenä aikana. Suoritusmatka on kävellen, juosten, hölkäten  5 km, 
pyörällä suoritettava matka on 15 km, josta saa yhden suorituspisteen.
60 v täyttäneille vähimmäismatka pyörällä on 10 km.
Yhden päivän aikana voi suorittaa 3 suorituspistettä. (Poikkeuksena Satakunnan haastepyöräily).

Kuntokävelypiirejä on 2 kpl, Kirkonkylä ja muut kylät.
Kuntokävelyn yhteydessä käydään kylienvälinen kilpailu (koulupiirirajat) suorituspisteiden määrässä suhteessa kylän asu-
kaslukuun.
Molempien kuntokävelypiirien 3 parasta palkitaan ja loppujen kesken arvotaan 3 palkintoa.

Satakunnan Haastepyöräily on uudistunut. Enään ei käydä kuntien välistä kilpailua, vaan
verrataan tuloksia edelliseen vuoteen. Haastepyöräily käydään ajalla 1.5 – 23.6 .2019 välisenä aikana. Suoritettava mat-
ka on 10km pyörällä, josta saa yhden suorituspisteen. Yhden päivän aikana voi suorittaa rajoituksitta suorituspisteitä.

Haastepyöräilyn ja Kesäkauden kuntokävely suoritukset merkitään kuntokävelylaatikoissa oleviin vihkoihin. Haaste-
pyöräilyssä viikoittain arvotaan T-paita,urheilusukat sekä kaikkien niiden kesken arvotaan polkupyörä jotka ovat tehneet 
yhden pyöräilysuorituksen 8 eri viikolta ajalla 1.5-23.6.2018.
Kuntosuoritukset merkitään kuntolaatikkoihin, joiden sijaintipaikat ovat seuraavat:

KIRKONKYLÄ
Tuorilantie   Koivumäen risteys
Lauttijärventie  Kunnasmaan th
Siikaistentie   Formun tienhaara
Hirvijärventie   Markku Viitasen tienhaara
Härkäniemi   Pururadan kuntolaatikko
Aittasalmi        Aittasalmentie

MUUT KYLÄT
Otamo   Leväsjoentie-Otamontien risteys
Hirvijärvi   Uudentalon risteys
    Kuusiston th
Vuorijärvi   Vuorijärventie-Rimpeläntien risteys
Keskukylä   Tuomiluoman tienhaara
Pyntäinen   Siikaistentie-Honkajoentien risteys(pysäkki)
Leppijärvi   Herrainmetsän tienhaara
Leväsjoki   Kalevi Koivumäen tienhaara
Leväsjoki/Saarikoski Muuntajan tienhaara
    Luomantien th maitolava
Sammi   Sammin koulu
    Aurala

KUNTOILUTERVEISIN TAISTO SALO  
    vapaa-aikasihteeri

KIRPPUTORI 
Toimintatuvalla Kankaanpääntie 1 B.  
Avoinna maanantaina klo 8–12 ja 
tiistaina klo 8–16.

Tervetuloa poikkeamaan ja tutustumaan monipuoliseen valikoi-
maan!
HUOM! Kirjaston poistokirjoja on edelleen myynnissä kirppu-
torin aukioloaikana. Poistokirjoja myydään 1 euro /kassillinen.

Terveisin Toimintatuvan väki
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Siikaisten urheilukentällä 
7.6.2019 klo 19.00-23.00 

2019

Liput ennakkoon 20 euroa • portilta 25 euroa, alle 13-vuotiaat vapaa pääsy

VIRVE 
ROSTI

FREEMAN &
MENNEISYYDEN VANGIT

KAMARIKuORO

PROOSIT

REMIX

Ennakkomyynti:
www.siikainen.fi

        Pori: Suomalainen Kirjakauppa • Kankaanpää: Kuntokeskus 
Palatsi, Postelli, SataKirja • Merikarvia: R-kioski • Siikainen: Kauppaliike Lehtimäki, kirjasto/
ryhmätilaukset 044 720 1039 • Noormarkku: Luoteisväylän toimisto • Käteismaksu • Lippu.fi
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2019

Perjantai 7.6.
Siikaislaisilla yhdistyksillä on mahdollisuus
varata maksuton myyntipaikka urheilukentältä
Siikainen Summer -konsertti-iltana 7.6.2019. 
Muilta veloitetaan myyntipaikasta 50 euron maksu.

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

Lauantai 8.6.
Toritapahtuma 
urheilukentällä 
klo 10-15 
Siikasis pärjätään yhres -verkosto vastaa ensisijai-
sesti toritapahtumasta. Verkosto koostuu siikaislai-
sista yhdistyksistä.Tänä vuonna torin teemana on 

Luonto. Kaikki halukkaat ovat kuitenkin tervetulleita 
myymään/esittelemään tuotteitaan.Myyntipaikat 
ova maksuttomia ja ne jaetaan tulojärjestyksessä. 
Toivomme, että ilmoitatte osallistumisestanne etu-
käteen. Toritapahtumaan voi tulla myös ilmoittamat-
ta, paikka löytyy, mikäli tilaa on vielä jäljellä.

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

Torin päätteeksi esiintyy puolustusvoimien va-
rusmiessoittokunnan viihdekonsertti klo 14-15. 
Ohjelmassa on kotimaisia, koko kansan tuntemia 
iskelmä-, pop- ja rockmusiikin helmiä. Konserttiin 
on vapaa pääsy. 

Perintö jakoon -näytelmä Leväsjoen Päivölässä klo 
18-19.

Sunnuntai 9.6.
Perintö jakoon -näytelmä Leväsjoen Päivölässä klo 
13-14

Järjestäjinä: KuLTTuurIrTyöryhMä
  SIIKAISLAISeT yhdISTyKSeT

Siikaisten Päivät 
7-9.6.2019

Varusmiessoittokunnan kokoonpano kesällä 2018

MERIKARVIAN RUOKA-APU RYN 
vähävaraisten RUOKAJAKOA Siikaisissa,
vanhustentalon kerhohuoneessa, Teollisuustie 5

jakopäivät 10.4., 24.4., 8.5., 25.5.
Jakoaika aina  11.00-14.00
puhelinnumero 046-540 9596 / Jokinen Anne-Marita

Siikaisten helluntaiseurakunnassa (Lauttijärventie 1 D) 
VAPPUMYYjÄISET 
28.4.2019 kello 12.00-15.00.

Myynnissä simaa, munkkeja ja grillimakkaraa. Kahvi-ja 
simatarjoilu.
Sydämellisesti tervetuloa. 
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Kesäisiä 
aikataulumuistutuksia
Siikaisten kunnan kesätyöpaikkaa voit hakea vielä 15.4. saak-
ka. Haettavana on noin 20 kesätyöpaikkaa eri toimipisteisiin 
aikavälillä 1.5.-31.8.2019. Maaliskuussa tulleet hakemukset 
on osoitettu pääosin päiväkotiin ja kesäkerhoon, mutta esi-
merkiksi Metsätähteen ja ulkotöihin tarvitaan vielä nuoria. 
Kesätyöt on suunnattu vuosina 1999-2004 syntyneille siikais-
laisille nuorille. Vapaamuotoiset hakemukset tehdään sähköi-
sesti osoitteeseen kirjaamo@siikainen.fi, viestin aihekenttään 
haettava työpaikka ja oma nimi. Yrityksille ja yhdistyksille 
kesätyötuen viimeinen hakupäivä on 30.4. Katso tarkemmin 

edellisestä Kuntauutisten numerosta, joka löytyy myös kun-
nan verkkosivuilta ajankohtaista otsikon alta. 
Suvi-Siikaista tehdään jo vauhdilla. Muistathan, että koska ky-
seessä on erillinen kesälehti ja tuhdimpi lukupaketti, aineiston 
määräpäivän, 6.5, noudattaminen on välttämätöntä. Suvi-Sii-
kaisten mainoksissa on edelliskesien mukainen hinnoittelu. 
Yhdistykset voivat ilmoittaa kesätapahtumansa enintään puo-
len sivun ilmoituksella maksutta. 
Heinäkuussa kunnan hallinto jää kesälomalle, joten ennakoi-
than mahdolliset laskutusasiat ja mm. rakennusvalvonnan 
käynnit. Kirjasto palvelee koko kesän, mutta heinä-elokuun 
vaihteen aukioloajoissa saattaa olla poikkeuksia. Ajankoh-
taiset aukioloajat näet kunnan verkkosivulta. Päivystys toimii 
koko kesän (vesilaitos/kiinteistöt), päivystyksen numero on 
044 720 1029.

hei, 7-11 -vuotias, oletko kiinnostunut käsitöis-
tä?
Nyt sinulla on mahdollisuus liittyä Siikaisten 
käsityökouluun, jossa voit monipuolisesti ope-
tella eri käsityötaitoja.

Opiskelu on opetussuunnitelmaan perustuvaa, 
tavoitteellista ja vuosittain etenevää. Opinto-
jen aikana tutustutaan erilaisiin käsityömate-
riaaleihin, työkaluihin ja käsityötekniikoihin. 
Opettajina toimii useita käsityön  asian-
tuntijaopettajia. Opetusta annetaan taiteen 
perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaan.

Käsityökoulu on toiminut Siikaisissa viisi vuotta 
ja nyt uudet käsitöistä kiinnostuneet voivat 
liittyä ryhmään.
ryhmä kokoontuu heikintalon kudonta-ase-
man yläkerrassa.
Opetus alkaa syyskuussa 2019.
 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 30.6. 2019 
mennessä p.040-5539154/ Taru hollmén

SIIKAISTEN KÄSITYÖ-
KOULUUN ILMOITTAUTUMINEN

ETELÄPÄÄHÄN HAKUSESSA
APUKÄSIÄ jA -jALKOjA KESÄKSI!!!

*Olethan 1999-2003 syntynyt siikaislainen nuori, 
joka opiskelee tai olet hakenut oppilaitokseen
*Työtehtäviisi kuuluu kassatyöskentely, tarjoilu
ja muut matkailukeskuksen työt
*Palkka 8,04/tunti
*Töitä on noin 6 tuntia päivässä,  4 vuoroa viikossa 
3 viikon ajan (kokonaistienesti n. 600€)
*Olethan sosiaalinen ja täsmällinen, kaikki muu 
opetetaan
*Hakemukset voi lähettää osoitteeseen
info@etelapaa.fi 18.4.2019 mennessä
*Vähintään kaksi työntekijää valitaan

KESÄTYÖPAIKKA
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YHDISTYKSET JA 
YHTEISÖT TOIMIVAT

www.martat.fi  |

Frigårdin yksityistien 
VUOSIKOKOUS
Tiistaina 16.4.2019 klo 10.00 
Lounaskahvila Sinihelmessä.

TOIMITSIJAMIES

KANANMUNARUOKIEN VALMISTUSTA
ke 10.4 klo 17.30 yhtenäiskoulun kotitalousluokassa.

KUKKAKIMPPUjEN SIDONTAA opitaan ti 7.5. klo 17.30 
Kukkapuoti Unikossa, Kankaanpään CM-talossa. Ennak-
koilm.  2.5. mennessä Sadulle p: 046 810 9223.

HARRASTEITA KESÄLLE
Otetaan innolla osaa tulevan kesän haastepyöräilyyn 
ja kuntokävelyyn. Merkatkaa omat pisteenne itsellen-
ne muistiin, kootaan ne yhteen kesän lopussa. Kesällä 
järjestetään myös Marttojen 120 v. pyöräily, ajankohdasta 
ilmoitetaan myöhemmin. 

Tervetuloa mukaan!       
Hyvä arki kuuluu kaikille

     Keskustan Siikaisten
     kunnallisjärjestön
     VUOSIKOKOUS
     perjantaina 28.4.2019 klo 19.00
     Heikinkartanossa Otamolla

Käsitellään sääntömääräiset asiat
Johtokunta kokoontuu klo 18
TERVETULOA!

Lions Club Siikaista 
pyörätuolin lahjoituksesta. 
Lahjoitusta olivat luovut-
tamassa 27.3.2019 Lions 
Clubin puolesta Pekka 
Koivuviita ja Keijo Silvola, 
lahjoitusta vastaanotta-
massa kirkkoherra Olavi 
Ervasti.

LAHJOITUS
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S I I K A I N E N

Sydänilta pidetään torstaina 25.4. klo 18 Merikarvian 
kunnanvirastossa. Ikäihmisten muistiasioista tulee puhu-
maan Tiina Tervo. Kahvitarjoilu. 
Kesäteatteriretki Porin Kirjurinluotoon torstaina 27.6. klo 
18 näytös ”Pokka pitää”.
Lippu, kyyti ja väliaikakahvit hinta yhteensä 40€. Ilmoit-
tautumiset 25.5. mennessä Anjalle 040 7507917 tai 
Velille 050 536 6544.
Koko perheen Unelmien liikuntapäivä lauantaina 11.5. 
klo 13-15 Merikarvian Vapaa-aikakeskuksessa. 
Ohjelmassa: 
lasten temppurata klo 13-15, Kalle Viikilä
lavisjumppa klo 13-13.45  ja 
tuolijumppa klo 14-14.45  Taina Koskimäki
tehokas syvävesijumppa 14-15 Enni Aaltonen
kuntosaliohjausta klo 13 ja 14  Esko Strömsholm
terveysmittaus (kolesteroli 13 €, maksa 13 €, sokeri 8 
€, hemoglobiini 8 € ) sydänpiirin terveydenhoitaja Kyllikki 
Naskali
rasvaprosentin mittaus (5 €) 
elintarvikenäyttely (havainnollistettu eri tuotteiden ras-
va, suola ja sokerimääriä)
sydäniskurin esittely ja käytön opastusta, Ensivaste
100:lle ensimmäiselle kahvi ja pulla, lapsille mehu!  Ar-
vontaa.  Tervetuloa!

Vuosikokous pidettiin 21.3. Siikaisten osuuspankissa. 
Hallituksen jäsenet vuonna 2019 ovat Terttu Lindén, Raija 
Viljanen (uusi), Marja-Leena Lindberg (uusi), Soile Vähä-
talo, Aira Uusitalo, Paavo Tornikoski, Jouko Vanhatalo ja 
Anja Huuhtanen. Varajäseninä toimivat Raili Tiitinen, Sirk-
ka Leino ja Annikki Räikkönen (uusi). Puheenjohtajana on 
edelleen Veli Tiitinen. Toiminnantarkastajaksi valittiin Tuu-
la Päiviölä ja varalle Tanja Kujala. Jäsenmaksu on 22 € 
(sis. Sydänlehden), perhejäsen 16 €. 

Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä 201. Nopeimmin 
liityt jäseneksi netin kautta täyttämällä Merikarvian Seu-
dun Sydänyhdistyksen sivuilla jäseneksi liittymiskaavake.
Kysy lisää: puheenjohtaja Veli Tiitinen 050 536 6544 tai 
sihteeri Anja Huuhtanen 040 750 7917

Jo 30 vuotta sydämen asialla -
       Tule mukaan mukavaan  joukkoomme!

Siikasten omaishoitajien HYVÄN MIELEN PÄIVÄ
Keskiviikkona 29.5. klo 10-14 Siikasten Eteläpäässä
Kutsumme sinut viettämään mukavaa yhteistä alkukesän 
päivää!
Ohjelmassa: Rentoa yhdessäoloa, ulkoilua, laavukaffeet
Ilmoittautumiset 14.5. mennessä: 
Mari Hellsten, 050 566 2369

Satakunnan Omaishoitajat ry, Punainen Risti, Muistiluotsi

Tuettu Veikkauksen tuotoilla

Siikaisten Karhunveikkojen
PÄÄSIÄISMYYjÄISET

la 13.4. Klo:9-12 K-Market Vestorin edessä
Partiolaiset myyvät talkoilla tekemiään tuotteita
toimintansa hyväksi
Tervetuloa ostoksille! 

Sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS
pe 26.4.2019  klo 18.00  Ilkka Lahtisella
Keskukyläntie 433. Käsitellään sääntöjen
määräämät asiat.
TERVETULOA!                    Hallitus

SIIKAISTEN 
RESERVILÄISET RY

Siikaisten Yrittäjät ry:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
Keskiviikkona 17.4.2019 klo 18
Paikka: Rantala. Leväsjoki
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!

YRITTÄjÄRAVIT PORISSA
Lauantaina 18.5.2019
Lähtö klo 15.45 Kankaanpääntie 1, Siikainen
Paluu 22.30– jälkeen.
Ennen raveja tervetulomalja, vihjeitä, totopeliopastusta, 
kuulumisia ravimaailmasta. Ruokailu ravintolakatsomossa 
noutopöydästä klo 18 jälkeen.
Hintaan sisältyy: pääsylippu raveihin, ravintolakatsomon 
pöytäpaikka, ruokailu noutopöydästä, piccolo viinipullo, 
ravien käsiohjelma ja edellä mainittu VIP-paketin ohjelma 
sekä yhteiskuljetus. Mahdollisuus jatkaa iltaa Porin yöelä-
mässä, jolloin omatoiminen paluukuljetus.
Hinta: 40€/hlö. Yrittäjien jäsenkortilla 30€/hlö
Ilmoittautumiset viimeistään 18.4.2019 mennessä
siikaisten@yrittajat.fi / Anne Rantala 0400-661826

HUUTOKAUPPA 
4.8.2019 klo 12 Päivölä, Leväsjoki
• yhdistys noutaa huutokauppalahjoituksia jo nyt.
• Jos haluat omia tavaroitasi huutokaupattavaksi myyn-
tiprovisio on 20%. Tavarat tulee itse tuoda viimeistään 
viikkoa ennen huutokauppaa. Huutokaupasta lisää: 0400-
661826 / Anne
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SIIKAISTEN
RHY TIEDOTTAA

Perinteiset ampumaradan siivous- ja kunnostustalkoot 
pidetään lauantaina 4 päivänä toukokuuta 2019 alkaen 
klo 09:00.
Ampumaradan käyttöajat tiistai ja torstai klo 9-21
Lauantaina 9-18 ja sunnuntaina 12-20  

KILPAILUKALENTERI kesälle 2019
 
Pienoishirvenkävely   
Harjoitusammunnat  Osallistumismaksu  2 eur alle 18 v ei maksua
To 2. 5. 2019          klo 18.00  Järjestelyt  Samminmajan Ms
To 9. 5             klo 18.00   Järjestelyt  Leväsjoen Ek
To 16. 5           klo 18.00   Järjestelyt  Siikaisten Ms

Mestaruuskilpailut 
Osallistumismaksu 5 eur. 
To 23.5.2019   klo 18.00   Järjestelyt Rhy:n hallitus      
      
Harjoitusammunnat hirvi   4+6 75m  
To  4.7.  klo 18.00   Järjestelyt  Hirvijärven hs
To 11.7.  klo 18.00   Järjestelyt  Otamon hs
To 18.7.  klo 18.00   Järjestelyt  Lavaksen Erä

Haulikkoharjoituksien järjestäminen metsästysseurojen 
vastuulla

Mestaruuskilpailu hirvi 4+6 ja haulikko 25 kiekkoa
To 25.7  klo 17:30   Järjestelyt  Pyntäisten//Siikaisten hs

Hirvenjuoksu
To 1.8  klo 18.30   Järjestelyt  Rhy:n hallitus

KAIKILLE AVOIN MUISTIKAHVILA 
SIIKAISISSA
Tietoa, Tukea, Yhdessäoloa

Paikka: Osuuspankin kerhotila, klo 13.00.-14.30.
17.4. Asiaa muistista, Päivi Karvanen
15.5. Muistikahvilan kevätretki Luvialle, lähtö klo: 10:30
         ilmoittautumiset Railille 040 525 8652

Hirvijärven kunnostusyhdistys ry
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 
pidetään perjantaina  26.4.2019 klo 18.00 
Siikaisten kirkonkylän SEO huoltoaseman kahviossa.                                                                                                                                       
Käsitellään sääntöjen mukaiset asiat (toimintakertomus ja 
tilinpäätös v. 2018, jäsenmaksu vuodelle 2020, henkilöva-
linnat, toimintasuunnitelma ja talousarvio v. 2019).  
Lisäksi ideoidaan järven hyväksi tehtäviä toimintoja.                                                                       
Kahvitarjoilu.                                                                                                                                   
Kaikki Hirvijärven kehittämisestä kiinnostuneet  
Tervetuloa !                                                
KUNNOSTUSYHDISTYKSEN HALLITUS

SIIKAISTEN 4H-YHDISTYKSEN 
KAUTTA 
NUORILLE TÖITÄ

Siikaisten 4H-yhdistys hakee työnjohtajaa kunnan vihera-
lueiden hoitoon kesä-heinäkuuksi. Tehtävä on toimia työ-
hön osallistuva työnjohtajana ja se edellyttää 18 vuoden 
ikää. Hoidat kunnan viheralueet käyttäen erilaisia koneita 
ja toimit kesätyöntekijöiden työnjohtajana. Työnjohtajaksi 
voidaan palkata yksi tai useampi nuori, jolloin työt voidaan 
jaksottaa. Sinulta edellytetään vastuullisuutta, kokemusta 
puutarhakoneista ja kiinnostusta toimia työnjohtajana. 
Hakemukset nettilomakkeella pe 26.4. mennessä Siikais-
ten 4H-yhdistyksen kotisivuilta https://satakunta1.4h.fi/sii-
kaisten-4h-yhdistys/ilmoittautumislomake/

Tule mukaan Duunirinkiin! jos olet 14-20 -vuotias nuo-
ri ja kiinnostunut tekemään kesällä lyhytkestoisia tuntitöitä 
eri puolilla kuntaa, tule mukaan 4H-Duunirinkiin. Duuririnki 
on Siikaisten nuorten muodostama oma työporukka, joka 
ottaa vastaan ja toteuttaa asiakkaiden työtilauksia. 
Täytä hakemus 16.5. mennessä Siikaisten 4H-yhdistyk-
sen kotisivuilla (kts. yllä). 
Kesätyö on hieno mahdollisuus kesäansioihin kotipaikka-
kunnalla. Työstä saa hyödyllisiä taitoja, ja työkokemus aut-
taa oman uran suunnittelussa. 

Duunirinki ja 4H-yritys – miten ne toimivat? Tule kuule-
maan to 16.5. klo 18-20 Siikaisten kunnantalolle 
Miltä kuulostaa oma yritystoiminta? Onko se sinulle sopiva 
vaihtoehto tienata omaa rahaa? 
13-28 -vuotiaat nuoret voivat perustaa 4H-yrityksen ja har-
joitella oikeaa yritystoimintaa. Yrittäjyyttä voi kokeilla yksin 
tai ryhmässä. Tule kuulemaan lisää ja tapaamaan muita 
yrittäjyydestä kiinnostuneita. Yritys voi olla lyhytkestoinen 
pop-up -yritys tai koko kesän mittainen tai opintojen ohella 
tehvävää. Ota yhteyttä Anna-Kaisaan tai tule infoon, niin 
selvitetään, miten 4H-yrityksen liikeideaa voi kehittää ja 
miten 4H-yrityksen perustaminen tehdään. 
Voit työllistyä 14-vuotiaasta alkaen myös Duuniringin kaut-
ta. Tule kuulemaan lisää.  #YritäOpiTienaa. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Anna-Kaisa Valaja p. 044 
783 0310  anna-kaisa.valaja@4h.fi ja Seija Vuorela p. 040 
825 6017  

Siikaisten 4H-yhdistyksen sääntömääräinen kokous
 16.4.2019 klo 19 Saaripirtillä. 
Tervetuloa. Hallitus.

Leväsjoen Kyläyhdistys ry:n 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 
24.4.2019 klo. 18.00.
Paikka: Päivölän kylätalo, saarikoskentie 60, 29880 Le-
väsjoki.

Esillä sääntöjen määräämät asiat, Koiviston tilan käyt-
töönotto mahdollisuudet ja toimenpiteet sekä Päivölän 
kylätalon mahdolliset lisäsaneeraukset.
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55

MENNEEN TALVEN LUMET
Kunnon talvi tulee meille näköjään vasta tammikuussa. 
Edellistalven latukausi kesti 2.1 – 4.4.2018 ja myös tänä 
talvena laduille päästiin vasta Loppiaisena, hiihtokausi 
kesti 6.1 – 28.3.2019. Latu pysyi yöpakkasten ansiosta 
hiihtokunnossa loppuun saakka, vaikka ilmat lämpenivät 
ja sadettakin jo välillä saatiin. 
Hiihtopurkin vihkoon kirjattiin kaikkiaan 162 suoritusta ja 
kilometrejä kertyi yht. 1.532 km.
Kannustuspalkinnon voitti Leena Kimpisalo Karijoelta. 

Tässä vielä ”ilmastonmuutostilastoa”  
kuluneilta talvilta.

         Hiihtosuoritukset           km:t
Talvi 2006-2007       162                  1.513 km
Talvi 2007-2008        --              (ei ollut lunta)
Talvi 2008-2009       195                  1.847 km
Talvi 2009-2010       412                  3.970 km
Talvi 2010-2011       509                  5.361 km 
Talvi 2011-2012       417                  3.839 km
Talvi 2012-2013       490                  6.122 km
Talvi 2013-2014         --            (ei ollut lunta)
Talvi 2014-2015       200                  2.161 km
Talvi 2015-2016       175                  1.847 km
Talvi 2016-2017         --             (ei ollut lunta)
Talvi 2017-2018       450                  4.667 km
Talvi 2018-2019       162                  1.532 km

SUURET KIITOKSET LADUNTEKIJÖILLE!
t: Leväsjoki-Itäjärvi ladun hiihtäjät

Sammuttimien 
tarkaStuS- 
päivä
to 25.4.2019 
klo 11 - 14 
Siikaisten 
huoltoasemalla. 
tuorilantie 11
040 1881 532
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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!

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

Lounaskahvila
Sinihelmi

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

Lounas ja pitopalvelu Sinihelmi

KauTTamme KaIKKI JuhlaTarJoIluT, 
kakuista pitopöytään, otathan yhteyttä

VUOKRATTAVANA/MYYNNISSÄ
Siikaisten seurakunnalla vuokrattavana myynnissä ole-
va omakotitalo (Kanttorila), 123 m2 4h,k,s, 1 km kes-
kustasta. Kanttorila on 80-luvun alussa arkkitehtitoimis-
to Kuttner Ky:n suunnittelema pientalo, jossa huomioitu 
mm. akustiikka. 
Kohdetta myy Länsi-Suomen Op-kiinteistökeskus puh. 
050 364 5411
Lisätietoja myös seurakunnasta: 040-5493122

Äitienpäiväksi lahjakortit
lahjakorttitarjouksena kasvohoidon yhteyteen 
ilmainen käsihoito, jalkahoidon yhteyteen ilmainen 
vyöhykehoito. 

Kosmetologi-jalkahoitaja Seija Alanko
puh. 0500-594 620 

Hei, sinä siikaislainen,
kulttuurityöryhmä  suunnittelee  parhaillaan Suvi-Siikainen 2019 -lehden sisältöä. Jos  sinulla on mie-
lessäsi jutun aihe, pienikin  uutinen, jonka uskot kiinnostavan muitakin lehden lukijoita, anna vinkki. 
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

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 8.00-22.00, la klo 10-16 numerossa 0100 0500.
OP-mobiili ja op.fi palvelevat joka päivä ympäri vuorokauden.

Puhelun hinta pvm/mpm.

Unelmoitko 
kesäduunista?  
OP Länsi-Suomi tarjoaa 15-17 -vuotiaille  
nuorille mahdollisuuden toteuttaa unelmia  
ja tutustua työelämään. Lahjoitamme  
toimialueemme valituille yhdistyksille  
kesätyöpalkkasi kahdeksi viikoksi.  
Tarjolla on 52 kesätyötä. 

Hae kesäduunia OP:n piikkiin  
18.4. mennessä 
op.fi/lansi-suomi -sivulta  
löytyvien ohjeiden avulla. 

#kesaduuniopnpiikkiin
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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 5-7/2019 ilmestyy 23.5. Materiaali kuntauutisiin 5-7/2019 on toimitettava  

6.5.2019 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.
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.

 

                                                    
 

 
 
 

      Eteläpään matkailukeskus 
040 513 9877  info@etelapaa.fi     

                                                            

Eteläpään matkailukeskus tiedottaa… 

VAPPUAATTONA/TIISTAINA 30.4. 
KARAOKE 

KLO 21.30 ALKAEN 
(RAVINTOLA AVOINNA 12-02) 

 

                                                                                      
 
 
 

 

 Aikuiset 14€  
 8-12 -vuotiaat 8€ 
 Alle 8-vuotiaat  

1€/ikävuosi 
 

VAPPUPÄIVÄNÄ/KESKIVIIKKONA 1.5. 
MÄSSYPUFFETTI  

KLO 12-16 
                         (RAVINTOLA AVOINNA 12-18) 

 

  

LAPSILLE ILMAPALLOJA! 

 Pizzaa, hampurilaisia, nakkeja, friteerattuja herkkuja, 
salaattia, sillejä, munkkeja, simaa, jätskipuikkoja, ym. 

ym. 
 

VARAATHAN PÖYDÄN 
22.4. mennessä 

040 513 9877 
 

    ILTARIENNOT 
    LA 13.4. YSÄRIDISCO 

LA 20.4. KARAOKE 
      KLO 21.30 ALKAEN 

(RAVINTOLA AVOINNA 12-02) 
         

 
ÄITIENPÄIVÄLOUNAS 

SUNNUNTAINA 12.5. KLO 12-15 
Aurajuusto-, viher-, sieni- ja 

italiansalaattia, savukalaa, silakkaa, 
sillejä, bearnaisepossua, lihapullia, 

uunijuureksia ym., jälkiruuaksi kahta  
erilaista kakkua ja muuta makeaa 

 
 Aikuiset 29€ 
 Alle 16-vuotiaat 

1€/ikävuosi 

VARAATHAN 
PÖYDÄN 

6.5.mennessä 
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SEURAKUNTATAPAHTUMAT
HUHTI    - TOUKOKUU

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

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

Su 14.4. klo 10  Sanajumalanpalvelus srk-kodissa, Ervasti, Tanskanen. 
   Klo 14 Yhteisvastuu-tilaisuus Leväsjoen Rukoushuoneella
Ma15.4. klo 9.30-11.30 Päiväkerho Nuokkarilla (joka ma), Sanna ja Mari.
Ti 16.4. klo 14  Ehtoollishartaus Metsätähdessä, Ervasti, Tanskanen, 
   klo 19 Musiikillinen pääsiäiskuvaelma kirkossa
Ke 17.4. klo 10-11-30  Perhekerho Nuokkarilla (joka ke), Sanna, 
   klo 19 Ahtisaarna srk-kodissa
To 18.4. klo 13.30  Ehtoollishartaus Kankaanpään sairaalassa, Ervasti, Tanskanen,                                                      
   klo 19 Kiirastorstain Messu kirkossa, Ervasti, Tanskanen, kirkkokuoro.
Pe 19.4. klo 10  Sanajumalanpalvelus kirkossa, Ervasti, Tanskanen, kirkkokuoro.  
Su 21.4. klo 10  Pääsiäispäivän Messu kirkossa, Ervasti, Tanskanen, kirkkokuoro.
Ma 22.4. klo 12  Sanajumalanpalvelus Leväsjoen Rukoushuoneella, Ervasti, Tanskanen.                              Ti 
23.4. klo 18   Partion vanhempainilta srk-talossa, klo 18.30 Rukouspiiri Nuokkarilla
Ke 24.4. klo 13  Ruskapojat Metsätähdessa, 
   klo 17 Ruskapojat laulavat seurakuntakodissa, seurakuntakodin kerho myös mukana.
To 25.4. klo 18.30  Naistenpiiri srk-kodissa,K.Päivärinta, L.Ervasti, K.Koskinen ja Lauluryhmä
Su 28.4. klo 12  Sanajumalanpalvelus srk-kodissa, Broberg, Tanskanen
Ti 30.4. klo 9   Vappumyyjäiset torilla lähetyksen hyväksi, 
   klo 14 Hartaus Metsätähdessä, Päivärinta, Tanskanen
Su 5.5. klo 10   Messu kirkossa, Ervasti, Tanskanen. 
   Messun jälkeen rippikoulul. lounas srk-kodissa ja rippikoulua Nuokkarilla klo 15 asti.
Ma 6.5. klo 17  Miestenpiiri srk-kodissa, Ervasti, Tanskanen
Ti  7.5. klo 18.30  Rukouspiiri Nuokkarilla
Ke 8.5. klo 10   Seurakuntakodin kerho
Su 12.5. klo 10  Sanajumalanpalvelus kirkossa
Ti 14.5. klo 14  Hartaus Metsätähdessä, Ervasti, Tanskanen, klo 18.30 Raamattupiiri srk-kodissa
Su 19.5. klo 10  Sanajumalanpalvelus kirkossa, Vähäkainu, Tanskanen. Kunniakäynti sankarihaudalla.  
   Klo 13 Kevätseurat Leväsjoen Rukoushuoneella.
Ke 22.5. klo 10  Seurakuntakodin kerho
Su 26.5. klo 10  Messu kirkossa, Ervasti, Tanskanen. Messun jälkeen srk-kodissa yhteinen 
   syntymäpäiväjuhla tänä vuonna 70-v, 75-v, 80-v, 85-v ja 90 – 100-v täyttäville. 
   Kahvitarjoilu ja ohjelmaa, tervetuloa!
Ti 28.5. klo 14  Hartaus Metsätähdessä, Päivärinta, Tanskanen

Siunattua Pääsiäisen aikaa!

Siikaisten seurakunta netissä: Seurakunnan viralliset internet-sivut ovat www.siikaistenseurakunta.fi Seurakunnalla on myös face-
book-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.


