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Siikaisten kunnan tiedotuslehti                9-10/2019

ILOPILLERI SHOW NUORISOSEURANTALOLLA 16.10.

YRITTäjäTULET NIINIONTON SORSAHOVISSA 30.10. 
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Kansikuva Raimo Maljanen: Sieniä Sammissa.

Siikaisten kunnanvaltuusto kokoontui syksyiseen valtuus-
toseminaariinsa, tällä kertaa Luomajärven Hevoskievariin 
Ikaalisiin, pohtimaan kunnan tulevaisuutta ja kuntastrate-
gian linjauksia. Yksi keskeinen aihe oli Honkajoen kunnan 
esittämä kutsu liitosneuvotteluihin tai kuntayhteistyön li-
säämiseen.  Valtuutetut totesivat, että edellisistä neuvotte-
luista Pohjois-Satakunnassa on vasta tovi, ja silloin liitos 
olisi tarkoittanut kuntalaisen näkökulmasta palveluiden 
heikentymistä. Taloudellisesti koko seutu on ahtaalla. 
Näin ollen liitosneuvottelut eivät ole Siikaisten kunnan 
näkökulmasta ajankohtaiset. Sen sijaan kuntien väliseen 
yhteistyöhön suhtaudutaan myönteisesti. Erityisesti vesi-
huollossa toivotaan laajempia hartioita, samoin sosiaali- ja 
terveydenhuollon kokonaisuuden järjestämiseksi ollaan 
valmiita selvittämään Pohjois-Satakunnan kuntien yhtei-
sen sote-yhtiön perustamista yksityisten palvelutuottajien 
kanssa. 

Kunnan poliittisen päätöksenteon malliin oltiin tyytyväi-
siä. Elinvoima- ja hyvinvointilautakunta jatkavat seuraa-
valle valtuustokaudelle, ja niiden puheenjohtajat tuovat 
lautakuntien terveiset jatkossakin kunnanhallituksen pöy-
dän ääreen. Sen sijaan valiokuntamallia ja valtuutettujen 
ja lautakuntien jäsenmääriä harkitaan vielä. Kuntalain mu-
kaan alle 5000 asukkaan kunnassa on oltava 13 valtuutet-

Kunnanvaltuusto linjasi: 

Siikainen pysyy itsenäisenä
tua. Nyt valtuutettuja on 17.  Siikaisissa oli elokuun lopus-
sa 1447 asukasta. 

Syyskuun lopussa julkaistu väestöennuste oli Siikaisille 
yhtä karu kuin suurimmalle osalle Suomea. Vuonna 2025 
väkeä ennakoidaan olevan 1 293 ja viisitoista vuotta myö-
hemmin 1 084. Ennuste on toki vain ennuste, sen toteutu-
minen on kiinni syntyvyydestä ja maahanmuutosta. Siikai-
sissa toivomme vapaa-ajanasukkaiden tuovan jatkossakin 
lisää liikettä kylille. Joka tapauksessa väestön vähenemi-
nen tähän asti ja tästä eteenpäin on tosiasia, joka näkyy 
tulopohjassa ja on edelleen huomioitava palveluiden jär-
jestämisessä. 

Palveluverkon tiivistäminen ja tilankäytön tehostami-
nen ei ole kivutonta Siikaisissakaan

Kunnan omistamiseen pitää olla toiminnalliset tai liike-
taloudelliset perusteet. Valtuustoseminaarissa pohdittiin 
myös kunnan omistajuutta ja kiinteistöstrategian etene-
mistä. Luopuminen ei ole helppoa nyt, eikä se ole ollut 
sitä aiemminkaan.

Yksi vähenevään väestöön ja palvelutarpeeseen liittyvä 
konkreettisesti kuntalaisille näkyvä asia on tilat. Yhte-
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näiskoulu ja yhden päiväkodin malli on jo pitkään ollut 
toiminnassa. Tuoreempi muutos on Posan palveluissa 
dementiayksikön sulauttaminen Metsätähden toimintaan 
ja terveydenhuollon avopalveluiden muutto Niittyvillaan 
2018. Nämä muutokset ovat olleet vaikuttavin syy sii-
hen, että kunnan talous kesti meihin kohdistuneen val-
tionosuusromahduksen.  Palvelut on kuitenkin pystytty 
tarjoamaan ja ne ovat saaneet jopa kiitosta. 

Tällä hetkellä kiinnostaa entinen kunnanvirastorakennus 
ja sen purkaminen. Kunnanviraston entinen asuntosiipi 
poistettiin käytöstä jo 2017 alussa henkilöstön oireilun, 
sieltä löytyneiden rakennevaurioiden ja sisäilmaongel-
mien takia. Siipi oli jo suurimmaksi osaksi vähäisessä 
käytössä ja kunnan hallinto mahtui kaksikerroksiseen kes-
kiosaan. Kaksikerroksisessa tilassa havaittiin niin ikään 
ongelmia, mutta tilapäiseksi ratkaisuksi hankittiin ulkoiset 
ilmanpuhdistimet. Päätökset rakennuksen käytöstä jätet-
tiin odottamaan Posan tilatarveratkaisuja.  Rakennuksen 
akuutin korjaustarpeen kustannukset nousivat silloisen 
ehdotuksen mukaan 260 000 euroon. Korjaus olisi antanut 
rakennukselle lähinnä lisäaikaa, ei ratkaissut ajan raken-
nustapaan liittyviä pysyviä ongelmia. 

Virastotoiminnat ja kirjasto päätettiin siirtää 2018 keväällä 
tyhjäksi jääneeseen saneerattuun peruspalvelukeskukseen. 
Kirjasto ja hallinnon toiminnot menettivät toki neliöitä, 
mutta toisaalta työskentelyolosuhteet paranivat huomatta-
vasti ja samalla saatiin toiminnallisia hyötyjä kun useampi 
palvelu oli saman katon alla. Myös Kunnantupa toimintoi-
neen on saanut kiitosta henkilöstöltä ja asiakkailta.  Ko-
koustiloista on välillä purnattu, mutta huomionarvoista 
tässä on yrittäjämyönteisyys. Kunnan tehtävä ei ole jär-
jestää kokoustiloja kuin omille toimielimilleen. Eikä nii-
täkään tarvitsisi kunnan itse omistaa.  Kokousten järjestä-
minen yritysten ja yhdistysten tiloissa vahvistaa osaltaan 
niiden toimintamahdollisuuksia ja palveluiden säilymistä 
kunnassa. 

Entisessä kunnanvirastossa olleille toiminnoille, kuten 
arkisto ja ICT, on löydetty muu ratkaisu kunnan omissa 
tiloissa. Kuntouttava työtoiminta on edelleen rakennuk-
sen toisessa erillisessä siivessä, jota ei voi lämmityksen ja 
muiden rakenteiden vuoksi täysin eristää rakennuksen ko-
konaisuudesta. Palvelun ajateltiin siirtyvän maakunnalle, 
mutta vaikka kunta järjestäisi kuntouttavaa työtoimintaa 
jatkossakin, sijoittumiseen on olemassa useampi vaihto-

ehto. Tässä vaiheessa parhaalta vaihtoehdolta vaikuttaa 
Vanhustentalosäätiön kerhohuone. 

Tilojen käytön osalta Siikaisten kunnassa on nyt tehty 
tehtävissä olevat toiminnalliset ratkaisut. Edessä on niin 
sanottu jälkien siivoaminen, joka ei ole ollenkaan niin 
mieluisaa kuin uuden suunnittelu ja tekeminen.  Entisel-
le kunnanvirastolle ei ole esitetty sellaista tuottavaa käyt-
tötarvetta, joka puoltaisi usean sadan tuhannen arvoista, 
kestävyydeltään epävarmaa saneerausta. Nykyisessä kun-
nossa työsuojeluviranomainen ei salli siellä työskentelyä, 
eikä ympäristöterveydenhuolto kokoontumista tai muuta 
yleistä käyttöä. Rakennuksesta on jatkuvia ylläpitokustan-
nuksia, viime vuonna pelkkä vesi, sähkö ja lämpö maksoi-
vat yli kymmenen tuhatta euroa. Rakennuksen jättäminen 
kylmilleen kunnan keskeiselle paikalla ei paranna ympä-
ristön viihtyisyyttä eikä kuntakuvaa. Kylänraitilla on jo 
riittävästi tyhjillään olevia tiloja, joihin toivotaan yksityi-
sen sektorin käyttöä. 

Palveluiden järjestämiseen tarvittavien tilojen lisäksi rat-
kaistavana on vuokra-asuntokanta. Kunnan ja vanhusten-
talosäätiön omistamissa vuokrakiinteistöissä on tyhjillään 
noin 20 asuntoa, lisäksi kunnalla on ollut pitkään myyn-
nissä kaksi osakehuoneistoa. Vuokra-asuntojen osalta 
odotetaan vanhustentalosäätiön lopullista purkautumista 
osaksi kunnan toimintaa. Säätiön kiinteistöt ovat jo kun-
nan hoidossa. 

Ihmisten omaehtoinen tekeminen ja yhdistykset ovat 
edelleen Siikaista kannatteleva voimavara

Jos kunnan omien palveluiden järjestäminen ja tilaratkaisut 
aiheuttavatkin joskus ristiriitaisia näkemyksiä,  Siikaisten 
kunnanvaltuusto oli yksimielisesti yhdistystoiminnan tu-
kemisen puolesta. Kunnan perinteinen Siikainen Summer 
-tapahtuma järjestetään 10-vuotisjuhlan kunniaksi vielä 
ensi vuonna, joskin järeämmin lupaehdoin, mutta samalla 
vahvistetaan jo yhdistysten avustuksia. Yhdistystoiminta 
ja niiden keskinäinen yhteistyö on vahvistunut viime vuo-
sina mm. Pärjätään yhdessä verkoston tuella. Kunnan nä-
kökulmasta yhdistysten työ kuntalaisten hyvinvoinnin ja 
terveyden puolesta on erittäin arvokasta, ja koska myös 
yhdistystoiminnassa voimavarat vähenevät, yhteistyö on 
välttämätön hyvä. 

Viveka Lanne, kunnanjohtaja

Siikaisissa on syys-lokakuussa hammaslääkäri paikalla ma-ke. 
Siikaisten hammashoitola on siis avoinna 2.9-3.11 ma-ke.

Siikaisten hammashoitola on suljettuna syyslomaviikon (vk 43) 

PERUSPALVELUKESKUS TIEDOTTAA:
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Ruokailutapahtuman järjestelyistä vas-
tasi Pärjätään yhres Siikaisis -verkosto. 
Mukana oli kymmenisen eri yhdistystä, 
joiden yhteistyö sujui moitteettomasti ja 
sovitut tehtävät hoidettiin vastuullisesti. 
Yhteistyötä on järjestelmällisesti harjoi-
teltu runsaat kaksi vuotta Punaisen Ris-
tin Satakunnan piirin Pärjätään yhdessä 
-hankkeessa. Hanke vastasi taloudellises-
ta toteutuksesta, yhdistysten jäsenet toi-
mivat talkooperiaatteella. Tämä yhteistyö 
takasi miellyttävät puitteet ja maukkaan 
maksuttoman tarjoilun mukanaolijoille.

Projektisuunnittelija Mia Vettenran-
ta Suomen Punaisen Ristin Satakunnan 
piiristä on toiminut hankkeen vetäjänä 
kahden ja puolen vuoden ajan. Nyt ollaan 
loppusuoralla. Hanke loppuu, mutta toi-
minta jatkuu opituin opein. 

-Olen tosi tyytyväinen siihen, miten han-
ke ja minut vastaanotettiin Siikaisissa. 

Pärjätään yhdessä –hanke huipentui yhteisölliseen 
ruokailutapahtumaan Kotiseutumuseolla

Olette saaneet todella paljon aikaan, uskomattoman sitou-
tunutta porukkaa. Hankkeen tavoitehan on yhdessä lisätä 
kuntalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta. Kenenkään ei 
esimerkiksi tänään tarvitse syödä yksin vaan yhdessä mu-
kavassa seurassa, pohtii Mia Vettenranta
- Ehdottomasti uskon, että hankkeen päättymisen jälkeen-
kin pystytte jatkamaan yhteistyötä ihan omin voimin. Te-
hän sen toiminnan olette tähänkin saakka tehneet. Välillä 
tekijät sokeutuvat omalle tekemiselleen. Silloin kannat-
taa aikaansaannoksia arvioida yhdessä.  Älkää myöskään 
unohtako armeliaisuutta itseänne ja muita kohtaan. 

Järjestäjät pohtivat myös hankkeen hyötyjä ja tulevai-
suuden näkymiä.
- Ensinnäkin valtaisa kiitos vieraille, jotka uhmasivat syn-
kältä näyttävää syyssäätä ja vastasivat ruokailukutsuun, 
iloitsee museoväen puolesta Pirkko Aho.  
- Toiminnan tulevaisuudelta odotan, että nykyinen yhdis-
tysten välille syntynyt yhteishenki säilyy.

- Toiminnan jatkon kannalta on tärkeää, että jatketaan yh-
teistyötä ja pysytään yhdessä. Tällaiset luonnikkaat tapah-
tumat kuin tämänpäiväinen auttavat tässä asiassa. Turha 

Sateen uhka ei ruokailijoita haitannut Syödään yhdessä- tapahtumassa syyskuisena 
sunnuntaina Kotiseutumuseon pihamaalla Siikaisissa.

pönötys pois, tuumaa Leväsjoen kyläyhdistyksestä Ritva 
Koivumäki.

- Siikaisten yhdistyksille on tullut selvästi tekemisen mei-
ninkiä. Ja mehän tehdään yhteistä hyvää,  iloitsee Nuoriso-
seuraa edustava Maria Santti.

Turvallisuutta lisäävään varautumiseen suhtaudutaan 
vielä varauksellisesti. Varautumisessa on kyse oman yh-
distyksen perustoiminnan tehostamisesta ja laajentamises-
ta, ei toiminnan muuttamisesta. Syksyn aikana yhdistyksil-
le on tiedossa koulutusta esimerkiksi vesiasiaan liittyvästä 
Pisara-valmiusharjoituksesta, jonka teemana tänä vuonna 
on vesikriisi.
                             
Syödään yhdessä- tapahtumasta pönötys oli joka ta-
pauksessa kaukana. Viimeinenkin jäykkyys hävisi Maria 
Santin ohjaaman ruokahalua lisäävän alkujumpan avulla. 
Maukas ruoka herkullisine jälkiruokineen sai osallistujilta 
pelkkää kiitosta.

- Ruoka on hyvää, sitä on riittävästi – ja hintakin on koh-
dallaan! 

Ruokajono eteni ripeästi Marttojen avustamana.
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Aloitin elokuussa nuorisotyönohjaajan sijaisuuden ja vas-
taan seurakunnan kasvatuksen työstä. Olen toteuttamassa 
mm. päivä- ja perhekerhoja sekä päiväkodin pikkupyhistä 
perheiden pienimmille, koululla aamunavauksia ja kokki-
kerhoa sekä nuorten kanssa nuorten iltoja, rippikoulua ja 
isoskoulutusta.
 
Kasvatuksen säännöllinen toiminta:
Maanantaisin päiväkerho 9.30-11.30 nuokkarilla ja paril-
lisilla viikoilla nuorten illat 15.30-17.30 nuokkarilla
Tiistaisin partio 17-18 nuokkarilla
Keskiviikkoisin perhekerho 10-11.30 nuokkarilla ja kok-
kikerho 13-15 koululla
 
Marraskuussa luvassa myös nuorten retki Maata näkyville 
festareille 15.-17.11.2019.
 
Tule mukaan toimintaan!
Jemina Kinisjärvi
vs. Nuorisotyönohjaaja
jemina.kinisjarvi@evl.fi
0400 845 821

Terveisiä kirkon kupeesta!

Jemina Kinisjärvi

SAMMIN VETOKISA

Porin taekwondon Merikarvia-Siikaisten harrastajat 
pitivät tauolla taekwondon lajinäytöksen. 

Traktorien mäkivetokisoissa Sammissa 7.9.2019 oli paljon 
näkemistä; isot traktorit ottivat mittaa toisistaan Sammin 
mäessä ja lapsille oli järjestetty mm. polkutraktorikisailua.

GEOPARK

Unescon Geopark neuvosto esittää UNESCOn hallinto-
neuvostolle Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark -pro-
jektin hyväksymistä ohjelman kohteeksi. Hallintoneuvos-
to kokoontuu huhtikuussa ja päätökset ovat virallisia sen 
jälkeen. 

Kuvassa geologi Pasi Talvitie tyytyväisenä.
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YHDISTYKSET JA 
YHTEISÖT TOIMIVAT

”Kalliolle kukkulalle” vanhojen koululaulujen iltapäi-
vä sunnuntaina 10.11. klo 15 Merikarvian yhteiskoulun 
auditoriossa. Tule laulamaan ja kuuntelemaan rakkaita 
koululauluja vanhoilta ajoilta Maria Lindgrenin, Antti Virta-
laineen, Majlis Mäen ja Jari Tanskasen johdolla. Väliaika-
kahvitus. Vapaa pääsy. 
Avoin pikkujoulutapahtuma Sammin Ratsutilalla per-
jantaina 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 järjestetään linja-autokyyti, mat-
kan varrelta pääsee mukaan. Kyyti ja ruoka yhteensä 40 
€. Kaikki ovat tervetulleita! Sitovat ilmoittautumiset 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!

Siikaisissa Vuorijärvellä järjestetään suunnistuksen pitkän 
matkan suomenmestaruuskilpailut 5.-6.9.2020. Paikal-
le on odotettavissa noin kaksi tuhatta kilpailijaa ja lisäksi 
huoltajia sekä katsojia, jonka vuoksi kartoitetaan alueen 
majoitusmahdollisuutta kyseiseksi viikonlopuksi.

Olisiko teillä vapaa-ajanasuntoa tai muuta kalustettua 
asuntoa, jonka haluaisitte tarjota vuokralle kyseisenä vii-
konloppuna? Lähetä meille tiedot kohteestanne (osoite, 
huoneiston/mökin koko, mukavuudet ja vuokra pesu/la-
su) sekä yhteystietonne. Lisäämme näitä kohteita netti-
sivuillemme sitä mukaan, kun saamme niitä. Mahdolliset 
vuokraajat ottavat suoraan teihin yhteyttä ja sovitte suo-
raan vuokraajan kanssa vuokran maksusta, avainten luo-
vutuksesta, saapumis- ja poistumisajoista, jne.

Kun tarjoamanne tila on vuokrattu, ilmoittakaa siitä meille 
ja poistamme sen nettisivuilta. Majoituskohdetta ei voida 
vuokrata kilpailijalle, jos kohde sijaitsee SM-kisoissa käy-
tössä olevalla maastoalueella.

Lisää tietoa ja mökkien ilmoitusosoite: 
tuomas.vaina@kankaanpaa.fi
HUOM! Kilpailuorganisaatio ei hoida varauksia.

Suunnistuksen 
SM-pitkälle majoi-
tusmahdollisuuk-
sia?

SIIKAISTEN YRITTÄJÄT RY:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
Torstaina 17.10.2019 klo 18 ETELÄPÄÄ
-syyskokousasiat, jäsenyritysten palkitsemiset,
puheenjohtajan valinta.

LIITY mukaan kasvavaan joukkoomme!
Ota yhteyttä siikaisten@yrittajat.fi tai
0400-661826 / Anne Rantala

S I I K A I N E N

  Kaikille Avoin Muistikahvila 
  Siikainen
  Tietoa, Tukea, Yhdessäoloa

Paikka: Osuuspankin kerhotila, klo 13.00.-14.30.
16.10. Suun- ja hampaidenhoidosta tulee kertomaan 
suuhygienisti Liisa Nevala                    

       Siikaisten Sos.dem 
       Työväenyhdistyksen
      SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
      SYYSKOKOUS

23.10.2019 klo 18.00 Toimituvalla.
Johtokunta klo 17.30.
Johtokunta

Vuorijärven Pienviljelijäyhdistys ry:n (rno 59.285)
SYYSKOKOUS 
Siikaisten paloasemalla su 27.10.2019 klo 19.00.
Käsitellään sääntömääräiset asiat sisältäen jäsenmaksun 
sekä investoinisuunnitelman.
Johtokunta kokoontuu klo 18.30.

Tervetuloa!
Johtokunta / puheenjohtaja
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Sammin 4H-kerhon kokoontuu 
Sammin kylätalolla torstaisin. 
Kerhon kokoontumisaika on 
muuttunut. Kerho kokoontuu klo 
15.30-16.30.

Vanhat ja uudet kerholaiset 6-vuotiaasta alkaen, tervetu-
loa, kerhossa on kivaa!
 
4H-Duunirinki kiittää asiakkaita nuorille osoitetuista työti-
lauksista kesällä 2019.
 
Siikaisten 4H-yhdistys  www.4h.fi/siikainen

KOKOUSKUTSU
 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Siikaisten paikallisyh-
distys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maa-
nantaina 11.11.2019 klo 17.30 osoitteessa Kuusitie 7, 
29810 Siikainen. Kokouksessa käsitellään sääntömääräi-
set asiat. Kokous on kaikille avoin!
 
Tervetuloa!
 Paikalla kahvitarjoilu, joten ilmoitathan tulostasi Marika 
Rantalalle tekstiviestillä 8.11. mennessä, p. 044-9859965

 Siikaisten yhdistys

SAMMIN KYLÄYHDISTYS

Iso Kiitos traktorien mäkivetokisojen kilpailijoille, yleisölle,
yhteistyökumppaneille, arpapalkintojen lahjoittajille, esiin-
tyjille, museoajoneuvojen esilletuojille, talkooväelle, kaikil-
le ketkä olivat mukana tavalla tai toisella. Jokaisen muka-
naolo on erittäin tärkeää ja jokaisen mukanaolosta olemme 
erittäin kiitollisia. 

Grillikodan voitti numerolla 365, taulutelevision numerolla 
446 ja polkupyörän numerolla 617 (lunastamatta).

Traktorikisojen pika-arpajaisten lunastamattomat voitto-
numerot ovat: Pinkkipallo 33, 62, 98. Lila 17, 34, 50, 70 
ja 80. Sininen raita 54 ja 77. Voittoja voi tiedustella 31.10. 
saakka kyläyhdistyksen numerosta 0400-583222/Riitta.

Talkooväen illanvietto Sammin kylätalolla la 26.10. 
klo 18 alkaen. Ohjelmassa ruokailua, saunomista ja 
mukavaa yhdessä oloa. Lämpimästi tervetuloa! :)

Sammin kyläyhdistys järjestää kylpylämatkan Ikaalisten 
kylpylään su 20.10. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 12.10. 
mennessä (Susanna puh. 0503639184).

Sammin kyläyhdistys ry

SIIKAISTEN SISUN UUDET SEURA-ASUT

Siikaisten Sisu on tilaamassa Nonamelta uudet seu-
ra-asut. Asut sovitettavissa liikuntahallilla tiistaisin klo 
15.00-17.00. Valittavana on takki, jossa seuran logo. Kah-
det erilaiset housut, juoksupaita, pikee-paita, huivituubi, 
myös paitoihin tulee seuran logo. Tilaukset 20.10 men-
nessä Kuvassa oleva värimalli ei ole oikea.
Lisätietoja Tero Korkelaiselta puh. 044-7201037

                           SIIKAISTEN SISUN                      
   UUDET SEURA-ASUT 

           
Siikaisten Sisu on tilaamassa Nonamelta  uudet seura-asut. Asut 
sovitettavissa liikuntahallilla tiistaisin klo 15.00-17.00. Valittavana on                                        
takki, jossa seuran logo.  Kahdet erilaiset housut, juoksupaita, pikee-paita,                                  
huivituubi, myös paitoihin tulee seuran logo. Tilaukset 20.10 mennessä 
Kuvassa oleva värimalli ei ole oikea.        

Lisätietoja Tero Korkelaiselta puh. 044-7201037 

   Hirvijärven kyläyhdistys ry
   VUOSIKOKOUS
   Uimarannan majalla
   to 31.10 2019 klo 18.00
Käsitellään sääntömääräiset asiat
Johtokunta kokoontuu klo 17.30
TERVETULOA!

      Keskustan siikaisten 
      kunnallisjärjestön
     VUOSIKOKOUS
      su 20.10.2019 klo 19.00
      Heikinkartanossa, 
      os. Leväsjoentie 499

- sääntömääräisten asioiden lisäksi asialistalla mm. Lalli 
Oy:n osakkeet.
Johtokunta kokoontuu klo 18.00
tervetuloa!

Kesä on mennyt
Museon väki kiittää kaikkia 
kävijöitä, tapahtumiin 
osallistuneita ja vapaaehtoisia 
auttajia.
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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!

      KIRPPUTORI 
      Ns-talollala 12.10. klo 10 – 15
      Pöytäpaikka on ilmainen!

Tule edullisille ostoksille tai tuo itsellesi tarpeettomiksi käy-
neet tuotteet Ns-talolle myytäväksi. Joillekin toisille niistä 
voi olla paljonkin hyötyä! Laitetaan siis tavarat kiertämään!
Kirpputori toimii itsepalveluperiaatteella eli myyjät hinnoit-
televat ja merkitsevät tuotteensa numerolla, jonka saa-
vat varatessaan pöydän. Nuorisoseura järjestää henkilöt 
toimimaan kassalla, johon ostajat maksavat tuotteensa. 
Myyntitulot tilitetään myyjille numeroiden perusteella.

Pöytävaraukset 6.9. alkaen: Maria Santti 0400-592299
tai Tuija Katajisto 050-5463700
Buffetti!

Lounaskahvila
Sinihelmi

On tullut aika kiittää asiakkaita 
kuluneista vuosista ja toivottaa uudelle 
yrittäjälle Erika Paasikoski-Viljaselle 

onnea ja menestystä.

Lounaskahvila Marilyn aloittaa toimintansa 14.10. 
puh. 040-5417 622

Nuorisoseurantalolla  
ke 16.10. klo 18 
Liput 5 €/hlö sis.väliaikatarjoilun 

 
 
 
 

Nuorisoseuran-
talolla 

ke 16.10. klo 18

Liput 5 €/hlö
sis.väliaikatarjoilun

Vuokrattavana 
105 m2 liiketila ja 
62,5 m2 saunallinen asunto

Kiinteistö Oy Siikaisten liiketalossa, Lautti-
järventie 1.

Tiedustelut: Marjan Putiikki/
Marja Korpela  p. 040 - 359 0000

Siikaisten
Perussuomalaiset ry:n
SYYSKOKOUS
su 20.10.2019 klo 15:00

Eteläpään ravintolassa. Kahvitarjoilu
Tervetuloa!

keskiviikkona 30.10.2019 klo 17.00 
Niinionton Sorsahoviin
Yrittäjät, rahoittajat, kuntapäättäjät;
Siikaisten elinvoimalautakunta toivottaa teidät terve-
tulleiksi takkatulen äärelle vaihtamaan kuulumisia ja 
ajatuksia, toiveita ja mahdollisuuksia rennon keskustelun 
ja yhdessäolon merkeissä.
Sari Vuorela    Anne Järvenranta
Lautakunnan puheenjohtaja   Tekninen johtaja

Ennakkoilmoittautumiset 25.10.2019 mennessä 
anne.jarvenranta@siikainen.fi

YRITTÄJÄTULET

TerveTuloa YriTTäjäTulille!
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Siikaisten urheilukentällä 
5.6.2020 klo 20.00-23.00 

2020

 Lämppärinä pohjoissatakuntalainen NOISEGATE
Ennakkomyynti:  
 Pori: Suomalainen Kirjakauppa
 Merikarvia: Lounas- ja pitopalvelu Sinihelmi
 Siikainen: Kauppaliike Lehtimäki,  kirjasto/ryhmätilaukset 0447201039 käteismaksu
	 Lippu.fi
Liput ennakkoon 25 euroa/portilta 30 euroa, alle 13-vuotiaat vapaa pääsy
Kentällä rajattu anniskelualue

10
-vuotisjuhla
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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 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.

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.

 

TALVIKAUDEN VAKIOAUKIOLOAJAT: 
LAUANTAI JA SUNNUNTAI KLO 12-18 

 
 

 

      Eteläpään matkailukeskus 
040 513 9877  info@etelapaa.fi     

                                                            

Eteläpään matkailukeskus tiedottaa… 
                                                                                      
 
 
 
                                                                                                         

 

             LASTEN DISCO 
PERJANTAINA 18.10. 

KLO 17-20 
 ala-astelaisille ja alle kouluikäisille 

 

 

 
 

                        

            HALLOWEEN-BILEET 
            LAUANTAINA 26.10. 

                 
 

         JOULUINEN HENGELLISEN MUSIIKIN  
                          ILTA PERJANTAINA 1.11. 

                    KLO 19 ALKAEN 
 esiintyjänä harmonikkaorkesteri Celesta 

 yhteistyössä Siikaisten helluntaiseurakunta 
 

 

 

 karaoke klo 21.30 alkaen 
 ravintola avoinna 12-02 

 

KANNATTAJAMATKA  
ÄSSÄT-JYP –OTTELUUN 

LAUANTAINA 26.10. 
 bussi lähtee Eteläpäästä klo 15 Isomäen jäähallille 

(myös muut pysäkit mahdollisia sovittaessa) 
 ottelu alkaa klo 17, illalla jatkot Eteläpäässä 
 hinta 29€/hlö, sisältää matkat ja ottelulipun 
 linkki lisätietoihin ja ilmoittautumiseen 

www.etelapaa.fi, ilmoittautuminen viim. 21.10. 
 matka järjestetään, mikäli 25 hlöä lähdössä 
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SEURAKUNTATAPAHTUMAT
LOKAKUUSSA

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.

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

Pe 11.10. klo 11  Kynttiläntekotalkoot Nuokkarilla, 
   Lähetys-diakonia vastuuryhmä
Su 13.10. klo 10  Sanajumalanpalvelus kirkossa, Vähäkainu, Tanskanen 
Ma 14.10. klo 9.30-11.30 Päiväkerho Nuokkarilla (joka ma), 
   Jemina ja Mari, 
   klo 15.30 Nuortenilta Nuokkarilla, Jemina
Ti 15.10. klo 14  Hartaus Metsätähdessä, Ervasti, Tanskanen, 
   klo 18.30 Rippikouluun ilmoittautumis- ja infoilta srk-kodissa, kahvitarjoilu
Ke 16.10. klo 10-11.30 Perhekerho Nuokkarilla (joka ke), Jemina
To 17.10. klo 14  Lähetyspiiri srk-kodissa, Päivärinta. 
Pe 18.10. klo 11  Kynttiläntekotalkoot Nuokkarilla, Lähetys-diakonian vastuuryhmä
Su 20.10. klo 10  Sanajumalanpalvelus kirkossa, Broberg, Koskinen.  
Ke 23.10. klo 10  Srk-kodin kerho, Päivärinta 
Pe 25.10. klo 18.30 Naistenpiiri srk-kodilla, K. Koskinen, K. Päivärinta, L. Ervasti, kahvitarjoilu
Su 27.10. klo 10  Messu kirkossa, Ervasti, Tanskanen. 
Ma 28.10. klo15.30 Nuortenilta Nuokkarilla, Jemina
Ti 29.10. klo 14  Ehtoollishartaus Metsätähdessä, Ervasti, Tanskanen, 
   klo 18.30 Partion syyskokous srk-kodissa
To 31.10. klo 18  Seurat Otamolla Reijo Heikkilässä, pastori Sakari Kalliomaa, 
   diakoni Pentti Heinilä, opettaja R. Heikkilä
La 2.11. klo 19  Pyhäinpäivän iltajumalanpalvelus ja poisnukkuneiden muistaminen kirkossa, 
   Ervasti, Tanskanen.  
Su 3.11. klo 10  Messu kirkossa, lit. Ervasti, saarna past. sakari Kalliomaa (Kansanlähetys), 
   kantt. Tanskanen, kirkkokahvit, mukana Kalliomaa. 
Ma 4.11. klo 15.30 Rippikoulustartti Nuokkarilla
Ke 6.11. klo 10  Srk-kodin kerho, Päivärinta
Su 10.11. klo 10  Messu srk-kodissa, Ervasti, Tanskanen. 
Surussa myötä sururyhmä alkaa Siikaisten seurakuntakodilla 13.11. klo 16 alkaen (muut kerrat 
20.11., 27.11., 4.12., 11.12., 18.12., ja 8.1.). Ilmoit. Kaisa-diakonissalle puh. 0400 363 588.

EU-ruokajako diakoniatoimistolla torstaisin klo 9-12 tai sopim. mukaan /Kaisa 
(Syyslomaviikolla 43 ei päivä-perhekerhoja.)


