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Siikaisten KUNTAUUTISET

Mihin menet
Siikaisten kunta ...
Nykyinen valtuustokausi alkaa olla loppusuoralla ja uusi
valtuustokausi siintää jo. Tällä valtuustokaudella olemme
saaneet käydä läpi monia mielenkiintoisia asioita (mm.
sote- ja maakuntauudistus), jotka tulevat muuttamaan
kunnallista itsehallintoa.
Nämä uudet ja isotkin asiat tuleva valtuusto tulee lopullisesti hyväksymään.
Eduskunta on päättänyt maakuntauudistuksesta pääministeri Sipilän hallituksen esityksestä. Maakuntauudistuksesta tehdyssä päätöksessä Suomeen muodostetaan 18
itsehallinnollista maakuntaa. Maakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2019, mikä tulee muuttumaan nykyisen ja
uuden valtuuston työnkuvassa?
Uuden maakuntaorganisaation palvelukokonaisuudet
ovat: Sosiaali- ja terveyspalvelut, Alueiden kehittämispalvelut, Alueiden käytön palvelut, Joukkoliikennepalvelut,
Kasvupalvelut, Kotoutumispalvelut, Maa- ja elintarviketuotannon palvelut, Maaseudun kehittämispalvelut, Pelastus- ja turvallisuuspalvelut, Vesien ja merenhoidon palvelut, Vesi- ja kalatalouden palvelut ja Ympäristöterveyden
palvelut. Ensimmäiset maakuntavaalit järjestetään tammikuussa 2018 presidentin vaalien yhteydessä.
Mitä asioita jää vielä kuntien päätettäviksi ja hoidettavaksi nykyisen hallituksen linjauksen mukaan?
Kunnat ovat paikallisen osallistumisen, demokratian, sivistyksen ja elinvoiman yhteisöjä, jotka hoitavat asukkaiden päättämiä itsehallintotehtäviä (yleinen toimiala)
ja laissa säädettyjä paikallisia tehtäviä. Kunnat vastaavat
jatkossakin nykyisen lainsäädännön periaatteiden mukaisesti työllisyyden hoidosta ja edistämisestä. Kunnalla
on edelleen vastuu seuraavista: osaamisen ja sivistyksen
edistäminen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, liikunta-, kulttuuri- ja muut vapaa-ajan palvelut, nuorisotoimi, paikallinen elinkeinopolitiikka, maankäyttö, rakentaminen ja kaupunkisuunnittelu.

Kuntalaisena sinulla on nyt mahdollisuus lähteä ehdokkaaksi tulevissa kuntavaaleissa. Kunnan eteenpäin viemiseksi tarvitaan osaavia, motivoituneita ja sitoutuneita
ehdokkaita, joista valitaan tulevat päättäjät valtuustoon ja
muihin kunnallisiin toimielimiin sekä edustustehtäviin.
Päättäjissä tarvitaan naisia, miehiä, nuoria ja vanhoja eli
kaikkia henkilöitä ja kaikista ikä- ja ammattiryhmistä sekä
koko kunnan alueelta. Tuleville valtuutetuille riittää työsarkaa, mm. mitenkä Siikaisten kunta saadaan elinvoimaiseksi sekä kiinnostavaksi uusille asukkaille ja yrittäjille.
Millainen on mielestäsi Siikaisten kunta tulevaisuudessa? Mikä on sinulle kuntalaisena tärkeää? Miten haluaisit
kehittää kunnan elinvoimaisuutta ja palveluja? Entä yrittäjyyttä ja ihmisten hyvinvointia? Jos tätä lukiessasi tuli
mieleen jo joitakin asioita tai ideoita kunnan kehittämiseksi, niin lähde ehdokkaaksi tulevissa kuntavaaleissa, ole
kehittämässä kuntaa tulevaisuuden haasteisiin ja tuo ideasi
rohkeasti esille. Ole kunnianhimoinen, luova ajattelija ja
vahvatahtoinen kunnan toimintojen kehittäjä.
Kuntalaisena sinulla on oikeus ja myös velvollisuus käyttää äänioikeuttasi – äänestä siis tulevissa kuntavaaleissa ja
näin olet vaikuttamassa kuntasi tulevaan kehitykseen.
Siikaisissa 19.1.2017
Matti Tervakangas
Siikaisten kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Päiväkoti Pikku-Santran ja ryhmiksen väki

Runoratsut esittää:

kiittävät

RUNOJA RAKKAUDELLA

kuluneesta vuodesta kaikkia , jotka ovat olleet tekemisissä päivähoidon kanssa menneenä vuonna   ja myös saamistamme joulumuistamisista.

Musiikki: Majlis Mäki & Jari Tanskanen
Laulu: Pirkko Tuorila, Ohjaus: Annu Valonen
TORSTAINA 16.2. KLO 17.30
SIIKAISTEN KIRJASTOSSA

Haluamme toivottaa kaikille parempaa tätä vuotta
2017!

Vapaa pääsy! Kahvitarjoilu!

Siikaisten KUNTAUUTISET
YKSITYISTIEAVUSTUKSET
VUODELLE 2017
teiden kunnossapitoon ovat haettavana 15.3.2017 mennessä.
Hakemuslomakkeita saa kunnanviraston tekniseltä osastolta ja neuvonnasta. Vuonna 2016 avustusta saaneille
yksityisteille hakemuslomake on postitettu.
Hakemukset palautetaan osoitteella: Siikaisten kunta,
Tekninen osasto, Kankaanpääntie 1 B, 29810 SIIKAINEN
TEKNINEN LAUTAKUNTA

Kuntavaalit 2017
Siikaisten kuntaan valitaan 17 valtuutettua.
Puolueen ja valitsijayhdistyksen tulee toimittaa ehdokaslistansa (ehdokashakemuksensa) kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28. helmikuuta
2017 ennen kello 16. Samaan määräaikaan mennessä
keskusvaalilautakunnalle on toimitettava myös ilmoitus
vaaliliitoista ja yhteislistoista. Ehdokasasettelulomakkeet
löytyvät osoitteesta vaalit.fi.
Ennakkoäänestys 29.3.–4.4. 2017 ja vaalipäivä 9.4.
2017. Äänioikeutettuja ovat kaikki 18 vuotta viimeistään
9.4.2017 täyttävät.
Kuntavaalien ennakkoäänestys on 29.3.–4.4. 2017. Tuolloin voi äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspisteessä missä tahansa päin Suomea.
Siikaisten kunnan yleinen ennakkoäänestyspaikka on
kunnanvirasto.

Kotivara auttaa selviytymään
yllättävistä tilanteista
Kotivara tarkoittaa sitä, että kotiin hankitaan ruokaa vähän
enemmän. Se on normaalissa kierrossa olevia elintarvikkeita, joita täydennetään sitä mukaa kun niitä käytetään. Kotivaran avulla pitäisi selvitä useamman päivän, jopa viikon,
ilman tarvetta käydä kaupassa.
Tilanne, ettei kauppaan pääse, voi johtua monesta syystä.
Yksinasuva voi sairastua eikä kykene ostoksille tai perheenjäsen sairastuu. Myös yhteiskunta voi haavoittua, esimerkiksi tulee lakko, liikenneyhteydet katkeavat tai sähkökatkos
häiritsee arkea. Voi sattua sellainen onnettomuus, että kaupat
joudutaan sulkemaan tai ulos ei voi lähteä. Kelirikko tai jakeluhäiriö voi myös estää tavaroiden kuljetuksen kauppoihin
tai hankinnat kaupasta.
Kotivara kootaan tarpeiden ja tottumusten mukaan. Jokaisella perheellä omanlaisensa kotivara, joka koostuu tavanomaisista elintarvikkeista. Kotivara voi vaihdella sisällöltään
talouden ruokatottumusten mukaan. Esimerkki aikuisen henkilön viikon kotivarasta:
Perunaa 0,5 kg, riisiä ja makaronia 0,5 kg, öljyä ja rasvoja
0,5 kg, sokeria 0,5 kg, UHT-maitoa 1 l sekä vähintään 15
l vettä. Lisäksi tarvitaan: viljatuotteita ja pähkinöitä 1,5 kg,
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Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:
Keskiviikko-perjantai
29.3.–31.3.2017 klo 09.00–17.00
Lauantai-sunnuntai
1.4.– 2.4.2017 klo 11.00–15.00
Maanantai-tiistai
3.4.– 4.4.2017 klo 09.00–17.00
Varsinainen vaalipäivä on 9.4.2017 ja silloin voi äänestää
vain oman alueensa äänestyspaikassa: Vaalitoimitus tapahtuu Siikaisten kunnanvirastolla klo 9.00–20.00.
Vaalien ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi niillä
alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräysvallassa, viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli
22.3.2017.
Ilmoittautuminen kotiäänestykseen Henkilö, jonka liikuntakyky on rajoittunut siinä määrin, ettei hän pääse ennakkoäänestys- tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman
kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakkoon kotonaan siten, että hänen luokseen saapuu vaalitoimitsija ottamaan äänestyksen vastaan.
Kotiäänestykseen haluavan on ilmoittauduttava oman
kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina
28.3.2017 ennen kello 16.
Tärkeät päivämäärät
28.2. 2017 Ehdokashakemusten jättö
9.3.2017 Ehdokasasettelun vahvistus
28.3. 2017 Ilmoittautuminen kotiäänestykseen päättyy
29.3.–4.4. 2017 Ennakkoäänestys
9.4. 2017 Kuntavaalit
1.6. 2017 Uusi valtuusto aloittaa työnsä
Lisätietoa: www.vaalit.fi > Kuntavaalit www.kuntavaalit.fi
SIIKAISTEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

maitoa ja maitotuotteita, 1,3 kg, vihanneksia ja juureksia 1,5
kg, lihaa, kalaa ja kananmunia 1 kg, herkkuja 1 kg.
Kotivara turvaa viikon ruuat, mutta oletko miettinyt
- Miten pysyt lämpimänä, jos sähköt ovat poikki?
- Miten toimit, jos vettä ei tulekaan tai se ei ole käyttökelpoista?
- Löytyykö kotoasi riittävän isoja, puhtaita, kannellisia astioita, joissa voit säilyttää ja kuljettaa vettä? Puhdasta vettä tarvitaan moneen eri tarkoitukseen. Ilman ruokaa pärjää kyllä,
mutta ei ilman juomavettä.
- Vedenjakelukatko ja laaja sähköhäiriö vaikuttavat myös
jätevesihuoltoon, esimerkiksi vessan vetäminen vaatii sekä
vettä että sähköä.
- Miten saat tarvittavat tiedotteet tai toimintaohjeet, jos sähköt ovat poikki?
- Löytyykö kotoasi paristoilla toimiva radio ja varaparistoja
siihen?
- Miten on muiden välttämättömyystarvikkeiden tilanne
(esim. lääkkeet, hygieniatarvikkeet tai lemmikkien tarvikkeet) jos kauppaan ei pääsekään?
Muistathan huolehtia myös lähimmäisistäsi yllättävissä
tilanteissa!
Vinkit antoi SPR Siikaisten osasto
(Lähde: SPEK, Kodin Turvaopas ja Pelastustoimi)
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Tapahtumassa ilotulitus, arvontaa,
buffetti ym. oheistapahtumaa.
Säävaraus, pukeudu lämpimästi.
Tervetuloa.

Vestori

www.siikainen.ﬁ

Siikaisten KUNTAUUTISET

Väliajalla kahvitarjoilua !
Ohjelma ja kahvi 15€
Järj. Siikaisten seurakunta ja Siikaisten kunta / kulttuuritoimi
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YHDISTYKSET JA
YHTEISÖT TOIMIVAT

Merikarvian Seudun
SYDÄNYHDISTYS ry
Ensi kesänä teemme matkan Saarenmaalle Kuresaareen 10. – 14.7.2017.
Yöpyminen kylpylä Ruutli Spassa 2 hengen huoneissa.
Matkan hinta noin 350 €/ henk. Hintaan sisältyvät bussimatkat, laivamatkat, yöpyminen, saapumispäivän lounas
ja aamiaiset hotellissa ja kiertoajelu. Viron matkalle tarvitaan voimassa oleva passi tai poliisin myöntämä kuvallinen henkilökortti. Tiedustelut ja ilmoittautumiset Veli 050
536 6544, Anja 040 750 7917 tai Jorma 0400 464 065.
Ota sydän sydämen asiaksi ja tule mukavaan joukkoomme! Jorma kertoo mielellään lisää puh. 0400 464 065.

SIIKAISTEN MARTAT

VUOSIKOKOUS

torstaina 16.2.2017 klo:18.30
Op:n kerhohuoneella.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa!

www.martat.fi |
Merikarvian ruoka-apu ry:n

RUOKAJAKOA

Siikaisten vanhustentalon kerhohuoneella joka toinen keskiviikko klo 10.30–13.30. Seuraavan kerran 8.2.2017. Lisätietoja puh. 046-899 5032 Anne-Marita Jokinen

Seuraava Muistikahvila

on 15.2. klo 13-14.30, Osuuspankin kerhotilassa.
Aihe: Konstikoppa; pieniä teknisiä apuvälineitä arjen
elämää helpottamaan.
Raija Viljanen, Marja-Terttu Giers Ja Terttu Vuorela

AVOIN KUTSU

Oletko mukana yhdistystoiminnassa tai haluaisitko lähteä
mukaan toimintaan?
Punaisen Ristin Satakunnan piirissä on alkanut Pärjätään
yhdessä -hanke. Nimensä mukaisesti hankkeen tavoitteena on aktivoida ihmisiä ja paikallisia yhdistyksiä vahvistamaan oman lähiyhteisönsä hyvinvointia ja turvallisuutta.
Tämä tarkoittaa alueella toimivien yhdistysten kokoamista
yhteen ja yhdessä turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämistä mm. järjestämällä tapahtumia/toimintaa. Yhdistysten lisäksi myös kaikki vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan!
Tervetuloa suunnittelemaan, miten hanke voitaisiin
toteuttaa Siikaisissa! Suunnittelu aloitetaan ke 15.2.
klo 18 Siikaisten Eteläpäässä. Illan aikana myös päivitetään kunnan tiedot yhdistysten yhteyshenkilöistä
kriisilanteita varten.
Illan tavoitteena on esitellä hanke sekä miettiä yhdessä,
miten hanke vastaisi parhaiten Siikaisten tarpeita. Tapaamiseen ovat kaikki tervetulleita! Kahvitarjoilun mitoittamiseksi pyydän ilmoittautumaan 12.2. mennessä, sähköpostitse satakunta@punainenristi.fi tai puhelimitse 020 701
2820. Osallistuminen iltaan ei vielä sido mukaan toimintaan.
Hanke toteutetaan yhteistyössä Siikaisten kunnan kanssa. Punaisen Ristin keskustoimisto koordinoi hanketta ja
raha-automaattiyhdistys (RAY) rahoittaa. Hanke toteutetaan vuosina 2016–2018.
TERVETULOA MUKAAN!

Siikaisten Naisvoimistelijat ry
TIISTAISIN AIKUISILLE
• Kuntopiiri klo 18 - 18.45 (vetäjinä Marja-Leena Järvenpää ja Sirpa Korkelainen)
tai • Palloilua klo 18 - 19 (sähly).

		SIIKAISTEN
		RESERVILÄISET RY

LAUANTAISIN LAPSILLE
• Lasten voimistelukoulu 4-8 -vuotiaille klo 10-11
Ohjaajina Heini Toivonen ja Mari Halminen

Kokoonnutaan perinteiseen Keilaturnaukseen 24.2.2017
klo 19.00 alkaen Keilari Kankaanpää (Kuntoutuskeskus)
- kahvitarjoilu, palkintojenjako
Tervetuloa!

VUOSIKOKOUS
• Sunnuntaina 12.2.2017 Eteläpäässä klo 13 alkaen.
• Johtokunta kokoontuu klo 12.00.
Tervetuloa mukaan toimintaan!

Siikaisten KUNTAUUTISET
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Leväsjoki
Satakunnan
maakuntakylä1998
Sukella talveen 4.2.2017

Tervetuloa talviretkelle!
Lähdetään yhdessä talviselle retkelle Tamppukallion lintutornille. Matkaan voi lähteä kävellen tai jos lumitilanne
sallii, niin hiihtäen. Matkaa kertyy noin 3 km suuntaansa.
Paluumatkalla pysähdytään nuotiotulille Särkikosken laavulle, jossa voi nauttia omia eväitä ja paistaa makkaraa.
Lähtö klo 12 kylän infotaulun luota.
Tapahtuma on osa Suomi Sata juhlavuoden luonnon
päivät -teemaa.
Lisätietoja: Leväsjoen kyläyhdistys/ Miia Luoma
p: 040 760 9329, sposti: miia.luoma@suomi24.fi
Perinteiset (71. kerta)

NAPPULAKISAT

Leväsjoen Päivölässä laskiaissunnuntaina 26.2.2017
kello 12.00. Ilmoittautuminen alkaa kello 11.30.
Sarjat 3 – 12 v. Puffetti, makkaraa, arvontaa
Koska talvi vielä odotuttaa itseään ja lumitilanne on arvoitus, tilanteen niin vaatiessa hiihtokisa muuttuu nappula- ja
frisbeeheittokisaksi. Seuraa tietoja sähköisiltä sivuiltamme
www.facebook.com/LevasjoenKylayhdistys
ja www.Levasjoki.fi
Hiihtoterveisin!
t: Leväsjoen kyläyhdistys

S I I K A I N E N

Siikaisten Yrittäjät ry. Tiedottaa
TEATTERIMATKA
Lähdemme lauantaina 1.4.2017 katsomaan Tuntematon
sotilas-näytelmää Porin Teatteriin. Lähtö: klo 11.30 (näytös alkaa klo 13). Jäsenyrittäjille teatterimatkan hinta 30€/
hlö sis. kuljetuksen,lipun ja ruokailun näytöksen jälkeen.
Sitovat ilmoittautumiset:
SEPPO: 040-5871008 ANNE: 0400-661826
SIIKAISTEN YRITTÄJÄT ry. HALLITUS 2017
Seppo Mäkiselkä, Kari Rimpelä, Therese Rosenqvist,
Tuija Herttua, Veikko Mikkola, Seija Myllymäki, Ville
Vaho. Anne Rantala (pj.).
TERVETULOA MUKAAN UUDET JA VANHAT
YRITTÄJÄT !

Kuntavaalit 2017 !
Yrittäjä– 5 hyvää syytä lähteä ehdolle Kuntavaaleihin:
1. Kunnan rooli luodaan nyt uudelleen.
2. Kuntien luottamuselimissä tarvitaan näkemyksiä.
3. Kuntien huomioitava pk-yritykset hankinnoissa.
4. Yrittäjän kannalta kunnassa tehdään merkittäviä
päätöksiä monella tasolla.
5. Kunnan asioihin on helpompi vaikuttaa sisältä päin
kuin ulkoa.

Lauantaina 25.2. kello 12-16:30
Osoitteessa Venesjärventie 135

		
		

Siikaisten rhy:n
VUOSIKOKOUS

pidetään kunnanviraston valtuuston istuntosalissa
Tiistaina 7.2.2017 klo 18:00.
Käsitellään Riistanhoitoyhdistyksen työjärjestyksen
3§:ssä mainitut asiat .
Metsästyskorttien ja valtakirjojen tarkastukset aloitetaan
klo 17:30.
Kahvitarjoilu
Hallitus

Perinteinen peltoralli Peltorance 2017 järjestetään lauantaina 25.2.
Sammissa Venesjärventiellä! Tervetuloa iloiseen koko perheen tapahtumaan!
Paikalla arvontaa ja hyvä puffetti! Kahvia, makkaraa, lakua, hernekeittoa.

KOHTAAMISIA-näytelmän
suunnittelutapaaminen

Kokoonnumme maanantaina 6.2.2017 klo 17 kunnanvirastolla. Näytelmän käsikirjoittaja / ohjaaja Sanna Franck
esittelee näytelmää ja suunnitellaan yhdessä kevään harjoitusaikataulua.
Kaikki innokkaat esiintyjät mukaan!
T e r v e t u l o a!
Kulttuuritoimikunta

Kilpailulla juhlistetaan samalla Mikko Korpelan 40-vuotis syntymäpäiviä.
Onnea Mikko!
Tervetuloa viettämään vauhdikasta koko perheen iltapäivää
peltorallin pariin Sammiin!

Lisätiedot, kisan säännöt ja ilmoittautumisohjeet tiimeille osoitteesta:
www.facebook.com/peltorance

Siikaisten KUNTAUUTISET
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mARKKINOINTIA JA MYYNTIÄ

112-päivä
11.2. klo 10.00 - 14.00 Siikaisten paloasemalla
Ohjelmassa on:

VPK:n toimintanäytökset autosta pelastaminen
klo 11.00 ja 13.00.
Alkusammutuskoulutusta
Verenpaineen mittausta
Tarjoilua!!
Tervetuloa!

Järjestäjä: Siikaisten VPK
Muodikasta Uutta Vuotta!
Marjan Putiikin TALVIALE jatkuu...vilkkaana.
Teen tilaa kevään uusille ennakoille,
joten uusia eriä alennettu.
Alennukset vaatteista jopa -50-70%,
vähintään kaikista -10% mh:sta.
Kirppistuotteistakin -50% mh:sta.
Tule tekemään edullisia ja laadukkaita löytöjä.

Marjan Putiikki

Mä oon Siikasista ja taharon estiks.
Ollaa vallan rahaläjää minä, Mahalamäki
ja tua Leppijuha, sano Mäkinen.
Leppijärven kylän taloja.

Ei oo entisestä ko vesi ja valakee.
Valakee = tuli.

avoinna ma-pe 9 - 17, la 10 - 13

Pois köyhät aukeelta © Siikaisten Nuorisoseura/Raija Collander

allo
skyprint oy –– monien
monien mahdollisuuksien
mahdollisuuksien painot
painota
painot
o
paino@skyprint.fi
Toimitusjohtaja Mika Ropanen

02 – 5527 217
0400 – 544 806

www.skyprint.fi

Siikaisten KUNTAUUTISET

Tervetuloa
herkulliselle keittolounaalle
Siikaisten huoltoasemalle
1.2. alkaen
ma – pe klo 11 – 14.
1.2. JAUHELIHAKEITTO
2.2. BROILERIKEITTO
3.2. LOHIKEITTO
Huoltoasemalla nähtävänä koko viikon ruokalista.

Hinta 6 €/henkilö,
sisältäen ruokajuomat (maito, vesi, mehu)
sekä leivät.

• Meiltä saatavilla myös kahvia,
•
•
•

munkkeja sekä sämpylöitä
Pienimuotoisia auton huoltopalveluita
Rengasmyynti
Polttoöljyn myynti
SIIKAISTEN
HUOLTOASEMA

Tuorilantie 11, SIIKAINEN

040 188 1532

9

Siikaisten KUNTAUUTISET

10

Reipas Ryhti
Kehoa kuunnellen

Jelppari

Arjen

* Fysioterapia * Hieronta
* Kalevalainen jäsenkorjaus

- apua arjen askareisiin -

Avoinna ma-pe

Heli Malmila, puh. 040 5643 765
Siikaistentie 569, 29810 Siikainen
www.reipasryhti.blogspot.fi

Fysioterapiaa myös
lääkärin lähetteellä.

Lounaskahvila

Sinihelmi

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

Kotonasi tehdystä
työstä saat
kotitalousvähennyksen.

Terveisin paikallinen yrittäjä

Ota rohkeasti yhteyttä!

www.arjenjelppari.fi

Mari Halminen
050-3318996

Traktorien ja puimureiden
huollot ja korjaukset
Erikoisala
MF, CASE, JOHN DEERE -traktorit
Sampo Rosenlew puimurit

OTA YHTEYTTÄ TAI POIKKEA!

KONEHUOLTO
ARI HIRVIKOSKI

Pia Kleemola, puh. 040 595 1775,

0400-223 851

Eteläpään matkailukeskus tiedottaa…
Ystävänpäivän kunniaksi

Haaste Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi
 tavoitteena kerätä 100 lasten piirustusta
ravintolan seinälle
 aiheena: Mikä on kivointa Suomessa?
 mikäli tavoite täyttyy, arvotaan kaikkien
piirtäjien kesken 100 euron arvoiset lastenkutsut (sis. 10 lastenateriaa, jätskiä ja discon)
 haaste päättyy 31.8.2017

KESKIVIIKKONA 15.2.
kaikki ruuat ja juomat
kaksi yhden hinnalla!

Päivän viive aukioloaikojen vuoksi, mutta
ystävyyttä on syytä juhlia vaikka joka päivä 
LAUANTAI-ILTOJEN OHJELMA

Hiihtoloma alkaa ja laulu raikaa…

K

LASTEN KARAOKE
SUNNUNTAINA 19.2. KLO 16-18

LA 4.2.
KARAOKE
LA 11.2.
DISCO
LA 18.2.
KARAOKE
LA 25.2.
KARAOKE
KAIKKI KLO 21.30 ALKAEN!

RAVINTOLAN AUKIOLOAJAT
KE 14-21
TO 14-21
PE 14-24

LA 12-02
SU 12-21
(MA-TI SULJETTU)

Eteläpään matkailukeskus
040 513 9877 info@etelapaa.fi

Siikaisten KUNTAUUTISET

SiivousApu Pölysieppo
SiivousApu
Pölysieppo
Tiina Lahnakoski

Tarvitsetko
apua arjen askareissa?
Tiina Lahnakoski
Pölysieppo auttaa mm.
ko apua• arjen
askareissa?Pölysieppo auttaa mm.
siivouksissa
• asioinneissa
uksissa • pihatöissä asiakkaiden kodeissa
nneissa• vapaa-ajan asunnoissa tai
• yrityksien toimitiloissa.
töissä asiakkaiden
kodeissa
Voit ilahduttaa
myös lähimmäisiäsi
siivouslahjakortilla.

a-ajan asunnoissa tai

SiivousApu Pölysieppo

ksien toimitiloissa.

duttaa myös
lähimmäisiäsi
Pölysieppo
tulee siivouslahjakortilla.
ja sillä siisti

040 516 3376
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PALVELUA AMMATTITAIDOLLA

KIINTEISTÖHUOLTO NYGÅRD
Onko kiinteistösi nuohous- ja paloturvallisuusasiat kunnossa?
Muuten huollon tarpeessa, vai kaipaako kiinteistösi pientä
pintaremonttia. Meiltä löytyy apu.

• Nuohous & IV-työt
• Piipunhatut- ja putkitukset
• Tikkaat ja kattoturvatuotteet
• Aurinkoenergiajärjestelmät
• Maalaus- ja tapetointityöt
• Pienet putkiremontit
• Ym. kiinteistöhuoltotöitä
Puh. 040 753 5009
kiinteistohuoltonygard@gmail.com
Nuohousajanvaraus
maanantaisin
klo 9.00-12.00

made.kala@suomi24.fi
KUNNANVIRASTO AVOINNA MA-PE 8.30-11.30 ja 12.30-15.00
Puh. 044 720 1020, kirjaamo@siikainen.fi
yhteystiedot ja palvelut www.siikainen.fi

Siikaisten

Toimituksellinen aineisto: osoitteeseen kuntauutiset@siikainen.fi
Kunta pidättää oikeuden aineiston muokkaamiseen ja julkaisuun.

Joka talouteen Siikaisissa
jaettava kunnan tiedote

YHTEISÖT JA JÄRJESTÖT: Yhdistysten rivi-ilmoitukset logolla yhdistyspalstalla
ovat maksuttomia. Muut ilmoitukset ja mainokset normaalin ilmoitushinnaston
mukaan.

KUNTAUUTISET
Vastaava toimittaja
Kunnanjohtaja Viveka Lanne
ILMOITUSMYYNTI:
Tiina Koota, puh. 044 720 1051
kuntauutiset@siikainen.fi
ILMOITUSHINNAT JA KOOT:
Kaikki ilmoitukset ovat 4-värisiä.
1 sivun ilmoitus 190x265 mm, 120 €
tai 210x297 + 3 mm leikkuuvarat
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/9 nro - 20 %, Vuosi-ilmoitus/ 5 nro - 10 %
HINTOIHIN LISÄTÄÄN ALV 24%
Kustantaja: Siikaisten kunta, puh. 044-720 1020,
Painopaikka: Skyprint Oy, Siikainen 2016

Ilmoitusten teko riippumatta yhteisöstä 33€/tunti (alv. 0%).
Valmis aineisto osoitteeseen: kuntauutiset@siikainen. fi
Painovalmis PDF/JPG-tiedosto, ilmoituksen värit CMYK, resoluutio 300 dpi, ilmoitusaineistoa lähetettäessä sähköpostista tulee ilmetä seuraavat tiedot; asiakasyrityksen nimi, lähettäjän yhteystiedot sekä ilmoituksen koko (leveys x korkeus).
Kuntauutisten ilmestymisaikataulu v. 2017:
Nro
Ilmestyminen 	
Aineisto Huom.
3
vk 9 - 28.2.   	
16.2
4
vk 13 - 28.3.   	
16.3
Kuntavaalit
5
vk 17 - 25.4.
18.4.
6-8
vk 22 - 30.5.
16.5.
Suvi-Siikainen
9
vk 35 - 29.8.            	17.8.
10
vk 39 - 26.9.             14.9.
11
vk 44 - 31.10.       	 19.10.
12
vk 48 - 28.11.
16.11.
Kuntauutiset no 3/2017 ilmestyy 28.2. Materiaali kuntauutisiin 3/2017 on toimitettava 16.2.2017 klo 15.00 mennessä kunnanviraston infoon, ulko-ovessa olevaan
postilokeroon tai edellä mainitulla sähköpostiosoitteella.

Siikaisten KUNTAUUTISET
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SEURAKUNTATAPAHTUMAT
HELMIKUUSSA
To 2.2. klo 13.30 Hartaus Kankaanpään sairaalassa. Ervasti.
Su 5.2. klo 10 Perhejumalanpalvelus srk-kodissa, Ervasti,
Tanskanen. Rippikoululaiset osallistuvat. Jp:n jälkeen
yhteisvastuu-lounas kaikille srk-kodissa ja rippikoulua
Nuokkarilla klo 15 asti. Klo 12 Yhteisvastuutilaisuus &
Runebergin laulelot. Päivärinta, Tanskanen ja Mäki.
Ma 6.2. klo 18 Miestenpiiri Saarikoskella Kaitaisella, Luomantie 1.
Ti 7.2. klo 14 Hartaus Metsätähdessä, Päivärinta. Klo 18.30 Rukouspiiri Nuokkarilla.
Su 12.2. klo 10 Messu srk-kodissa. Ervasti, Tanskanen. Kirkkokahvit, Sammin kirkkopyhä.
Ti 14.2. klo 18.30 Raamattupiiri srk-kodilla.
Ke 15.2. klo 18.30 Sammin kinkerit Jukka Huhtasella. Ervasti, Tanskanen. Raamattu
ja virsikirja mukaan, jos on.
Su 19.2. klo 12 Sanajumalanpalvelus srk-kodissa, Broberg, Koskinen.
Ma 20.2. klo 18.30 Rukouspiiri Nuokkarilla.
Ti 21.2. klo 14 Hartaus Metsätähdessä, Ervasti. Klo 18.30 Otamo-Keskukylän kinkerit
Kauko Vanhatalolla, Ervasti, Tanskanen. Mukaan Raamattu ja virsikirja.
Ke 22.2. klo 13 Päiväpiiri Pyntäisissä Nyrökorvella, Siikaistentie 546. Päivärinta. Klo 18
Leväsjoki-Saarikosken kinkerit Leväsjoella Kirsti Ruohomäellä. Ervasti, Tanskanen. Raamattu
ja virsikirja mukaan.
Su 26.2. klo 10 Messu srk-kodissa, Ervasti, Tanskanen. Kirkkokahvit, Pyntäisten kirkkopyhä.
Ti 28.2. klo 18.30 Raamattupiiri srk-kodilla.
Tulossa 5.3. Armoa –Naistenpäivä Kankaanpäässä alkaen klo 10, yhteiskuljetus
Merikarvia-Siikainen. Ilm. 24.2. Kaisalle puh. 0400 363 588.
Toistaiseksi ei EU-ruokajakoa.
Siikaisten seurakunnan yhteystiedot:
Virasto avoinna ti-ke-to klo 9-12 tai sopimuksen mukaan,
puh. 040 549 3122.
Kirkkoherra Olavi Ervasti puh. 040 586 1345
Talouspäällikkö Susanna Järvenpää puh. 040 549 3122
Kanttori Jari Tanskanen puh. 050 501 7226
Nuorisotyönohjaaja Sanna Sjöholm puh.0400 845821
Diakonissa Kaisa Päivärinta puh. 0400 363 588
Suntio Merja Mäntylä puh. 040 767 935
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi
Katso muut tapahtumat ja mahdolliset muutokset osoitteessa www.siikaistenseurakunta.fi

