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Siikaisten KUNTAUUTISET

Kiinteistöjen purkaminen
selvitettäväksi

Kunnanhallitus päätti helmikuun kokouksessaan lähettää
entisen kunnanviraston ja huonokuntoisten vuokratalojen
tyhjentämisen, purkamisvaihtoehdot ja kustannusarvion
elinvoimalautakunnan selvitettäväksi elokuun loppuun
mennessä.
Kunnanviraston ja kirjaston toiminnot siirrettiin entisen
terveysaseman tiloihin viime keväänä. Uusi hallinnon toimintojen tila on nimetty Kunnantuvaksi. Kunnanvaltuusto
päätti kuntastrategiaa tarkastaessaan viime joulukuussa,
että lähiajan tavoitteena on purkaa entinen kunnanvirasto
ja maisemoida alue uudelleen sekä purkaa kaksi huonokuntoista vuokrataloa.
Entisellä kunnanvirastolla on edelleen asiakirjamateriaalia. Arkiston siirto pystytään toteuttamaan viimeistään
syksyllä. Lisäksi virastolla on ICT-kalustoa, jonka siirron
osalta on olemassa muutama vaihtoehto. Toiminnoista rakennuksen parempikuntoisessa siivessä on vielä kuntouttavan työtoiminnan yksikkö. Tämän piti siirtyä maakuntauudistuksen myötä maakunnan järjestettäväksi, mutta
uudistuksen vaikeuksien takia on todennäköistä, että kunta
järjestää kuntouttavaa työtoimintaa vielä ainakin muutamien vuosien ajan. Toiminnalle voidaan osoittaa muu tila.
Entisen kunnanviraston purkaminen maksaa, mutta myös
rakennuksen ylläpito aiheuttaa jatkuvia kustannuksia.
Rakennuksen edelleen käyttö nykykunnossaan ei ole
mahdollista. Entisen kunnanviraston lisäksi purettavaksi
suunnitellaan kahta huonokuntoista vuokrataloa. Näissä
on vielä muutamia asukkaita, jolloin ennen purkua tulee
osoittaa asukkaille asunto muista vapaana olevista vuok-

ra-asunnoista. Elinvoimalautakunta selvittää siis vaihtoehtoja ja kustannuksia kevään kuluessa.
Kiinteistöjen purkuselvityksen lisäksi kunnanhallitus päätti mm. oppisopimuspaikan myöntämisestä vapaa-aikatoimeen, Eteläpään matkailukeskuksen vuokrasopimuksen
jatkamisesta sekä hallintosääntöpäivitysten ja joidenkin
virkamuutosten esittämisestä valtuustolle.
Varsinaisten päätösasioiden päätteeksi kunnanhallitus
keskusteli vilkkaasti sosiaali- ja terveyspalveluiden maakunnallisen seminaarin annista sekä Posan toiminnan
muutoksista Siikaisissa. Avoterveyshuollon palveluaikojen muutoksia perustelevat Posan esittämät tilastot
kuntalaisten terveyspalveluiden käytöstä Siikaisten peruspalvelukeskuksessa. Käyntimäärien vähyys puoltaa
aukioloaikojen tiivistämistä. Lääkäripalveluiden tarjonta
säilyy Siikaisissa ennallaan. Posassa tullaan käymään kevään aikana keskustelua toimenpiteistä, joiden ajatellaan
parantavan kustannustehokkuutta koko Pohjois-Satakunnassa. Suurin osa Posan jäsenkunnista tekee merkittävän
miinusmerkkisen tilinpäätöksen vuodelta 2018. Jatkossa tulee toki huomioida, että Posasta saataviin palveluihin vaikuttaa myös se miten niitä käytetään ja missä niitä
käytetään. Siikaisissa mennyt vuosi oli sote-kustannusten
osalta kolmatta kertaa peräkkäin suotuisa ja tilinpäätös
päätyy plussalle.
Viveka Lanne,
kunnanjohtaja
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KUULUTUS EDUSKUNTAVAALIT 2019

VAALIEN ULKOMAINONTA

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 14.4.2019.
Eduskuntavaalin ennakkoäänestys on 3.–9.4.2019. 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.

Vaalien ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräysvallassa,
viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli eduskuntavaalissa keskiviikkona 27.3.2019 ja europarlamenttivaalissa keskiviikkona 8.5.2019. Aloittamisajankohtaa
suositellaan noudatettavaksi myös haja-asutusalueella.

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:
Keskiviikko-perjantai 3. – 5.4.2019
klo 10 – 15
Lauantai-sunnuntai 6. – 7.4.2019
klo 11 – 14
Maanantai-tiistai
8. – 9.4.2019
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 ennakko-äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia
vaikeuksia. Kotiäänestystä koskeva sääntely on muutettu
(laki 431/2010 vaalilain muuttamisesta) siten, että kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva
omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.
Henkilön, joka haluaa äänestää ennakkoon kotonaan, on
ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 2.4.2019 ennen klo 16.00. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta
myös tämän valitsema henkilö.
Mikäli äänioikeutettu voi mennä äänestyspaikalle tai ennakkoäänestyspaikalle omin neuvoin taikka kuljetuspalveluita ja äänestysavustajaa hyväksikäyttäen, kotiäänestystä ei järjestetä. Lomaketta, jolla ilmoituksen voi tehdä, on
saatavissa kunnantuvalta. Lomake myös tulostettavissa
www.vaalit.fi.
Ennakkoäänestys Palvelukeskus Metsätähdessä tapahtuu entiseen tapaan vaalitoimikunnan ilmoittamana aikana.
Lisätietoja oikeusministeriön vaalisivuilla www.vaalit.fi on
yleistietoa vaaleista, ohjeita äänestämisestä ja vaaliviranomaisten yhteystietoja ja äänioikeutta koskevissa asioissa maistraatilta. Keskusvaalilautakunnan sihteeri annikki.
raikkonen@siikainen.fi tai virka-aikana puh. 044 720 1054.
Samassa yhteydessä ilmoitetaan, että europarlamenttivaalit järjestetään sunnuntaina 26.5.2019. Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa
15.–21.5.2019. Keskusvaalilautakunta antaa europarlamenttivaaleista erillisen kuulutuksen kevään aikana.
SIIKAISTEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

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 alueelle. 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 ennakkoäänestys- 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: vaalit.fi/53112.htm
Lisätietoa:
Keskusvaalilautakunnan sihteeriltä annikki.raikkonen@
siikainen.fi tai virka-aikana
puh. 044 720 1054
SIIKAISTEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

VARHAISKASVATUSPAIKKOJEN HAKUAIKA
Siikaisten päiväkoti Pikku-Santrassa on kaksi osastoa,
0-3 v. ja 3-5 v. ryhmät.
Päiväkotipaikan jo saaneet eivät hae paikkaa uudestaan,
vaan täyttävät sopimuksen varatusta varhaiskasvatusajasta- kaavakkeen ja palauttavat sen 15.5.19 mennessä
päiväkodin johtajalle.
Uusille tulokkaille hakuaika on HUHTIKUU ja hakukaavakkeita saa päiväkodilta tai netistä tulostettua.
Palautetaan myös päiväkodille.
Mukavaa kevään odottelua toivoo
Pikku-Santran  ”miehistö ”
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Siikaisten kunnan kesätyöpaikat 2019
Siikaisten kunnassa on haettavana noin 20 kesätyöpaikkaa eri
toimipisteisiin aikavälillä 1.5.-31.8.2019. Kesätyöt on suunnattu
vuosina 1999-2004 syntyneille siikaislaisille nuorille. Kesätyöntekijän työaika on pääsääntöisesti 30 t/vk ja työsuhteen kesto
2 viikkoa. Kahdelta viikolta työntekijälle maksetaan palkkaa
yhteensä 350 euroa. Työajasta ja työsuhteen kestosta voidaan
poiketa yksikön tarpeen mukaan, jolloin palkka suhteutetaan työaikaan ja kestoon.
Hakuaika on 1.3.-15.4.2019. Vapaamuotoiset hakemukset tehdään sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@siikainen.fi, viestin
aihekenttään haettava työpaikka ja oma nimi. Muista kirjata
hakemukseen yhteystietosi, osaaminen ja kokemus, kiinnostus
sekä mahdolliset ajankohdat, joina olet estynyt ottamasta työtä
vastaan. Voit osoittaa oman hakemuksen korkeintaan kolmeen
työtehtävään.
Teemme valinnat viimeistään toukokuun ensimmäisellä viikolla ja
ilmoitamme valinnoista kaikille hakijoille. Jos hakijoita on paljon,
voidaan suorittaa haastattelu. Mikäli paikkoja jää täyttämättä, niitä tarjotaan ensin työhakemuksensa muuhun yksikköön osoittaneille ja valitsematta jääneille.
Alla on kuvattu tehtäviä eri yksiköissä. Työpaikkojen määrä ja
työn sisältö voivat vielä täsmentyä kun yksiköiden kesäjärjestelyt
tarkentuvat.

sa. Työaika on 2 viikkoa, ja työpäivän pituus on 6 tuntia. Työpaikka on päiväkoti. Tehtävä edellyttää oma-aloitteista ja reipasta
otetta työhön.
Metsätähti (6 paikkaa, kesä-heinäkuu)
Tehtäviin kuuluu seurustelu ja ulkoilu vanhusten kanssa sekä
mm. lukeminen ja mahdollinen muu hoitotyötä avustava työ. Toimit yhdessä metsätähden henkilökunnan kanssa. Työn kesto 2
viikkoa, työaika 30 t /vk. Reipas asenne ja rauhalliset eleet ovat
eduksi vanhusten kanssa työskennellessä.
Siivoustyö (2 paikkaa, kesäkuu.
Alle 15-vuotiaille nuorille)
Työtehtävät ovat monipuolista siivoustyötä mm. ikkunoiden,
seinien, lattioiden ja pulpettien pesua sekä tavaroiden siirtelyä/
kantamista. Työntekijä toimii kunnan kiinteistöissä siistijän avustajana tai itsenäisesti ohjeiden mukaan. Työaika on 2 viikkoa, ja
työpäivän pituus on 6 tuntia. Työ edellyttää kohtuullista fyysistä
kuntoa. Jos olet aktiivinen ja toimeen tarttuva, tämä työ sopii sinulle.
Ruokapalvelu (4 paikkaa, kesä-heinäkuu)
Tehtäviin kuuluu keittiön siisteydestä huolehtimista, astiahuoltoa
ja keittiön muita avustavia tehtäviä. Tässä on hyvä kesätyöpaikka alasta kiinnostuneelle. Työaika on 2 viikkoa, ja työpäivän pituus on 6 tuntia. Työpaikkana on kunnan keskuskeittiö Metsätähdessä.

Päiväkoti Pikku-Santra (2 paikkaa, kesäkuu)
Tehtäviin kuuluu erilaisten leikkien ja pelien järjestämistä ja ohjaamista pienille lapsille. Toimit päiväkodin henkilökunnan kans-

Ulkoalueiden hoito (8 paikkaa, kesä-elokuu)
Työtehtäviin kuuluu nurmialueiden, pensaiden / puskien leikkaamista ja siistimistä sekä muita avustavia tehtäviä. Siistittäviä kohteita ovat keskustan viheralueet ja urheilualueet, sekä Eteläpään
alue. Tehtäviin saattaa kuulua myös pienimuotoisia korjaus- ja
huoltotehtäviä kunnan varastolla. Työympäristö on mm. kevyenliikenteen väylien ja autoteiden välissä sekä niiden välittömässä
läheisyydessä olevat nurmialueet. Työvälineinä ovat työnnettävä
ruohonleikkuri ja päältä ajettava ruohonleikkuri (edellyttää traktori- tai mopokortin), trimmeri ja raivaussaha. Ikärajavaatimus
tähän tehtävään on 16 vuotta. Työ on melko fyysistä, ja vaatii
vähintään kohtuullista kuntoa. Työaika on 2 viikkoa ja 6 tuntia
päivä.

YRITTÄJÄ- ILMOITA KESÄTYÖPAIKASTA
ILMAISEKSI

työllistämisestä kesän aikana). Tuen saa se työnantaja, joka on
työllistänyt ajallisesti ensimmäisenä kyseisen kesätyöntekijän.
Kunta luetaan yhdeksi työnantajaksi.

Kunta maksaa yrittäjälle nuoren työllistämisestä kesätyöpaikkatukea tänäkin vuonna. Voit ilmoittaa kesätyöpaikasta maksutta
(1/8 s) seuraavassa Kuntauutisten numerossa.

Tuen suuruus on 300 euroa/kesätyöntekijä ja tuki on kuitenkin
enintään 50 % kesätyöntekijälle työsuhteesta maksetusta bruttopalkasta ilman sivukuluja. Tuki maksetaan työnantajalle marraskuun loppuun mennessä kunnanhallituksen erillisellä päätöksellä.

Kesäkerho (2 paikkaa, kesäkuu)
Tehtäviin kuuluu erilaisten pihaleikkien ja pelien järjestämistä ja
ohjaamista lapsille. Toimit kesäkerhon henkilökunnan kanssa.
Työaika on 2 viikkoa, ja työpäivän pituus on 6 tuntia. Työpaikka
on päiväkodin ja koulun alueet. Pääasiassa ollaan ulkona, sisätiloissa vain tarvittaessa. Tehtävässä työskennellään osittain täysin itsenäisesti, ensijalla peruskoulun päättäneet hakijat. Tehtävä
edellyttää oma-aloitteista ja reipasta otetta työhön.

Tukea voi saada siikaislainen yritys, yhteisö, yhdistys, maatalousyrittäjä taikka yksityishenkilö, joka työllistää 1999 – 2004
syntyneen siikaislaisen opiskelijan (oppilaitoksessa kirjoilla
olevan, koulutukseen hakevan tai oppilaitokseen hyväksytyn)
taikka koululaisen määräaikaiseen työsuhteeseen ajalla 1.5. –
31.8.2019. Työsuhteen keston on oltava vähintään 2 viikkoa,
päivittäisen työajan ollessa keskimäärin 5 tuntia. Työnantajan
on haettava kunnalta kesätyöpaikkatukea 30.4.2019 mennessä Kuntauutisissa julkaistavalla lomakkeella. Siikaisten kunta
toimittaa kaikille kesätyöpaikan ilmoittaneille työnantajille elokuussa hakulomakkeen täydennettäväksi tuen saannin edellytysten tarkistamiseksi. Kesätyöntekijälle on maksettava alalla
noudatettavan yleisen työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja
palkasta on suoritettava asianmukaiset sosiaaliturvamaksut. Tukea ei makseta lähisukulaisensa työllistäneelle (samassa taloudessa asuvalle). Tukea voidaan maksaa vain yhden kerran per
kesätyöllistetty (ei siis useammalle työnantajalle saman henkilön

Kunnan yksiköihin työllistetään nuoria huomioiden työn luonne ja
tarve 2 viikoksi kerrallaan. Kesätyöntekijän tulee olla 1999-2004
syntynyt siikaislainen opiskelija (oppilaitoksessa kirjoilla oleva,
koulutukseen hakeva tai oppilaitokseen hyväksytty) taikka koululainen. Eri yksiköihin työllistettäville voidaan asettaa tehtävän
luonteesta riippuen korkeampi ikärajavaatimus. Kesätyöntekijän
työaika on pääsääntöisesti 30 t/vk. Kahdelta viikolta työntekijälle
maksetaan palkkaa yhteensä 350 euroa. Työajasta ja työsuhteen kestosta voidaan poiketa yksikön tarpeen mukaan, jolloin
palkka suhteutetaan työaikaan ja kestoon. Tehtävittäin yksilöidyt kesätyöpaikat on listattuna seuraavalla sivulla. Haku voi olla
kaksiportainen riippuen siitä saadaanko avoimet paikat täytettyä
ensimmäisellä hakukierroksella. Kesätyötä haetaan työpaikkaan
kohdennetulla hakemuksella. Tarkemmat ohjeet julkaistaan työpaikkailmoitusten yhteydessä
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SIIKAISTEN KUNNAN MYÖNTÄMÄ KESÄTYÖPAIKKATUKI YRITYKSILLE
Siikaisten kunnanhallitus myöntää kesätyöpaikkatukea vuonna 2019 seuraavin ehdoin:
• Yksittäiselle nuorelle voidaan myöntää vain kunnan kesätyöpaikka tai yrityksille maksettava kesätyöllistämistuki,
ei molempia.
• Tukea voi saada siikaislainen yritys, yhteisö, yhdistys, maatalousyrittäjä taikka yksityishenkilö, joka työllistää
1999 – 2004 syntyneen siikaislaisen- opiskelijan (oppilaitoksessa kirjoilla olevan, koulutukseen hakevan tai
oppilaitokseen hyväksytyn) taikka koululaisen määräaikaiseen työsuhteeseen ajalla 1.5. – 31.8.2019.
• Työsuhteen keston on oltava vähintään 2 viikkoa, päivittäisen työajan ollessa vähintään 5 tuntia.
• Työnantajan on haettava kunnalta kesätyöpaikkatukea 30.4.2019 mennessä Kuntauutisissa olevalla lomakkeella
tai www.siikainen.fi/ajankohtaista -sivuilta tulostettavalla lomakkeella.
• Kesätyöntekijä voi hakea kesätöitä netistä, www.te-palvelut.fi, taikka suoraan työnantajalta.
• Siikaisten kunta toimittaa kaikille kesätyöpaikan ilmoittaneille työnantajille elokuussa hakulomakkeen
täydennettäväksi tuen saannin edellytysten tarkistamiseksi.
• Kesätyöntekijälle on maksettava alalla noudatettavan yleisen työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja palkasta
on suoritettava asianmukaiset sosiaaliturvamaksut.
• Tukea ei makseta lähisukulaisensa työllistäneelle (samassa taloudessa asuvalle).
Tuen suuruus on 300 euroa/kesätyöntekijä ja tuki on kuitenkin enintään 50 % kesätyöntekijälle työsuhteesta
maksetusta bruttopalkasta ilman sivukuluja.
Tukea voidaan maksaa vain yhden kerran per kesätyöllistetty (ei siis useammalle työnantajalle saman henkilön
työllistämisestä kesän aikana). Tuen saa se työnantaja, joka on työllistänyt ajallisesti ensimmäisenä kyseisen
kesätyöntekijän. Kunta luetaan yhdeksi työnantajaksi.
Puutteellisesti täytettyä hakemusta ei käsitellä.
Tuki maksetaan työnantajalle marraskuun loppuun mennessä kunnanhallituksen erillisellä päätöksellä.
________________________________________________________________________________________________

TYÖNANTAJAN KESÄTYÖPAIKKAILMOITUS 2019

(palautus 30.4.2019 mennessä os. Siikaisten kunta, kesätyöpaikkatuki, Kankaanpääntie 1 A,
29810 Siikainen tai kirjaamo@siikainen.fi)
TYÖNANTAJAN TIEDOT
Yrityksen nimi : __________________________________________________________________________
Yrittäjän/yhteyshlön nimi : ___________________________________________________________________
Lähiosoite : ______________________________________________________________________________
Postinumero : _________________________ Postitoimipaikka : ____________________________________
Yrittäjän/yhteyshlön puhelinnumero: __________________________________________________________
Yrittäjän/yhteyshlön spostiosoite: _____________________________________________________________
		
KESÄTYÖPAIKAN TIEDOT
Tehtävä/tehtävät : _______________________________________________________________________
Päivittäinen työaika :

_______________ h/pv

klo – klo : _______________________________

Työsuhteen kesto :

_______________ vkoa

Ajalla : _________________________________

Työpaikkojen lukumäärä : __________________________________________________________________
Mahd. työllistettävän nimi / nimet:

___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
Paikka ja pvm: _______________________
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Menestystä koululaisille

Legorobotti-kisassa Siikaisten yhtenäiskoulun Stella Pisces -joukkueen
tiedeosion voitto iloinen yllätys

Voittoisa joukkue palkintoineen. Eturivissä vasemmalta: Luukas Malmila, Veeti Jaukkuri, Niklas Malmila, Milla Rautio ja Antti
Jaukkuri. Takarivi vasemmalta: Pinja Rautio, Iina Tuominiemi, Patricia Vettenranta ja Miika Santti

FIRST LEGO League on maailmanlaajuinen kisa
9–16-vuotiaille nuorille. Idea on tarjota lapsille ja nuorille
tegnologiaan liittyviä haasteita ja hauskanpitoa. Kisa on osa ohjelmaa, joka
mahdollistaa lapsille ja nuorille teknologiakasvatuksen. Ohjelmassa korostuu tämän päivän oppimisen haasteet: ratkaisujen löytäminen yhdessä ja
tiedon ja osaamisen avoin jakaminen.
Vuosittain FLL-kisaan osallistuu 250
000 nuorta ympäri maapallon.Vuosittain FLL-kisaan osallistuu 250 000
nuorta ympäri maapallon. Siikaisten
yhtenäiskoulun Legorobotti-kerhossa
käy reilut 15 oppilasta, sekä tyttöjä että
poikia, kaikilta alakoulun luokilta paitsi nelosluokkalaisia, jotka eivät tänä
vuonna pääse osallistumaan lukujärkestyksen vuoksi. FLL Suomi -alueki-

saan Kokemäellä 13.2.2019 osallistui kymmenen oppilaan
tiimi 3-6 luokilta. Tiedekerhon ohjaajina ja menestyksekkään kilpatiimin valmentajina toimivat luokanopettajat Sanna Harju ja Sari Norrgård.
- Tänä vuonna kilpailtiin avaruusteemalla Into Orbit -kiertoradalle.
Tehtäväannossa oli selkeästi kolme
eri osa-aluetta: robottikisa, tiedeprojekti ja ryhmätaidot ja yhteisöllisyys. Robottipelissä oli selkeät
säännöt. Robotin piti toteuttaa sääntöjen puitteissa mahdollisimman
monta tehtävää 2,5 minuutissa. Jokaisesta tehtävästä tuli pisteitä. Tiedeprojektissa osallistujat esittelevät
aiheeseen liittyvän uuden innovatiivisen ratkaisun isoon tai pieneen

Siikaisten KUNTAUUTISET
ongelmaan. Ryhmätyötaidot ja yhteisöllisyys ilmenevät
hauskanpitona, joka on tietysti kaikkein tärkein asia, kertoo Sanna Harju.
- Kolmessa osa-alueessa meidän ryhmän tavoitteet olivat
selkeät: tiedeprojektissa lähdettiin siitä, mikä ryhmää itseään kiinnosti, robottikisassa keskityimme muutamaan
haasteeseen, emmekä haalineet liikaa tehtäviä ja hauskanpito hyvän ryhmän kanssa onnistui kuin itsestään, vakuuttaa Sanna Harju.
- Kisassa yhdistyy monet eri oppiainneet, esimerkiksi
matematiikkaa tarvitaan ohjelmoinnissa etäisyyksien laskemisessa, tekninen työ korostuu rakentamisessa. Yheteistyössä harjoitellaan sosiaalisia taitoja. Kaikki oppilaat
eivät voi olla tekemässä samaa asiaa yhtäaikaa. Tehtävä
jaetaan osiin, yksi ryhmä aloittaa, toinen voi viimeistellä
omalla osaamisellaan, selvittää prosessin kulkua Sari Norrgård.
- Kyllä kaikkein tärkeintä homman onnistumiselle on innostus, vakuuttaa Miika Santti ja lisää
- kaikki tekemiset olivat kyllä yhtä mukavia. Me käytimme taitojamme parhaalla mahdollisella tavalla.
Tiedeprojektin nimen innovatiiviset oppilaat keksivät Siikaisten vaakunasta: tähdet ja kala saivat avaruudellisen
merkityksen. Stella Pisces tulee latinan kielesta ja tarkoittaa tähteä ja kalaa, siis kalan tähtikuviota.
- Tuomaritkin lausuivat nimen välillä väärin, naureskeli
kisatiimi.
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Tiedeprojektissa oppilaat pyrkivät ratkaisemaan avaruudessa asumisen ongelmia. Yhdessä listattiin asioita, jotka
lisäisivät viihtymistä avaruusasemalla ja olisivat elämiselle erityisen tärkeitä kuten esimerkiksi saunominen, urheilu, yhteydenpito, herkut, piirtäminen, lemmikit ja erilaiset
pelit. Kaikkeen löytyi avaruudellinen ratkaisu. Tuomareita
miellytti erityisesti Siikaisten joukkueen saumaton yhteistyö tiedeprojektin esittelyssä. Osa-alueista lemmikin,
robottikissan, avaruuteen sopeuttaminen sai erityismaininnan.
Kilpailun toteutukseen saatiin myös ulkopuolista tukea,
yhteisöllisyys toteutui myös käytännössä.
- Tärkeä yhteistyökumppani oli Sataedu, josta saatiin kisa-alusta lahjoituksena, hyviä neuvoja saimme Veli-Matti
Vuorelta samasta paikasta. Siikaisten yrittäjät ja Sauplast
lahjoittivat robotit, kertoo tyytyväinen tiedekerhon ohjaaja
Sanna Harju.
Kilpailuvoitosta oppilaat saivat palkinnoksi mitaleja ja
legoista tehdyn pokaalin. Tärkein palkinto on kuitenkin
mahdollisuus osallistua SM-kilpailuun Porissa 13.3.2019
SAMKissa. Voittajoukkue jatkaa FLL Eurooppa -kilpailuun.
- Hiomme vielä yksityiskohtia, ehkä jotain lisäohjelmointia, mutta periaatteessa samat asiat esitämme seuraavassakin kilpailussa, kertoivat innokkaat ”robottikerholaiset”.
Arja Lehtinen

Kilpailuun osallistujat seuraavat silmä tarkkana robotin liikkeitä pelialustalla.
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Karhuhiihdon osallistujat yöpyivät Eteläpäässä
Helsingin Yliopiston ja Aalto-yliopiston satakuntalaisen osakunnan opiskelijat hiihtivät
perinteisen ystävyyskuntien välisen Karhuhiihdon helmikuun viimeisenä lauantaina. Lähtö on aina edellisen vuoden ystävyyskunnasta, määränpäänä seuraavan vuoden ystävyyskunta. Tänä vuonna lähtö oli Karviasta, määränpäänä Merikarvia. Siikainen oli sopivasti
matkan varrella. Osakuntalaiset toivoivat voivansa tutustua Siikaisten kunnan toimintaan
ja samalla keskustella ajankohtaisista asioista. Yöpymis- ja ruokailumahdollisuutta myös
toivottiin. Eteläpää osoittautui ihanteelliseksi levähdyspaikaksi ja allekirjoittanut sai mieluisan tehtävän toimia Siikaisten kunnan edustajana.
Karhuhiito hiidettiin yhdeksännen kerran, mukana oli
sekä ensikertalaisia että jo työelämässä olevia osakunnan
jäseniä. Ensimmäisen Karhuhiihdon osallistujat yöpyivät Siikaisten yhtenäiskoulun juhlasalin lattialla. Silloin
hiihtoon osallistujia oli huoltajineen alle kymmenen, nyt
määrä on vähintään kaksinkertaistunut, myös huolto on
monipuolisempi.
Karvia-Merikarvia -reitillä mukana oli seitemäntoista, ensimmäisen päivän reitin hiihti noin kymmenen henkilöä.
Salla Seppälä, joka tänä vuonna toimii Karhuhiihdon yhdyshenkilönä, on yhtä vuotta lukuunottamatta ollut joka

kerta mukana. Ensimmäisellä kerralla hän toimi yksin
”huoltokarhuna”. Hän huoltaa edelleenkin, mutta nyt on
apulaisia mukana.
- Hiihtäminen itsessään ei minua kiinnosta, mutta hiihdon
seuraaminen kylläkin. Luvian laduilla ei paljon ole hiihdelty, kertoo tämä hiihdon henkeen, karhupukuun, Satakunnan symboliin, pukeutunut huoltaja.
Veteraaniosallistuja on myös Porista kotoisin oleva Mikko Mäkipää.
- Olen ollut mukana alusta saakka. Olen myös hiihdon
suunnittelija ja reitinlaatija. Tämänpäiväinen reitti oli raskas ja teknisiä ylityksiä oli paljon. Ensisijaisesti liikuimme

Kuva: Mikko Mäkipää

Näkymä hiihtäjien alkutaipaleelta Karvian Rahkakeitaalta.
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soilla, mutta myös välillä kävellen sukset käsissä. Vastaantulijoita ei juuri ollut. Yhden metsästäjän tapasimme.
Eläinten jälkiä oli runsaasti, mutta vain yksi suohaukka
lenteli reitin varrella. Hiihtomatkaa kertyi noin 43 kilometriä, sunnuntain loppumatka 25 kilometriä sopii hyvin
jäähdyttelyksi, totesi tämä aktiiviliikkuja.
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Innostusta ja toivoa ei ainakaan näiltä nuorilta puuttunut,
kun he väsyneinä, mutta tyytyväisinä kömpivät vaatimattomille petipaikoille keräämään voimia seuraavan päivän
voimanponnistuksiin.
Arja Lehtinen

Kaksipäiväinen hiihtoretki ajoittuu yleensä hiihtolomaviikon läheisyyteen. Säät ei näitä umpihankihiihtäjiä haittaa, jos lunta ei ole, sitten kävellään. Reitin pituus pyritään
pitämään noin 70 kilometrinä.
Ensikertalainen Henriikka Härmä oli viikonloppuvapaalla Niinisalon varuskunnasta. Juuri tykkimieheksi ylennetty Henriikka oli ainut naispuolinen koko päivämatkan
hiihtänyt tyytyväinen osakuntalainen.
- Oli tosi hyvä päivä. Tosin varuskunnassa oli perjantaina
myös hiihtopäivä, vähän paikoissa tuntuu, mutta varmasti
olen jatkossakin mukana, jos se vain on mahdollista, vakuuttaa nuori tykkimies.
- Ei kolota, ei satu, mutta väsyttää! Talvella suohiihto on
siinä mielessä mukavaa, ettei tarvitse pelätä suohon mulahtamista, arvioi ensikertaa matkassa mukana ollut Janne
Siipola.
Illan päätteeksi satakuntalaisen osakunnan puheenjohtaja Johannes Vihervirta toi osakunnan ja osakuntatalon
terveiset Siikaisten kunnalle. Satakunnan ” eteläisimpänä
kylänä ” tunnettu Satakuntatalo Helsingin Kampissa on
tarjonnut pääkaupunkiseudulla opiskeleville satakuntalaisille katon pään päälle kohta jo 70 vuoden ajan. Johannes
Vihervirta lainasi talon vihkiäsijuhlassa vuonna 1952 puhuneen Satakuntalaisen Osakunnan silloisen inspehtoori
Edwin Linkomiehen sanoja: ”Älköön täältä puuttuko innostusta ja toivoa, jota ilman nuoruutta ei voi olla.”

Salla Seppälä, ”huoltokarhu” vastasi levähdyspaikoilla hiihtäjien ravitsemisesta.

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

Siikaisten seurakunnan kirkkovaltuusto valitsi ensimmäisessä kokouksessaan kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi Seppo Mäkiselän ja varapuheenjohtajaksi Olli
Sjöholmin.
Kirkkovaltuusto valitsi kokoukseen jäsenet kirkkoneuvostoon 2019-2020:
(kirkkoherra toimii kirkkoneuvoston puheenjohtajana)
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Johanna Huhtanen.
Kirkkoneuvoston jäsenet (suluissa varajäsenet):
• Matti Anttila (varajäsen Eeva Savala)
• Hannu Heikintalo (varajäsen Eeva Eerikäinen)
• Johanna Huhtanen (varajäsen Riitta Vanhatalo)
• Katja Vettenranta (varajäsen Kirsti Lillvik)
• Jukka Koskinen (varajäsen Mia Vettenranta)
• Pirkko Tuorila (varajäsen Teresa Sengström)
• Raija Viljanen (varajäsen Veikko Kohtamäki)
• Vesa Viljanen (varajäsen Taisto Salo)

Diakonia- ja lähetystyön vastuuryhmään(2019-2020) valittiin seuraavat
henkilöt:
Raija Viljanen, Leena Ervasti, Seija
Unto, Taru Hollmén, Veikko Kohtamäki,
Maria Tuominiemi, Irja Uusitalo, Toini
Kalliomäki, Kirsti Lillvik, Merja Mäntylä
Nuorisotyön vastuuryhmään (20192020) valittiin seuraavat henkilöt:
Eeva Eerikäinen, Teresa Sengström,
Mia Vettenranta, Riikka Koskinen, Eeva
Nummi, Hannamari Tuulensuu, Katja
Vettenranta, Leila Manninen

Siikaisten KUNTAUUTISET
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YHDISTYKSET JA
YHTEISÖT TOIMIVAT

www.martat.fi |

SIIKAISTEN MARTAT
KÄSITYÖILTA ti 5.3 klo 17.30 yhtenäis-koululla. Osallistutaan Marttojen 120-v. juhlatempaukseen ja kudotaan
”sukat äidille” Riitta Kuosmasen opastuksella. Sukat lahjoitetaan Satasairaalalle ja edelleen tämän vuoden ensisynnyttäjille.
Lankoja on varattu, mutta omiakin voi tuoda ja omat puikot
mukaan.
KANANMUNARUOKIEN VALMISTUSTA
ke 10.4 klo 17.30 yhtenäiskoulun kotitalousluokassa.
KUKKAKIMPPUJEN SIDONTAA opitaan ti 7.5. klo 17.30
Kukkapuoti Unikossa, Kankaanpään CM-talossa. Ennakkoilm. 2.5. mennessä Sadulle p: 046 810 9223.
Tervetuloa mukaan!
Hyvä arki kuuluu kaikille

Merikarvian Seudun
SYDÄNYHDISTYS ry
Vuosikokous pidetään torstaina 21.3. klo 17 Siikaisten
Osuuspankin kokoushuoneessa.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa.
Kesäteatteriretki Porin Kirjurinluotoon torstaina 27.6. klo
18 näytös ”Pokka pitää”.
Lippu, kyyti ja väliaikakahvit hinta yhteensä 40€. Ilmoittautumiset 25.5. mennessä Anjalle 040 7507917tai Velille
050 536 6544.
Huom! Tulossa koko perheen Unelmien liikuntapäivätapahtuma 11.5. klo 13-15 Merikarvian Vapaa-aikakeskuksessa.
30 vuotta sydämen asialla - tule mukaan mukavaan
joukkoomme!
Kysy lisää: puheenjohtaja Veli Tiitinen 050 536 6544 tai
sihteeri Anja Huuhtanen 040 750 7917

Siikaisten Nuorisoseura ry:n
vuosikokous
nuorisoseurantalolla, Tuorilantie 4
ti 26.3.2019 klo 18
Johtokunta kokoontuu klo 17.30
Tervetuloa!

			Merikarvia-Siikaisten
			kansalaisopisto
			tiedottaa
Siikaisten kevätnäyttely pidetään Sammin kylätalolla
su 7.4. klo 12-16. Ohjelmallinen tuokio klo 13. Kyläyhdistyksen puffetti. Tervetuloa!
Alkavia kursseja:
EA1 ajalla 9.3. ja 30.3. on siirretty Merikarvian päiväkotiin.
Yksityistie-ilta Merikarvian kunnanvirastolla to 21.3. klo
18-20.30. Vapaa pääsy, kahvitarjoilu klo 17.40 alkaen. Tiekuntien toimijoille ja jäsenille suunnatussa tilaisuudessa
käydään läpi uuden yksityistilain keskeisimmät muutokset
ja perehdytään yksityistielakiin ja tiekunnan hallintoon. Illan aikana saa myös neuvoja yksityisteiden perusparantamiseen. Tilaisuus järjestetään yhdessä Lounais-Suomen
yksityistie –hankkeen kanssa. Lisätietoja: projektipäällikkö
Petri Lähteenmäki, p. 050 328 9017 (petri.lahteenmaki@
metsakeskus.fi).
Järjestyksenvalvojan kertauskurssi Siikaisten paloasemalla la 30.3. klo 10-17. Kerrataan järjestyksenvalvojan
peruskoulutuksessa opetettuja aihekokonaisuuksia. Järjestyksenvalvoja –korttia uusittaessa tulee olla käytynä
kertauskoulutus (8 h). Kertauskoulutustodistus on voimassa kuusi kuukautta. 1.3.2007 jälkeen käydyt jv-koulutukset voi uusia, vaikka kortti olisi mennyt vanhaksi. Sitä
aikaisemmin käydyt jv-kurssit eivät saa vanhentua, vaan
ne pitää uusia kortin voimassaoloaikana. Kertauskoulutukseen kannattaa osallistua viimeisen 7-8 kuukauden
aikana, kun järjestyksenvalvojakortti on voimassa. Kurssimaksu 19 € sisältää tarvikemaksua 10 €. Ilm.28.3.2019
mennessä netin kautta www.merikarvia.fi tai kansliaan
044 7246 325. Yksityistie-iltaan ei tarvitse ilmoittautua.

Pilkkikilpailu

lauantaina 30.3. klo 12-16 Eteläpäässä. Lisätietoja tässä lehdessä Eteläpään mainoksessa.

Merikarvian Ruoka-apu Ryn

vähävaraisten ruokajakoa Siikaisissa,
vanhustentalon kerhohuoneessa, Teollisuustie 5
uudet jakopäivät
13.3		
8.5
27.3 		
25.5
Jakoaika aina 11.00-14.00
puhelinnumero 046-540 9596 / Jokinen Anne-Marita

Siikaisten KUNTAUUTISET

SIIKAISTEN
RHY
METSÄSTÄJÄKURSSI v 2019
Päivämäärä
Kello Paikka
02.04.2019
18.00 – 21.00 Siikainen, Paloasema,
				koulutus on yksi kurssi
				12 tuntia joka jaettu
			
neljään iltaan.
04.04.2019
18.00 – 21.00
- ” 09.04.2019
18.00 – 21.00
- ” 11.04.2019
18.00 – 21.00
- ” Metsästäjäkurssille ilmoittautuminen toiminnanohjaajalle
28. 03 2019 mennessä, samalla ilmoitus kenelle tilataan
metsästäjän opas. Oppaita saa ostaa kurssipaikalta
puhelin 0400-224247 tai sähköposti koivumaki.kalevi@
gmail.com, jos oppilaita on vähintään neljä (4) metsästäjäkurssi toteutetaan
METSÄSTÄJÄTUTKINNOT V. 2019
Päivämäärä
Kello Paikka
16.04.2019
18.00 – 19.30 Siikainen, Paloasema
18.04.2019
18.00 – 19.30
- ” 23.04.2019
18.00 – 19.30
- ” Tutkintoon voi ilmoittautua saapumalla paikalle ennen
klo.18:00.

KAIKILLE AVOIN MUISTIKAHVILA

SIIKAISISSA Tietoa, Tukea, Yhdessäoloa

Paikka: Osuuspankin kerhotila, klo 13.00.-14.30.
20.3. Hyvään uneen liittyvistä asioista tulee kertomaan,
Heli Harju
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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, totopeliopas-tusta,
kuulumisia ravimaailmasta. Ruokailu ravintolakatsomossa noutopöydästä klo 18 jälkeen.
Hintaan sisältyy: pääsylippu raveihin, ravintolakatso-mon
pöytäpaikka, ruokailu noutopöydästä, piccolo viinipullo,
ravien käsiohjelma ja edellä mainittu VIP-paketin ohjelma
sekä yhteiskuljetus. Mahdollisuus jatkaa iltaa Porin yöelämässä, jolloin omatoiminen paluukuljetus.
Hinta: 40€/hlö
Yrittäjien jäsenkortilla 30€/hlö
Ilmoittautumiset viimeistään 18.4.2019 mennessä
siikaisten@yrittajat.fi / Anne Rantala 0400-661826

SUOMEN
PUNAINEN RISTI
Siikaisten osasto
KEVÄTKOKOUS
tiistaina 26.3.2019 klo 18.30
Osuuspankin kerhohuoneella.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Hallitus kokoontuu klo 17.00
TERVETULOA!

EL-SIIKAINEN
Eläkeliiton Siikaisten yhdistyksen kevätkokous
ti 26.03.2019 klo 11.00
OP:n kokoustila, Kankaanpääntie 2, 29810 Siikainen
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa kokoukseen.
Hallitus
EL-SIIKAINEN
Kerhot ti 12.03.- sekä ti 26.03 .2019 OP:n kokoustilassa
klo 11.00
Piikkikilpailu su 17.03.2019 klo 12.00 Siikaisjärvellä.
Ohjelmassa myös makkaranpaistoa. Kokoonnutaan Eteläpäässä. Toivotaan sään sallivan ja jään kestävän.
EL-Piirin kevätkokous 27.03.2019 klo 10.00
Poroarkun Monitoimitalossa

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

Siikaisten KUNTAUUTISET
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KUVA MILJA LEHTINEN

2019

Siikaisten urheilukentällä
7.6.2019 klo 19.00-23.00

EDUSKUNTAVAALIEHDOKKAAT

Petri Huru &
Tiina Klemelä-Ruohomäki
tavattavissa Siikaisissa K-Market Vestorin pihassa
su 17.3.2019 klo 11:30-12:30

Nokka kohti kevättä!

MAKKARATARJOILU
TERVETULOA!

SDP:n eduskuntavaaliehdokkaita Siikaisissa
Siikaisten tori
Siikaisten torilla 2.4. kello 10.00 alkaen tavattavissa:
Krista Kiuru, kansanedustaja
Neea Kähkönen, Lounais-Suomen demarinuorten puheenjohtaja
Marika Uimaluoto, lähihoitaja
Heidi Viljanen, päihdekuntoutuslaitoksen johtaja
Kahvitarjoilu! Tervetuloa keskustelemaan!
Järjestäjä: Siikaisten sos. dem. työväenyhdistys

Siikaisten KUNTAUUTISET
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mENOJAKIN OLIS
LASKETTELURETKI JÄMSÄN
HIMOKSELLE 16.3. klo 7:30 - n. 21:30

Huom! Lähtö- ja paluuaikataulun muutos

Koko perheen lasketteluretki Himokselle lauantaina
16.3. Retkelle lähdetään Siikaisten ent. kunnanviraston
pihasta (punatiili) klo 7.30 ja takaisin ollaan samassa
paikassa n. klo 21.30. Linja-auto kulkee Sammin kautta. HUOM! Lähtö- ja paluuaikataulu on muuttunut ja
retken kesto on lyhentynyt (kuljettajan ajoaikasäännöt). Alle 10-vuotiaille huoltaja mukaan.

Kamarikonsertti Siikaisten
Kunnantuvalla lauantaina
30.3.2019 klo 15.00.

Osallistumismaksu on 25 €/hlö. Ota maksu mukaan
bussiin. Voit ottaa omat lasketteluvälineet tai sukset
hiihtämistä varten mukaan. Ruokailu on omalla kustannuksella ja oman aikataulun mukaan. Voit ottaa omat
eväät mukaan.
Himos.fi -sivuilta näet mm. laskettelurinteet sekä latukarttapalvelun kautta hiihtolatujen kunnon.
Ilmoittaudu ajoissa, viimeistään 8.3. Siikaisten 4H-yhdistyksen kotisivujen kautta ilmoittautumislomakkeella https://satakunta1.4h.fi/siikaisten-4h-yhdistys/. Täytä lomakkeella olevat tiedot välinevuokrausta varten.
Lisätietoja: matkanjohtaja Anu Minkkinen p. 050
9112602 minkkinen.anu@gmail.com ja Anna-Kaisa Valaja p. 044 7830310 anna-kaisa.valaja@4h.fi

Jousitrio Stefan Kavén (viulu), Magdalena
Büchert (sello) ja Tal Riva Theodorou (alttoviulu)
tulevat esittämään noin tunnin mittaisen kamarikonsertin, joka koostuu Beethovenin jousitriosta
op 9. nro 1. sekä Erkki Melartinin jousitriosta nro
1. op. 133.

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

Melartinin teosta on esitetty Pori Sinfonietan
kamarisarjassa, joten nyt on
loistava mahdollisuus tulla kuuntelemaan hyvät
arvostelut saanutta konserttia.

Tervetuloa!

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tervetuloa!

mARKKINOINTIA JA MYYNTIÄ

Reipas Ryhti

• fysioterapia
• kalevalainen
jäsenkorjaus
• ravintovalmennus
• hieronta
• koti- ja yrityskäynnit
• kinesioteippaukset
• myös lahjakortit

Kehoa Kuunnellen

Sinihelmi

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

Fysioterapeutti, Kalevalainen jäsenkorjaaja

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

Lounaskahvila

Kauttamme kaikki juhlatarjoilut,
kakuista pitopöytään, otathan yhteyttä
FySioterapiaa MyöS
lääKärin läHetteellä.

Lämpimästi tervetuloa!

Pia Fagerroos, puh. 040 595 1775
sähköposti: sinihelmi77@gmail.com
Lounas ja pitopalvelu Sinihelmi

Siikaisten KUNTAUUTISET
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SiivousApu Pölysieppo
SiivousApu Pölysieppo
Tiina Lahnakoski

Tarvitsetko
apua arjen askareissa?
Tiina Lahnakoski
Pölysieppo auttaa mm.
ko apua• arjen
askareissa?Pölysieppo auttaa mm.
siivouksissa
uksissa • asioinneissa
• 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

made.kala@suomi24.fi

Jelppari

Arjen

- apua arjen askareisiin -

Kotonasi tehdystä
työstä saat
kotitalousvähennyksen.

Terveisin paikallinen yrittäjä

Ota rohkeasti yhteyttä!

www.arjenjelppari.fi

Mari Halminen
050-3318996

Fysioterapeutti
Taina Koskimäki
- fysikaaliset hoidot lääkärin lähetteellä
- hieronnat (ilman lähetettä)
- kotikäynnit
- DETOX –kehonpuhdistushoidot
- Kinesio -kiputeippaukset

Liike- ja palvelutalo
Siikainen
puh. 0400 448 969

#kesaduuniopnpiikkiin

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 50 kesätyötä.
Hae kesäduunia OP:n piikkiin
18.4. mennessä
op.fi/lansi-suomi -sivulta
löytyvien ohjeiden avulla.
Työpaikat tulevat nähtäville
18.3. alkaen.

Siikaisten KUNTAUUTISET
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Eteläpään matkailukeskuksen maaliskuun ohjelma
PILKKIKILPAILU
LAUANTAINA 16.3. sekä
LAUANTAINA 30.3.
KLO 21.30 ALKAEN

 ravintola avoinna klo 12-02!

LAUANTAINA 16.3. JOUKKUEPILKKIKISA
järjestäjä Honkajoen Yrittäjät ry,
lisätietoja 050 379 9992/Juha Leivo

LASTEN DISCO
LAUANTAINA 23.3. KLO 15-17

LAUANTAINA 30.3.

ilmoittautuminen klo 11, kilpailu klo 12-16
 3 sarjaa: nuoret, naiset, miehet
SÄÄ osallistumismaksu 10€, nuoret 5€ VARAUS!
 kaikki kalat punnitaan
 kaikkien 10€ maksaneiden kisaajien kesken
arvotaan tavarapalkinto, arvo n. 200€
 perheen pienimmille maksuton joukkuekisa,
1 aikuinen/joukkue, kaikille pieni palkinto
 yhteistyössä SAMMIN KYLÄYHDISTYS
 arvontaa, ravintolasta lämmikettä ja
pikkusuolaista, illalla karaoke
 lisätietoja kisasta 0400 190 300/Henry
TALVIKAUDEN VAKIOAUKIOLOAJAT:
LAUANTAI JA SUNNUNTAI KLO 12-18

Eteläpään matkailukeskus
040 513 9877 info@etelapaa.fi

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

Siikaisten

KUNTAUUTISET
Joka talouteen Siikaisissa
jaettava kunnan tiedote

Vastaava toimittaja
Kunnanjohtaja Viveka Lanne
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%
Kustantaja: Siikaisten kunta, puh. 044-720 1020,
Painopaikka: Skyprint Oy, Siikainen 2018

02 – 5527 217
02 – –5527
0400
544 217
806
0400 – 544 806

www.skyprint.fi
www.skyprint.fi

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

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

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. 2019:
Nro
Ilmestyminen 	
Aineisto Huom.
4
vk 15 11.4.
1.4.
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.
Kuntauutiset no 4/2019 ilmestyy 11.4. Materiaali kuntauutisiin 4/2019 on toimitettava
1.4.2019 klo 15.00 mennessä kunnantuvan infoon, ulko-ovessa olevaan postilokeroon tai
edellä mainitulla sähköpostiosoitteella.

16

Siikaisten KUNTAUUTISET

SEURAKUNTATAPAHTUMAT
MAALISKUUSSA
Pe 8.3.
klo 9.30 Naistenpäivän kaffeet srk-talolla
Su 10.3.
klo 12 Sanajumalanpalvelus srk-kodissa, Broberg,
		Tanskanen.
Ma 11.3.
klo 9.30-11.30 Päiväkerho (joka ma), Sanna ja Mari.
Ti 12.3.
klo 9-12 Yhteisvastuukeräys torilla, partiolaisia ja Kaisa,
		
klo 18.30 Raamattupiiri srk-kodissa, Päivärinta.
Ke 13.3.
klo 10-11-30 Perhekerho (joka ke), Sanna,
		
klo 10 Srk-kodin kerho, Päivärinta
Su 17.3.
klo 10 Sanajumalanpalvelus srk-kodissa, Vähäkainu ja Koskinen,
		
klo 14 Virsiseurat Leväsjoella Hilkka-Liisa Hollménilla, Järvikulmantie 19.
Ti 19.3.
klo 14 Hartaus Metsätähdessä, Päivärinta ja Tanskanen,
		
klo 18.30 Rukouspiiri Nuokkarilla.
Ke 20.3.
klo 18.30 Naistenpiiri srk-kodissa, K.Päivärinta, L. Ervasti
To 21.3.
klo 18 Yhteisvastuuilta Sammissa Mikko Mikkolassa, Päivärinta, Koskinen,
		
Naisten lauluryhmä, kahvia ja arvontaa.
La 23.3.
klo 13-15 Talvitapahtuma Leirirannassa yhteisvastuun hyväksi, kodassa tarjoilua
		
(kahvia, mehua, makkaraa), mäenlaskua, pilkkimistä säävarauksella.
Su 24.3.
klo 10 Sanajumalanpalvelus srk-kodissa, Ervasti, Tanskanen, jp:n jälkeen rippik.lounas
		
ja rippikoulua Nuokkarilla klo 15 asti.
Ti 26.3.
klo 18.30 Raamattupiiri srk-kodissa.
Ke 27.3.
klo 10 Srk-kodin kerho, Päivärinta.
Su 31.3.
klo 10 Messu srk-kodissa, Ervasti, Tanskanen.
Ti 2.4.
klo 14 Hartaus Metsätähdessä, Ervasti, Tanskanen.
Su 7.4.
klo 10 Sanajumalanpalvelus srk-kodissa, Vähäkainu, Koskinen.
Ti 9.4.
klo 18 Yhteisvastuuilta Aulis Suomisella Mikkolanmäentie 3, K. Päivärinta, K. Koskinen,
		
Naisten lauluryhmä, kahvia ja arvontaa
EU-ruokajako diakoniatoimistolla torstaisin klo 9-12 tai sopim. mukaan/Kaisa

Yhteystiedot:
Kirkkoherra Olavi Ervasti, puh. 040 586 1345
Talouspäällikkö Susanna Järvenpää, puh. 040 549 3122
Kanttori Jari Tanskanen, puh. 050 501 7226
Nuorisotyönohjaaja Sanna Sjöholm puh. 0400 845821
Diakonissa Kaisa Päivärinta puh. 0400 363 588
Suntio Merja Mäntylä puh. 040 767 9352

