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Metsätähdessä juhlittiin kesällä
avointen ovien merkeissä

Siikaisten palvelukeskus Metsätähti on palvellut siikaislaisia jo 30 vuotta. Juhlavuoden
kunniaksi jokavuotista omaisten kesäjuhlaa vietettiin avointen ovien merkeissä kesäkuun
viimeisenä lauantaina. Asukkaiden, henkilöstön, omaisten ja muiden juhlavieraiden viihtymisen varmistivat mm. Soikan Tukkilaiset reippaalla esityksellään. Tilaisuudessa kuultiin
asiaa Metsätähden nykyisestä arjesta sekä muistoja vuosien varrelta. Kunnan tervehdyspuheenvuoron tilaisuudessa piti kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja, Posan valtuutettu
Arja Lehtinen, jolla on omakohtaisia kokemuksia koko Metsätähden elinkaaren ajalta.

Arvoisa yleisö,
tälle paikalle kävellessäni melkein kuulin voimistelunauhojen
viuhahduksen korvissani. Nimittäin täsmäälleen 30 vuotta sitten
vietimme juhlallisesti uuden vanhainkodin vihkiäisiä tässä samassa tilassa. Voimistelunauhat siksi, että olimme pitkin kesää oppilaiden kanssa harjoitelleet sopivia ohjelmia juhlassa esitettäväksi.
Esiintyjiä oli varmaankin 15-16 alakoulun ja yläkoulun oppilasta.
Meillä oli naisvoimistelijoissa pari taitavaa nuorta voimistelijaa,
joiden käsissä myös nuo vaikeat välineet taipuivat musiikin tahtiin. Mielenkiintoinen osa oli tyttöjen säestys. Se hoitui kahden
yläkoulun pojan nelikätisenä Daisy-pianoesityksenä. Näin jälkeenpäin ajateltuna hämmästyttää vieläkin, miten murrosikäiset
pojat suostuivat moiseen suoritukseen. Toisen soittajan, aikuisen
miehen, tavoitin pari iltaa sitten. Harjoittelukesästä ei traumoja
jäänyt, vain harmaa muistikuva, että jotain soitettiin. Sen sijaan
löytyi yksi merkittävä muisto 80-luvusta: Siikaisiin tuli R-kioski.
Vielä vähän paikan historiaa. Jotkut teistä muistanevat, miten tämä
paikka sai Metsätähti- nimen. Nimestä järjestettiin kilpailu. Raadin tärkein valintakriteeri oli, että nimestä ei pysty päättelemään
rakennuksen käyttötarkoitusta. Metsätähti täytti tämän kriteerin
loistavasti ja lisäksi löytyi pari muuta hyvää perustetta. Ensinnäkin
rakennus on tähden mallinen ja lisäksi tällä paikalla on kasvanut,
ehkä kasvaa vieläkin, metsätähtiä. Kaunis nimi joka tapauksessa.
80-luku oli Siikaisille ja muillekin pienille kunnille kasvun ja
eteenpäin menon aikaa. Ei tietoa Sotesta, ei ilmastonmuutoksesta. Vanhushuolto oli oman sosiaalitoimen alaista. Valtion osuudet
olivat vielä sitä luokkaa, että näin pystyttiin toimimaan. Parikymmentä vuotta toimittiin näin ja totuteltiin Metsätähden hienoihin
tiloihin. Vuonna 2009 siirryttiin Posaan, silloin viiden kunnan
yhteiseen kuntayhtymään, joka huolehtii sekä sosiaali- että terveydenhuollon palveluista. Pienille kunnille näistä huolehtiminen
yksin kävi liian raskaaksi. Esimerkiksi lääkäripalvelut olivat ennen Posaan siirtymistä melko epämääräiset.
Olen saanut olla Posan hallinnossa mukana viimeiset kuusi vuotta. Epävirallisissa ja virallisissakin keskusteluissa olen ilokseni voinut todeta, että Siikaisten Metsätähden toiminta on täysin
kilpailukykyinen minkä muun vastaavan laitoksen kanssa Posan

alueella. Toiminta kestää myös taloudellisen vertailun. Olen myös
seurannut tämän talon toimintaa sekä ystävien kokemusten että talon työntekijöiden ja asiakkaiden näkökulmasta. Varsinkin viime
talvena, kun vanhusten hoito oli koko kansan yleinen huolen aihe,
minua hämmästytti se positiivisuus, joka tässä talossa vallitsi.
Tein lehtijuttua vanhusten hoidosta Siikaisissa ja yritin ihan tietoisesti kaivaa epäkohtia, että juttuuni olisi löytynyt jotain särmää.
En onnistunut. Hoitajamitoitus tyydytti, hoitajat saavat tehdä heille kuuluvaa työtä, tilat toimivat, samoin sijaisjärjestelyt ja kotisairaanhoito toimii. Viimeksi eilen sain siitä asiasta positiivista
palautetta. Posan puolelta erityiskiitos tuli kunnan taholle tilojen
hyvästä huolehtimisesta.
Tämä tähtirakennus on kokenut myös monenlaista muodonmuutosta kolmenkymmenen vuoden aikana. Tilojen ja toimintojen
muunneltavuus on yksi edellytys asioiden järkevälle hoidolle.
Myös perustyö on varmasti muuttunut. Muistan, kun ennen Metsätähteen siirtymistä pääsimme alle kouluikäisen tyttäreni kanssa
vierailemaan Pyntäisten vanhainkotiin. Silloinen vanhainkodin
johtaja Säde Suominen esitteli paikkoja.Tilat kierrettiin ja kaikki asukkaat tervehdittiin. Kaisaa jäi kaivelemaan yksi asia: Eikö
täällä Säde ole yhtään oikein vanhaa ihmistä? Nyt niitä ehkä jo
löytyisi.
Muutosten keskellä ihminen on kuitenkin säilynyt hyvin samanlaisena. Ystävällisen ja asiallisen kohtelun tunnistavat niin hoitohenkilöstö kuin asiakkaatkin. Hoitajamitoitustakin tärkeämpi on
ne ihmiset, jotka hoitotyötä tekevät. Palaan vielä sinne kolmenkymmenen vuoden taakse. Ohjelman suorittajista löytyi myös lausujia ja laulajia. Erityisen koskettavasti he esittivät Jukka Salmisen laulun: Ihminen. Laulussa esitetään ihmiselle erilaisia tehtäviä
täällä maan päällä, mm. näin
”Ota siemenet ja viljan anna kasvaa,
maahan kylvä, leikkaa, ravintosi saat.
Jos joltain puuttuu, silloin tehtäväs on antaa,
sillä oikein teet, kun omastasi jaat.
Ihminen, ihminen tomu maan multaisen,
Saveen loi hän sanallaan, hengen antoi omastaan.
Siikaisten kunnan ja omasta puolestani toivotan Metsätähden
väelle voimaa ja viisautta hoitaa vaativaa tehtäväänne.

Kansikuva Raimo Maljanen: Suunnistuksen SM-2020 esikisan osallistujia Vehkalan pihamaalla.
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Korjausavustuksen hakeminen
Avustusta voi hakea läpi vuoden.
Avustusta haetaan joko ARAn verkkoasioinnin kautta tai
jättämällä paperinen hakemus ARAan. Verkkoasioinnin
kautta jätetyt hakemukset saat nopeammin ARAan käsittelyyn.
Paperiset hakemukset toimitetaan osoitteeseen:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)
Kirjaamo
PL 30
15141 LAHTI
Korjausavustuksia voivat hakea ruokakunnat (kotitaloudet), joissa on 65 vuotta täyttänyt tai vammainen henkilö.
Avustusta myönnetään omakotitalon tai asunto-osakkeen
korjaamiseen. Avustuksen määrä on enintään 50 % hyväksyttävistä korjaus
kustannuksista. Erityisestä syystä
avustusta voidaan myöntää 70 %.

ELINVOIMALAUTAKUNTA PYYTÄÄ
TARJOUKSIA KONETÖISTÄ, AURAUKSISTA
JA TRAKTORIURAKOINNISTA VUOSILLE
2020 – 2021 4.10.2019 MENNESSÄ
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Avustuksen saamisen ehtona on, että töitä ei ole aloitettu
ennen avustuspäätöstä. Jos hakijalla on tarve aloittaa työt
ennen avustuspäätöstä, on hakijan haettava ensin ARAlta
aloituslupa töiden aloittamiseen.
Tulot vaikuttavat avustuksen saamiseen
Avustusta voidaan myöntää hakijoille, jos kotitaloudessa
asuvien bruttotulot esimerkiksi kahden hengen taloudessa ovat korkeintaan 3 400 euroa kuukaudessa tai yhden
hengen taloudessa korkeintaan 2000 euroa kuukaudessa.
Hakijan ruokakunnan varallisuuden määrän on oltava vähäinen. Korjattavaa kiinteistöä tai osakehuoneistoa ei lasketa varallisuudeksi, vaan varallisuuteen lasketaan esim.
vapaa-ajan asunnot, säästöt, metsät, pellot jne.
Vähäisenä varallisuutena pidetään korjaustoimenpiteen
jälkeen jäljelle jäävää noin 20 000 euron arvoista varallisuutta per henkilö. Varallisuuden vähäisyyden kuitenkin
harkitsee ja arvioi aina ARA.
Kunnan teknisestä toimistosta saa neuvonta-apua korjausavustusten hakemiseen.
Tarkemmat tarjouspyynnöt ja tarjouslomakkeet on saatavissa
kunnanviraston tekniseltä osastolta.
Lisätiedot Anne Järvenranta, gsm 044 7201028 tai
Tuija Katajisto, gsm 044 7201030

LEVÄSJOKI PÄIVÄ 24.8.2019

Tänä vuonna Leväsjoki-päivää vietettiin metsästys ja kalastus ennen ja nyt teeman merkeissä.
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Siikaisten vuoden Sisupussiksi valittiin
Heli ja Markus Malmila
”Isännällä on ruista ranteessa ja perheen rouva pitää siikaislaiset reippaassa ryhdissä.”
Näin kuvaili Siikaisten yrittäjien puheenjohtaja Anne Rantala Siikaisten Sisupussi 2019
-palkinnon saajaa yrittäjäpariskunta Heli ja Markus Malmilaa. Palkinto jaettiin perinteisesti Siikaisten Päivien toritapahtuman yhteydessä.
- Totta kai olen iloinen ja yllättynyt. Emme kyllä odottaneet, että meidät valittaisiin, vaikka meitä kyllä pyydettiin olemaan täällä paikalla tänään, iloitsi Heli Malmila.
Pariskunta arvostaa luonnonmukaisuutta työssään. Fysioterapeutin tutkinnon lisäksi Helillä on kalevalaisen
jäsenkorjaajan ja ravintovalmentajan koulutus.
- Perinnehoitoja arvostetaan nykyään ja ihmiset ovat
kiinnostuneita luonnonmukaisista menetelmistä. Jäsenkorjauksen lisäksi fysioterapialle ja ravintovalmennukselle on hyvin kysyntää, kertoo Reipas ryhti -yrityksen
pyörittäjä.
Markus Malmila on luomuviljelijä, jonka viiden vuoden
viljelykiertoon kuuluvat ruis, herne, kaura ja nurmi.
- Enää en vaihtaisi tehoviljelyyn. Luomuviljelyssä näkee paremmin oman työn jäljen. Erehdyksiä ei voi korvata myrkyillä ja lannoitteilla vain oma osaaminen ja
kokemus auttavat. Luomuviljelijöillä on hyvät verkostot
ja tuotteet käyvät hyvin kaupaksi.
Myös metsiä hoidetaan luonnonmukaisesti. Malmilan
luomumetsistä löytyy raaka-ainetta muun muassa paikalliselle Havupuu-uutejuomatehtaalle. Viljelyn lisäksi
tämä monipuolinen maatalousyrittäjä toimii myös koneurakoitsijana.
Perheeseen kuuluu neljä poikaa, joista yksi on vielä
alle kouluikäinen. Yrittäjäpariskunta pyrkii sovittamaan
omat työnsä niin, että arjen sujuvalle pyörittämiselle
löytyy sopivasti aikaa. Vapaa-aikaa ei juuri ole, mutta
Heli Malmila pyrkii aina löytämään aikaa liikkumiselle.
Varsinkin kesäaikaan pyöräily on yksi lempiharrastuksista.
- Aina järjestyy aikaa niille asioille, joista itse tykkää,
vakuuttaa Heli.
Palkittu luomuviljelijä ja kehon parantajana monipuolisesti kouluttautunut fysioterapeutti suhtautuvat hyvin
valoisasti tulevaisuuteen ja omien yritystensä mahdollisuuksiin. Lähiajan suunnitelmat olivat myös selvillä
vastavalituille.
- Seuraavaksi lähden tästä turvesuolle töihin, toteaa
isäntä Malmila.
- Minä tulen tänään nuorimman kanssa Varusmiessoittokunnan konserttiin ja illalla lähden Leväsjoen näytelmää katsomaan – kukaties vaikka helmat hulmuten
pyörällä, lisää emäntä Malmila.

Vuoden 2019 Siikaisten Sisupussiksi valittu yrittäjäpariskunta
Heli ja Markus Malmila
Haastattelu on tehty Siikaisten Päivien torilla 8.6.2019 Sisupussi-valinnan jälkeen.
Teksti: Arja Lehtinen
Kuva: Katja Vettenranta
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SM-esikisat suunnistettiin Siikaisissa
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Siikaisten Matovuoren maastoissa suunnistettiin 10.–11. elokuuta Satakunnan aluemestaruuksista pitkillä matkoilla ja viesteissä. Kilpailut olivat samalla vuoden 2020 SM-suunnistusten
esikisat, ja tämä houkuttelikin paikalle runsaasti osallistujia
myös Satakunnan ulkopuolelta. Lauantaina kilpailijamäärä ylsi
lähelle kolmeasataa, sunnuntaina maastoa kiersi puolet pienempi väkijoukko.
Kilpailukeskus sijaitsi Vehkalan tilalla, joka tarjosi toimivat ja
viihtyisät puitteet suunnistusviikonlopulle. Alueen maastot oli
jo kilpailua edeltävissä koejuoksuissa todettu vaativiksi, ja suoritustensa jälkeen myös kilpailijat kiittelivät niin maastoa kuin
karttaakin. Kilpailunjohtajana toimi Hanna Kallio, ja radat laati Taisto Salo.
Sekä tämänvuotiset esikisat että tulevat SM-kilpailut järjestetään Siikaisten Sisun ja Kankaanpään Suunnistajien yhteistyönä. Seurat ovat jo parin vuoden ajan tehneet suunnitelmia ja valmisteluita, sillä kyseessä on hyvin mittava urakka. Syyskuussa
2020 Siikaisten Vuorijärven maastoihin aivan esikisa-alueen
naapuriin kokoontuu parituhatta suunnistajaa, jotka saavat käyttöönsä nimenomaan tätä kilpailua varten valmistetun kartan
maastosta, jossa ei ole koskaan aiemmin suunnistettu. Talkooväkeä eri tehtäviin tarvitaan tuolloin lähes 200 henkeä.

Kilpailunjohtaja Hanna Kallio jakamassa palkintoja.
Nuorimmat kilpasarjat ovat 15-vuotiaille ja vanhimmat puolestaan 85-vuotiaille. Kyseessä on kaksipäiväinen tapahtuma, sillä monissa sarjoissa käydään ensin lauantaina karsintakilpailu.
Kaikkien sarjojen finaalit ovat sunnuntaina. Kaksipäiväisyydestä johtuen myös majoituspaikkoja tarvitaan runsaasti.
Teksti: Tuomas Väinä
Kuvat: Raimo Maljanen

Suunistajia lähdössä
maastoon

Siikaisten KUNTAUUTISET
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KUNTA PALVELEE
KUNNANVIRASTO

ASIOINTIPISTE JA NEUVONTA

Kunnantupa avoinna ma – pe klo 8:30 – 11:30 ja
12:30 – 15:00

Kelan ja verottajan avustavat asiakaspalvelutehtävät
ja neuvonta sekä opastus sähköisten palvelujen käytössä. Asiakkaiden käytössä tietokone.
Palveluneuvoja Leila Rajala
044 720 1040

Kunnantupa

Kankaanpääntie 1 A, 29810 Siikainen
Virallinen sähköposti: kirjaamo@siikainen.fi

Info Puhelin 044 720 1020

Kunnan palvelunumerot ja yhteystiedot:
Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@siikainen.fi
Yhteystiedot ja palvelut: www.siikainen.fi,
www.facebook.com/siikainen
Sovi henkilökohtainen tapaaminen ennalta sähköpostitse tai puhelimitse.
Kunnanjohtaja Viveka Lanne		
Hallintopäällikkö Jenni Puskala
Tekninen johtaja Anne Järvenranta
Sivistystoimenjohtaja/rehtori Jari Tuuri
Vapaa-aikasihteeri Taisto Salo
Päiväkoti Pikku-Santra:
Päivähoidonjohtaja John Söderbacka
Keskuskeittiö Metsätähti:
Ruokapalveluesimies Tanja Pitkänen
Toimintatupa: Ohjaaja		

044 720 1071
044 720 1021
044 720 1028
044 720 1041
044 720 1036

KIRJASTO
Kirjaston palveluajat
Kunnantupa ma, pe klo 12-18, ti, ke, to klo 10-16
Kirjastosihteeri
Katri-Helena Saarinen-Holappa
044 720 1039
Kirjastosta saa ostaa kansalaisopiston aktiivikortin
sekä kuntosali- ja ovikortit sekä kesällä matonpesupaikkakortit.
Leväsjoen lainausasema
maanantaisin klo 19-20.30.
Saarikoskentie 13, 29880 Leväsjoki
Lainausasemanhoitaja Paula Luoma

040 517 4007

MUITA PALVELUITA
044 720 1072
044 720 1057
044 720 1047

Vesilaitos/Päivystys:
Vesilaitoksenhoitaja Juha-Matti Nurmi
044 720 1034
*työajan ulkopuolella ja kunnan kiinteistöjen
osalta 1.1.2018 alkaen numerosta
044 720 1029

POHJOIS-SATAKUNNAN
PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä:
www.eposa.fi/yhteystiedot/siikainen
Palvelukeskus Metsätähti 		
044 720 1064
Peruspalvelukeskus		
040 652 4340
Sosiaaliohjaaja		
044 720 1054
Kotihoito			
044 720 1061
Kotihoidon sairaanhoitaja		
044 577 3509
Hammashoitola ajanvaraus		
02 577 3550

Yrityspalvelut:
Siikaisten kunnalla on ostopalvelusopimus Kankaanpään kaupungin kanssa yrityspalveluista. Peruspalvelu on yrittäjälle maksuton:
Yritysneuvoja Mari Raukola
040 542 0456
mari.raukola@kankaanpaa.fi
Omistajanvaihdosneuvonta
Pia Österlund
050 410 0957
pia.osterlund@yrittäjat.fi
Maaseutupalvelut:
Maaseutupäällikkö Mika Ruissalo
0400 611 707
Lomituspalvelut:
Lomatoimenohjaaja Seija Marjamäki
044 577 5214
Talous- ja velkaneuvonta:
Velkaneuvoja Miia Salon
044 772 7519
Talous ja velkaneuvonta siirtyy oikeusaputoimistoihin
1.1.2019
Nuohous:
Nuohouspalvelu Nygård		
040 753 5009
Merikarvia-Siikainen kansalaisopisto:
Opistosihteeri Seija Väre
044 724 6325

Siikaisten KUNTAUUTISET
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YHDISTYKSET JA
YHTEISÖT TOIMIVAT
Heikinkartanossa Otamoilla

Yhteislauluilta 26.9.2019 klo 18-20
Vetäjinä Veli Lappalainen ja Esa Laiho
Tilaisuuteen vapaa pääsy, väliajalla kahvibuffet.
Tervetuloa

			

			
			
			
			
Siikaisten Karhunveikot

PARTIOSTARTTI 

su 1.9. klo:18.00 Eteläpään
Savupirtillä
Oma muki mukaan!
Tervetuloa!

Pyntäisten kansakoulujen opettajien ja oppilaiden

TAPAAMISPÄIVÄ

Sammin Ratsutilalla 7.9.2019 klo 13.
Sitovat ilmoittautumiset 3.9.2019 mennessä
Siskolle puh.045 1766756, Meerille puh 044 3067562
tai Pirkolle, puh 050 5816378
Päivän hinta 30 € / hlö, sisältää ruuan ja kahvin.
TERVETULOA

Ilmainen taekwondon alkeiskurssi yläaste-ikäisille ja aikuisille starttaa perjantaina 20.9.

”Syödään yhdessä ulkona”
–tapahtuma

klo 19 Siikaisten yhtenäiskoulun
liikuntasalissa.
Ilmoittautuminen paikan päällä! Mukaan pääsee, vaikkei ensimmäisellä kerralla pääsisikään
paikalle. Lisätietoja Heini Valtanen puh. 050 371 0211.
Tervetuloa!
Porin Taekwondo ry, Merikarvia-Siikainen

Syyssunnuntaina ei syödä yksin,
vaan yhdessä –ulkona museon
pihamaalla. Laatikkoruokaa on varattu 150 ensimmäiselle. Syödään
luontoa säästäen, joten otathan
omat ruokailuvälineet mukaan.

www.martat.fi |

Sunnuntaina 15.9.2019 klo 13
alkaen Kotiseutumuseolla

Tervetuloa!
Järj. Pärjätään yhres Siikaisis -verkosto

				

EL Siikainen

kerhot 3.9 ja 17.9 klo 11.00 OPn kokoustilassa.
Alueyhdistyksen kirkkopyhä 22.9.2019 Merikarvialla
klo 13.00.

TERVETULOA
LUKUPIIRIIN!

Lukupiiri jatkuu syyskuussa, ja
ensimmäinen lukupiirikerta on
kirjastossa torstaina 19.9. klo 18,
jolloin keskustelemme syksyn
ensimmäisestä kirjasta Toni
Morrisonin Armolahja.
Lukupiirin kirjavaraukset on tehty
keskitetysti kirjaston kautta. Jos
jokin lukupiiri jää sinulta välistä,
kysy kirjastonhoitajalta seuraavan lukupiirikerran kirjavalintaa.
Jatkossa lukupiirikerrat ovat seuraavina torstai-iltoina:
17.10., 14.11. ja 12.12. Tule jakamaan kanssamme ajatuksiasi kirjoista tai vain kuuntelemaan. Lämpimästi tervetuloa joukkoon niin vanhat kuin uudetkin lukupiiriläiset!

SIIKAISTEN MARTAT
Siikaisten päivillä la 8.6 Martat esittelivät torilla luonnonyrttejä ja maistattivat pihlajanlehtijuomaa. Ohjetta
kaivattiin ja tässä se ensi kevättä varten.
10 l pihlajanlehtiä (tuoreita)
6 l vettä
50 g sitruunahappoa
1 kg sokeria
Keitä vesi, lisää sitr.happo ja kaada lehtien
päälle. Seisota 1 vrk. Siivilöi lehdet pois, keitä
juoma ja lisää sokeri.
MARTTOJEN 120 V. PYÖRÄILY (ti 11.6
Merikarvia-Siikainen kunto-ottelun
yhteydessä). Teimme 15 hengen porukalla
hienon tuloksen 422 km!
MARTTOJEN SIENIPÄIVÄ la 31.8
Kokoonnutaan srk:n luontopolun laavulle
klo 10. Omat eväät mukaan. Samana
päivänä myös ”Nukutaan yö ulkona”tapahtuma, johon Martat osallistuvat
kukin tavallaan.
MARTAT mukana myös SYÖDÄÄN
YHDESSÄ MUSEOLLA 15.9 tapahtumassa.
Tervetuloa mukaan!
Hyvä arki kuuluu kaikille

Siikaisten KUNTAUUTISET
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Poistouhan kohteena
olevat kuistikirjat
museolle
Oletko poistamassa hallussasi
olevan Siikaislaiset lasikuistit
-kirjan (Raija Collander,
painovuosi 1999)? Älä
hävitä teosta, vaan tee
kotiseutuystävällinen teko
ja toimita kirja Siikaisten
Kotiseutumuseolle /Pirkko Aho puh. 044 592 6345.
Siikaisten Kotiseutu- ja museoyhdistys

SUOMEN
PUNAINEN RISTI
Siikaisten osasto

NÄLKÄPÄIVÄLIMPPUJEN MYYNTI
Siikaisten torilla
tiistaina 24.9.2019 klo 9 - 13

		
		
		

Kirpputori

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

Tule edullisille ostoksille tai tuo itsellesi tarpeettomiksi
käyneet tuotteet Ns-talolle myytäväksi. Joillekin toisille
niistä voi olla paljonkin hyötyä! Laitetaan siis tavarat
kiertämään!
Kirpputori toimii itsepalveluperiaatteella eli myyjät hinnoittelevat ja merkitsevät tuotteensa numerolla, jonka saavat
varatessaan pöydän. Nuorisoseura järjestää henkilöt
toimimaan kassalla, johon ostajat maksavat tuotteensa.
Myyntitulot tilitetään myyjille numeroiden perusteella.
Pöytävaraukset 6.9. alkaen: Maria Santti 0400-592299tai
Tuija Katajisto 050-5463700
Buffetti!

SIIKAISTEN SISUN SIIKAISTEN PÄIVIEN ARPOJEN
PALKINNOISTA HAKEMATTA YKSI PALKINTO

PALKINNON VOITTAJA ARPA

A 88.

Lunastus Keijo Silvolalta 040-514 4834

mARKKINOINTIA JA MYYNTIÄ
TERVETULOA
TERVETULOA

-tapahtumaan
-tapahtumaan
tiistaina
klo 9-16
9- 16
tiistaina8.10.
8.10. klo

Lankosken Sähkön
Sähkön varastolle
varastolle
Lankosken
Myllytie 11
Myllytie

- -Energiansäästöön
Energiansäästöönliittyvää
liittyväämateriaalia
materiaalia

- Kahvia,
- Kahvia,makkaraa
makkaraajajakeskustelua
keskustelua

paikallista palvelua
paikallista
palvelua- vuodesta
1924
vuodesta 1924

Reipas Ryhti

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

Kehoa Kuunnellen

Fysioterapeutti, Kalevalainen jäsenkorjaaja

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

FySioterapiaa MyöS
lääKärin läHetteellä.

Lämpimästi tervetuloa!

Lounaskahvila

Sinihelmi

Avoinna arkisin 8:00 – 14:30
LOUNAS 10:30 – 14:00
Kauttamme kaikki juhlatarjoilut,
kakuista pitopöytään, otathan yhteyttä
Pia Fagerroos, puh. 040 595 1775
sähköposti: sinihelmi77@gmail.com
Lounas ja pitopalvelu Sinihelmi

Siikaisten KUNTAUUTISET
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Perinteiset Sammin kyläyhdistyksen järjestämät
Perinteiset Sammin kyläyhdistyksen järjestämät

TRAKTORIEN
TRAKTORIEN MÄKIVETOKISAT
MÄKIVETOKISAT
LAUANTAINA
7.9.2019
LAUANTAINA
7.9.2019
Siikaisten Sammissa (soramontulla, Siikaistentie 1951)

Siikaisten Sammissa (soramontulla, Siikaistentie 1951)
ILMOITTAUTUMINEN KLO 10, OHJELMA KLO 11, KISA KLO 12
ILMOITTAUTUMINEN KLO 10, OHJELMA KLO 11, KISA KLO 12

Pääsymaksu 10 €, alle 12-vuotiaat ilmaiseksi (alueella käteismaksu)
Pääsymaksu 10 €, alle 12-vuotiaat ilmaiseksi (alueella käteismaksu)
KILPAILUSSA 5 SARJAA JA 2 JOKERIA,
RC-autoja (säävaraus)
KILPAILUSSAKISASTA
5 SARJAA
JA 2 JOKERIA,
LISÄTIETOJA
SAMMI.KAPSI.FI
RC-autoja (säävaraus)
Tauolla esiintyy haitarinsoittaja
LISÄTIETOJA KISASTA SAMMI.KAPSI.FI
Tauolla esiintyy haitarinsoittaja
Eveliina Eloranta
LAPSILLE ILMAISTA OHJELMAA!
Eveliina Eloranta
Taekwondo-lajinäytös
LAPSILLE
ILMAISTA
OHJELMAA!
Taekwondo-lajinäytös
Pomppulinna, kiipeilytorni, jättiliukumäki
Esillä museoautoja
Pomppulinna,
kiipeilytorni,
jättiliukumäki
Esillä museoautoja
ja muuta tivolimeininkiä sekä
Arpajaisissa palkintona grillikota,
ja muuta tivolimeininkiä sekä
Arpajaisissa palkintona grillikota,
polkutraktorikisa
taulutelevisio ja polkupyörä
polkutraktorikisa
taulutelevisio
ja polkupyörä
Lisäksi
pika-arpajaiset,
runsaasti hyviä
Lisäksi pika-arpajaiset, runsaasti hyviä
palkintoja
palkintoja
Puffetista makkaraa, kaffeeta ym.
Puffetista makkaraa,
ym.
lisätietoja
Facebook jakaffeeta
0400 583
222
lisätietoja Facebook ja 0400 583 222

Tervetuloa kk perheenLisätietoja
tapahtumaan!
sammi.kapsi.fi ja
Tervetuloa kk perheenLisätietoja
tapahtumaan!
sammi.kapsi.fi ja

583 222/ Sammin kyläyhdistys
583 222/ Sammin kyläyhdistys

0400
0400

Sammin kylätalo
Sammin kylätalo
vuokrattavissa
vuokrattavissa
erilaisiin tilaisuuksiin
erilaisiin tilaisuuksiin
Sammin kylätalo soveltuu mainiosti

Samminpienten
kylätalo
soveltuu
mainiosti ja
vaikkapa
juhlien,
saunailtojen
vaikkapa
pienten juhlien,
saunailtojen ja
kokousten
järjestämiseen.
kokoustenkuuluu
järjestämiseen.
Varustukseen
mm. astiasto,
Varustukseen
kuuluu
mm.
astiasto,
100 kupin kahvinkeitin
ja biljardi.
100 kupin kahvinkeitin ja biljardi.

HINNASTO
HINNASTO

 3 tuntia
50 €
 3-5
3 tuntia
50 €€
tuntia
80
3-55tuntia
80 €€
 Yli
tuntia
130
Yli 5 tuntia
130 €€
 Vuorokausi
200
Vuorokausi
200 €€
 Viikonloppu
350
 Viikonloppu
350 €
Varaukset ja lisätiedot 0400 583 222/Riitta
Varaukset ja lisätiedot 0400 583 222/Riitta

Muistathan myös Sammin kylätalon
Muistathan
myös Sammin kylätalon
harrastusmahdollisuudet!
harrastusmahdollisuudet!
Jumppa palaa kesätauolta ke 25.9. klo 18.45
Jumppa
palaa kesätauolta
ke 25.9.
klo 18.45
ja käsityökahvila
to 26.9.
klo 17.30
ja käsityökahvila to 26.9. klo 17.30
Muut aktiviteetit tarkentuvat lähiaikoina,
Muutseuraa
aktiviteetit
tarkentuvat
lähiaikoina,
ilmoittelua
Facebookissa!
seuraa ilmoittelua Facebookissa!

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

Siikaisten KUNTAUUTISET
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Eteläpään matkailukeskus tiedottaa…
LASTEN DISCO
PERJANTAINA 27.9.

Syksy saapuu ja siirrymme
talvikauden aukioloaikoihin

KLO 17-20

 ala-astelaisille ja alle kouluikäisille

ETELÄPÄÄN RAVINTOLA AVOINNA
SÄÄNNÖLLISESTI SYYS-TOUKOKUUSSA
LAUANTAI
SUNNUNTAI

12-18
12-18

p

Lisäksi mökkiasiakkaiden avainpäivystys perjantaisin klo 16-19

TULEVAT KARAOKEILLAT:
LAUANTAI 31.8.
LAUANTAI 21.9.
LAUANTAI 5.10.
KLO 21.30 ALKAEN

KARAOKE JA MUUT ILTARIENNOT SYYSKUUSTA ALKAEN
ERIKSEEN ILMOITETTAVINA TAPAHTUMAILTOINA, RAVINTOLA
AVOINNA 02 ASTI VÄHINTÄÄN KERRAN KUUSSA

Eteläpään matkailukeskus
040 513 9877 info@etelapaa.fi

 ravintola avoinna 02 asti!

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

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

www.skyprint.fi
www.skyprint.fi

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

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.
9-10
11
12

vk 41 10.10.
vk 45 7.11.
vk 49 5.12.

30.9.
28.10.
25.11.

Kuntauutiset no 9-10/2019 ilmestyy 10.10. Materiaali kuntauutisiin 9-10/2019 on toimitettava 30.9.2019 klo 15.00 mennessä kunnantuvan infoon, ulko-ovessa olevaan postilokeroon tai edellä mainitulla sähköpostiosoitteella.
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SEURAKUNTATAPAHTUMAT
SYYSKUUSSA
La 31.8. klo 15
Evankeliumin valoa Leirirannassa
Su 1.9. klo 10
Messu kirkossa, Ervasti, Tanskanen,
			
klo 18 Partion syyskauden startti
			Eteläpään Savupirtillä
Ma 2.9. klo 9.30-11.30 Päiväkerho alkaa Nuokkarilla (joka ma),
			
klo 13 Raamattupiiri srk-kodissa, Ervasti
Ti 3.9. klo 14
Hartaus Metsätähdessä, Päivärinta, Tanskanen
Ke 4.9. klo 10-11.30 Perhekerho alkaa Nuokkarilla (joka ke)
Su 8.9. klo 10
Sanajumalanpalvelus kirkossa, Ervasti, Tanskanen.
Ma 9.9. klo 17
Miestenpiiri srk-kodilla
Ti 10.9. klo 19
Rukouspiiri Nuokkarilla
Ke 11.9. klo 10
Srk-kodin kerho
Su 15.9. klo 10
Messu kirkossa, Ervasti, Tanskanen.
Ma 16.9. klo 13
Raamattupiiri srk-kodissa, Ervasti
Ti 17.9. klo 14
Hartaus Metsätähdessä, Mikkola, Koskinen.
Su 22.9. klo 10
Sanajumalanpalvelus kirkossa, Vähäkainu, Tanskanen,
			
klo 13 Leväsjoen Rukoushuoneen 80 -vuotis juhlaseurat Rukoushuoneella,
			Peräaho, Junttila, Mikkola.
Ti 24.9. klo 19
Rukouspiiri Nuokkarilla
Ke 25.9. klo 10
Srk-kodin kerho, klo 18.30 Naistenpiiri srk-kodilla, K.Koskinen, K. Päivärinta,
			L.Ervasti, naisten lauluryhmä
Su 29.9. klo 10
Messu kirkossa, Ervasti, Tanskanen.
Ma 30.9. klo 13
Raamattupiiri srk-kodissa
Ti 1.10. klo 14
Hartaus Metsätähdessä, Päivärinta, Tanskanen
Su 6.10. klo 10
Sanajumalanpalvelus kirkossa, Ervasti, Tanskanen
Ma 7.10. klo 17
Miestenpiiri srk-kodissa
Ke 9.10. klo 10
Srk-kodin kerho
Pe 11.10. klo 11
Kynttiläntekotalkoot Nuokkarilla, Lähetys-diakonia-vastuuryhmä
Su 13.10. klo 10
Messu kirkossa, Ervasti, Tanskanen
EU-ruokajako diakoniatoimistolla torstaisin klo 9-12 tai sopim. mukaan/Kaisa
Yhteystiedot:
Kirkkoherra Olavi Ervasti, puh. 040 586 1345
Talouspäällikkö Susanna Järvenpää, puh. 040 549 3122
Kanttori Jari Tanskanen, puh. 050 501 7226
vs. Nuorisotyönohjaaja Jemina Kinisjärvi puh. 0400 845 821
Diakonissa Kaisa Päivärinta puh. 0400 363 588
Suntio Merja Mäntylä puh. 040 767 9352
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.

