Siikaisten KUNTAUUTISET

Siikaisten kunnan tiedotuslehti

SUOMI 100 -RELIEFIN PALJASTAMISTILAISUUS 14.11.
JOULUNAVAUS 24.11.
SUOMI 100 -ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLA 6.12.
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Siikaisten lähipalvelukeskuksen
toteutus etenee
Siikaisten lähipalvelukeskuksen suunnittelutyöryhmä
on kokoontunut kahdesti. Työryhmään kuuluu kunnan luottamushenkilö- ja viranhaltijaedustus sekä
PoSan hallinnon ja henkilöstön edustajia. Siikaisten
elinvoimalautakunnan puheenjohtaja Sari Vuorela
on työryhmän puheenjohtaja. Tehtävänä on valmistella Siikaisiin sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelukonsepti, joka palvelee kuntalaisia pitkään omassa
kunnassa. Työryhmä on todennut, että Niittyvillan
tilat Metsätähden yhteydessä soveltuvat tarkoitukseen hyvin. PoSan henkilöstö on laatinut alustavan
toiminnallisen suunnitelman palveluista. Sosiaali- ja
avoterveydenhuollon henkilöstön ja tilojen osalta on
tehty alustava ”lukujärjestys”.
Kunnanhallitus on päättänyt osoittaa olemassa olevasta kuluvan vuoden investointibudjetista määrärahan lähipalvelukeskuksen perustamiseksi tarvittaviin
muutostöihin Niittyvillassa sekä antanut töiden aloitusluvan. Hammashuollon tilat jätetään tässä vaiheessa nykyisen terveysaseman tiloihin. Tilat ovat nykyisellään toimivat ja niiden siirto nostaisi kustannuksia
huomattavasti. Nykyisen terveysaseman tulevasta
muusta käytöstä elinvoimalautakunta keskustelee ja
tekee esityksensä suorittamansa kiinteistökatselmuk-

sen jälkeen myöhemmin syksyllä.
Käytännössä Niittyvillaan tehdään tie kulkemaan
Vanhustentalosäätiön rivitalojen takaa, jotta Metsätähden kaunista pihapiiriä ei tarvitse hajottaa. Samalla
saadaan myös tarvittavaa pysäköintitilaa ja pääsy jokivarteen. Henkilöstön sisäänkäynti ja paikoitus tulee
päiväkodin puolelle. Nykyinen terassin sisäänkäynti muutetaan lähipalvelukeskuksen sisäänkäynniksi,
lisäksi sisätiloihin asennetaan väliovia ja tehdään
neuvonta- ja ryhmätilat aulatilaan. Muutosten toteuttamisen aikataulu on vielä avoin. Riippuen urakan
etenemisestä, muutto voisi toteutua joulukuun puolivälissä ennen terveysaseman vuodenvaihteen sulkua
tai vaihtoehtoisesti sulun jälkeen.
Työryhmä kokoontuu seuraavaksi 4.12. tarkastelemaan töiden ja suunnitelmien etenemistä. Toiveena
on, että silloin pystytään tarkemmin määrittelemään
muuttoajankohta ja päivämäärä jolloin uusi lähipalvelukeskus avataan kuntalaisille.
Viveka Lanne
kunnanjohtaja, Siikaisten kunta

SUOMI 100
ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLA
Suomi 100 –itsenäisyyspäiväjuhlaa vietetään keskiviikkona 6.12.2017.
Juhla alkaa juhlajumalanpalveluksella Siikaisten kirkossa,
jonka jälkeen on kunniakäynti sankarihaudalla.
Sen jälkeen siirrytään liikuntahallille, jossa on aluksi kahvitarjoilu sekä tutustumista mm.
koululaisten juhlavuoden aiheeseen liittyviin oppilastöihin.
Varsinainen juhla alkaa klo 13.00 ja kestää noin tunnin.
Juhlapuheen pitää vänrikki Antti Vanhatalo
Juhlan muusta ohjelmallisesta sisällöstä vastaa Siikaisten yhtenäiskoulu.

Siikaisten kunta ja Siikaisten seurakunta toivottavat kuntalaiset
lämpimästi tervetulleiksi Suomi 100 –itsenäisyyspäivän juhlaan!

Siikaisten KUNTAUUTISET

SIIKAISTEN YRITTÄJIEN JA KUNNAN PERINTEINEN

JOULUNA
V
AUS
Kunnanviraston piha-alueella
perjantaina 24.11.2017 klo 17.00
Luvassa perinteiset: joulupuuro ja soppa,
joulupukki, jouluvalojen sytytys,
kunnan edustajan joulupuhe ja myyntipöytiä.

TERVETULOA MUKAAN!
SIIKAINEN

SIIKAISTEN
KUNTA

PERUSPALVELUKESKUS TIEDOTTAA:
INFLUENSSAROKOTTEET ROKOTUSPÄIVÄT
TIISTAI 14.11.2017 KLO 12-14.00 ilman ajanvarausta
TIISTAI 28.11.2017 KLO 12-14.00 ilman ajanvarausta
PERJANTAI 08.12.2017 KLO 09-12.00 ilman ajanvarausta
Ilmaisen rokotteen saavat: raskaana olevat, 6-35 kuukauden ikäiset lapset, kaikki 65v täyttäneet, sairautensa vuoksi riskiryhmäläiset, varusmiespalvelukseen astuvat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset.
Muutkin henkilöt voivat halutessaan pienentää sairastumisriskiään ottamalla influenssarokotteen, tällöin sen joutuu
itse maksamaan. Reseptin saa ilman lääkärissäkäyntiä. Lisätietoja saa peruspalvelukeskuksen neuvonnasta, tai
puh 040 6524340. Raskaana olevien ja pienten lasten rokotukset ajanvarauksella; puh 044-5773510 Johanna
(lapset), Raija 040-6524310 ( äidit)
SIIKAISTEN PERUSPALVELUKESKUS, KANKAANPÄÄNTIE 1

HUOMIO HOITOTARVIKEJAKELUAJAT
Maanantaisin klo 15-16 ja perjantaisin klo 08-09.00, sekä vastaanottokäyntien yhteydessä.
PoSa:n kehyskuntien peruspalvelukeskuksien (Honkajoki, Jämijärvi, Karvia, Pomarkku, Siikainen ) lääkäreiden ja
hoitajien ajanvaraukset
SIIRTYVÄT YHTEISEEN KESKITETTYYN TAKAISINSOITTO /
AJANVARAUSJÄRJESTELMÄÄN 28.9.2017 ALKAEN.

KEHYSKUNTIEN UUSI AJANVARAUSNUMERO ON 040 652 4340.
Soittaessasi peruspalvelukeskuksen nykyiseen numeroon, puhelu ohjautuu yhteiseen takaisinsoittojärjestelmään.
Toimi puhelussa annettujen ohjeiden mukaan, niin puhelusi rekisteröityy järjestelmään.
Peruspalvelukeskuksien henkilökunta auttaa ja neuvoo asiaan liittyvissä kysymyksissä.
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KUNNANVALTUUSTON JA
-HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ
Kunnanhallituksen päätöksiä 18.9. ja 16.10.2017:
- hyväksyi Metsänhoitoyhdistys Karhu Ry:n tarjouksen
metsäsuunnitelman päivittämisestä ja päätti, että kunta hakee Eteläpään, Härkäniemen ja Katselman alueita
luomusertifiointiin
- päätti presidentinvaalien äänestyksestä:
Siikaisten kunnan ennakkoäänestyspaikka ja vaalipäivän
äänestyspaikka on kunnanvirasto.
Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:
		
17. – 19.1.2018 		
klo 10 – 15
		
20. – 21.1.2018 		
klo 11 – 14
		
22. – 23.1.2018
klo 10 – 17
Mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestysaikana
seuraavasti:
31.1. – 2.2.2018 		
klo 10 – 15
3.2. – 4.2.2018 		
klo 11 – 14
5.2. – 6.2.2018
klo 10 – 17
Ulkomainonta kunnan luvanvaraisilla alueilla voidaan
aloittaa 10.1.2018.

- päätti perustaa varhaiskasvatukseen toisen lastentarhanopettajan työsopimussuhteen
- hyväksyi puunmyynnissä Westas Group Oy:n tarjouksen koskien tilan 747-408-1-78
aukkohakkuita ja Metsäliitto Osuuskunnan tarjouksen
koskien tilojen 747-408-1-78 ja 747-412-2-223
harvennushakkuita
- päätti myöntää aloitusluvan sote-palvelukeskuksen
rakentamiseen Niittyvillan tiloihin Posan ja kunnan
yhteisen työryhmän suunnittelun mukaisesti sekä
osoittaa tässä vaiheessa 55.000 euron määrärahan
ko. tarkoitukseen kustannuspaikalta kiinteistöjen
maalaus ja korjaus
Kunnanhallituksen esityslistat julkaistaan kunnan
verkkosivuilla noin 5 päivää ennen kokousta. Päätöspöytäkirjat ovat nähtävinä verkkosivuilla yhden vuoden
ajan. Kirjastossa ja kunnanviraston asiointipisteessä on
yleisöpääte, josta pääsee maksutta kunnan verkkosivuille. Päätös/pöytäkirja on ennalta pyydettäessä nähtävillä
paperisena kunnanvirastossa.

Esityslistat / pöytäkirjat netistä: www.siikainen.fi/poytakirjat/esityslistat

Hei sinä 12-19-vuotias
SIIKAISLAINEN nuori!

Siikaisten Nuorisoneuvoston toinen toimintavuosi alkaa 2018
Nuorisoneuvoston tehtävä on edustaa Siikaislaisia nuoria,
sekä ajaa nuorten etua. Nuorisoneuvosto toimii eräänlaisena viestinviejänä nuorten ja päättäjien välillä. Nuorisoneuvostolla on mahdollisuus myös suunnitella ja järjestää
erilaisia nuorille suunnattuja tapahtumia.
Neuvostoon valitaan 7 varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä nuorisoneuvoston varsinaiset jäsenet valitsevat
keskuudestaan puheenjohtajan. Nuorisoneuvoston esittelijänä toimii vapaa-aikasihteeri. Nuorisoneuvoston toimikausi kestää kalenterivuoden jolloin uusi nuorisoneuvosto
valitaan.
Uusi nuorisoneuvosto vuodelle 2018 valitaan yleisessä
kokouksessa, johon kutsutaan kaikki 12-19vuotiaat.
Mikäli haluat olla mukana vaikuttamassa nuorten asioihin
täällä Siikaisissa, nyt sinulla on siihen mahdollisuus!.
Nuorisoneuvoston yleinen kokous pidetään tiistaina
7.11.2017 klo 18.00. Nuorisotilalla Tuorilantie 4 (Nuorisoseurantalo)
Mahdollisesta halukkuudesta nuorisoneuvoston jäseneksi
ota yhteyttä vapaa-aikasihteeriin Taisto Saloon puh 0447201036

Kokouksessa käsiteltävät asiat
1)
Kokouksen avaus (nuorisoneuvoston puheenjohtaja toimii puheenjohtajana)
2)
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
(nuorisoneuvoston puheenjohtaja toimii puheenjohtajana)
3)
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
(Kokoukselle valittu puheenjohtaja jatkaa puheenjohtajana.)
4)
Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5)
Nuorisoneuvoston puheenjohtaja ja vapaa-aikasihteeri esittelevät kuluvan kalenterivuoden osalta nuorisoneuvoston toimintaa sekä nuorille suunnattua toimintaa
ja tapahtumia.
Toimintakertomus 1.1-30.9.2017
Nuorisoneuvosto on kokoontunut perustamisen jälkeen
2 kertaa. Kuluvana aikana on päätetty nuorisotilojen aukiolosta kevät ja syksy 2017. Vuoden 2018 talousarvioon
esittänyt erilaisia toiminnallisia tapahtumia. Yhteistyötä
alueellisen etsivänuorisotyön kanssa, ovat pitäneet toiminnallisia avoimien ovien kerhoja kevät kaudella kerran
ja syyskaudella kerran kuukaudessa. Keväällä järjestettiin
yhdessä 4H kanssa laskettelumatka Jämsän Himokseen.
6)
Valitaan nuorisoneuvoston jäsenet (7) ja kaksi varajäsentä
7)
Vapaa keskustelu ja muut esille tulevat asiat
8)
Päätetään kokous

Siikaisten KUNTAUUTISET
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SUOMI-100 PUUNISTUTUKSET

Siikaisten seurakunta osallistui tulevaisuuden kuusi
-kampanjaan istuttamalla
kaksi kuusta uudelle hautausmaalle. Mukana oli Siikaisten
yhtenäiskoulun 2. luokka.

Siikaisten seurakunnan päiväkerholaiset istuttivat 18.9.2017
Suomi 100-juhlavuoden kunniaksi tulevaisuuden kuusia
seurakunnan metsään.

SUOMI 100
- RELIEFIN
JULKISTAMISTILAISUUS
Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi Siikaisten yhtenäiskoulu saa päätyseinälleen upean metallireliefin. Satateräksen toimitusjohtaja Juha Paukkuselta lähti ajatus toteuttaa metallin keinoin
jotain vuotta juhlistavaa. Yhtenäiskoulun taitava

oppilasryhmä teki keväällä neliosaisen mittavan
metallireliefisuunnitelman, jonka Satateräs on
tänä syksynä aikaa ja vaivaa säästämättä omalla
kustannuksellaan toteuttanut. Tiistaina marraskuun 14. päivänä kello 12.15 Siikaisten yhtenäiskoululaiset juhlistavat seinälle asennettua
reliefiä julkistamalla taideteoksen nimen.
Olette tervetulleita paikalle ihastelemaan tätä yhteisöllisyyden hengen metallista tuotosta!
Siikaisten yhtenäiskoulu

Siikaisten KUNTAUUTISET
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YHDISTYKSET JA
YHTEISÖT TOIMIVAT
Sammin kyläyhdistys ry:n

ylimääräinen kokous

pidetään kylätalolla, os. Siikaistentie 1711, 29830 Sammi, perjantaina 10.11.2017 alkaen klo 18.00. Käsitellään
hallituksen esitys sääntömuutokseksi. Esitys on liitteenä.
Nykyiset säännöt löytyvät kotisivujen kohdasta ”Säännöt”. Lisätietoja hallituksen jäseniltä ja puh. 0400 583222.
Hallitus
Suomi 100 –juhlavuoden kunniaksi

PELIMANNIKONSERTTI

su 19.11.2017 klo 14 Siikaisten nuorisoseurantalolla
Esiintyjinä mm.
Länsirannikon pelimannit
nuoria paikallisia virtuooseja
Lippu 10 € sisältäen väliaikakahvit
Järj. Siikaisten Nuorisoseura ry
Tervetuloa!

		
		

Siikaisten
Perussuomalaiset ry:n

SYYSKOKOUS

Eteläpäässä Su 5.11.2017 klo 15.00
Tarjoamme pullakahvit
TERVETULOA

		

Siikaisten Reserviläiset ry

		Sääntömääräinen
		syyskokous

		
pe 24.11.2017 klo 19.00
		
Reijo Rimpelässä Vuorijärventie 399
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa 				Hallitus

		

		
		
		

MTK-Siikainen

Syyskokous

ti 7.11 klo 19:00
Merikarvian kunnantalolla.

Kokousesitelmä aiheesta maatalousmaan tilusjärjestelyn
uudet näkökulmat – tilussijoitus Merikarvialla ja Siikaisissa.
Tervetuloa                                                 Johtokunta

		
		
		

Siikaisten Sos.dem
Työväenyhdistyksen

Yleinen kokous

pe 10.11.2017 klo 17.30 kunnanvirastolla
Johtokunta

Kodinapu NY
Onko teillä joskus kiire ja jonkun pitäisi vahtia teidän lapsia,
mutta ette löydä lastenvahtia?
Kuka tekee ulkohommat, onko niitä liikaa?
Tarvitsetteko sisätöihin apua ?
No nyt voit saada apua Kodinapu NY:Itä !
Me hoidamme teidän hommat.
Olemme vapaana ma-pe 15:30-19:00,
viikonloppuna 20:00 asti vapaana.
Lapsen likkana/poikana: 5 euroa/tunti (mieluiten 5-10 -vuotiaat)
Pihahommat esim. haravointi/lumen luonti, ruohon leikkaaminen,
puiden kanto ja pinoaminen: 10 euroa/tunti.
(työtarvikkeet pitää löytyä talon puolesta)
Kotityöt esim. piensiivoaminen, ikkunanpeseminen,
kaupassakäynti 2 euroa/15 min
(pesuvälineet ja -aineet pitää löytyä talon puolesta)

Kodinapu NY on Siikaisten yhtenäiskoulun
8.luokkalaisten vuodeksi perustama nuori yritys.
Tämä Vuosi yrittäjänä -ohjelma kuuluu koulun
yrittäjyyskasvatusohjelmaan valinnaisena oppiaineena.

Puhelinnumeromme:
Roope Nevala 044 5387060
Kalle Kurtti 044 9752452
Otso Latva 040 5832292
Olemme reippaita ja iloisia nuoria miehiä !
Meiltä hommat hoituu ripeästi !

Siikaisten KUNTAUUTISET
KAIKILLE AVOIN
MUISTIKAHVILA SIIKAISISSA
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SIIKAISTEN MARTAT

Retki KÄSITYÖMESSUILLE Tampereelle

Tietoa, Tukea, Yhdessäoloa
Paikka: Osuuspankin kerhotila, klo 13-14.30
15.11.2017 Satakunnan omaishoitaja ja läheiset ry, Taina
Tukkikoski tai Susanna Ronimus
Paikka: Osuuspankin kerhotila

la 18.11.2017. Retki on kaikille avoin ja hinta 20e sisältää
matkat ja pääsymaksun. Lähtö Marjan putiikin edestä klo:
8.00, myös matkalta voi tulla kyytiin. Pikkubussi kulkee
Kivijärventien, Otamon, Kk:n ja Sammin kautta. Mukaan
mahtuu 16 ensimmäistä. Sitovat ilmoittautumiset Anneli
Lahtiselle (040-5861029) viim. 6.11. mennessä.

PIKKUJOULUT Marttojen jäsenille
ma 27.11. klo:18.00 Erämajalla Keskukylässä. Puuro- ja
kahvitarjoilu.
Pikku paketit (5e).

www.martat.fi |

mARKKINOINTIA JA ilmoittelua

VEIKKAUS-PELIT
MEILTÄ 7.11. ALKAEN.
(EI TOTO)

SIIKAISTEN HUOLTOASEMA

PANKKI LOPETTI,
MUTTA PALVELU
JATKUU.
MYYDÄÄN edullisesti ylivuotista
sekahalkoa 10€/m³, koivuhalkoa 15€/m³, itse noutaen,
tied. klo 16 jälkeen Maria Santti 0400 592299

Perukirjat ja perinnönjaot
Kauppakirjat ja lainhuudot
Testamentit, avioehdot, ym.
Varaa aika!
Seppo Mäkiselkä
puh. 040 5871008
Jos antaa hevose, täytyy antaa häntä kans.
Pois köyhät aukeelta © Siikaisten Nuorisoseura/Raija Collander
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Teemu Roivaisen joulukonsertti
Siikaisten kirkossa
sunnuntaina 26.11.2017 klo 19:00
Säestäjät instrumentteineen:
Sanna Kokko, viulu
Niko Saloheimo, piano, laulu
Petri Hokkanen, akustinen kitara, laulu
Juho Karppinen, percussiot, laulu
Ari-Pekka Laukkanen, basso, laulu
Liput ennakkoon 20 E, ovelta 25 €
alle16-vuotiaat ilmaiseksi,
Lippuja voi tilata puh 050 3054190 (Antti Erkintalo)
ja kaikilta Lions-Ciub Siikaisten jäseniltä ja kirjastosta

Järjestäjänä Lions Club Siikainen

Siikaisten KUNTAUUTISET

Eteläpään matkailukeskuksen marraskuun ohjelma
HALLOWEENBILEET
LAUANTAINA 4.11.
KLO 20 ALKAEN

klo 20 alkaen
 jokaiselle pukeutujalle pieni yllätys
 ravintola avoinna klo 12-02

LASTEN KARAOKE

PERJANTAINA 10.11.
KLO 17-20

LAUANTAINA 18.11.
KLO 21.30 ALKAEN

 yksityistilaisuus klo 15-21.30
 ravintola avoinna kaikille 21.30-02

VIELÄ VAPAANA PIKKUJOULUILTOJA,
OTA YHTEYTTÄ JA VARAA
OMALLE PORUKALLESI!
TALVIKAUDEN VAKIOAUKIOLOAJAT:
LAUANTAI JA SUNNUNTAI KLO 12-18

Mökkiasiakkaiden avainpäivystys pe klo 16-19
Eteläpään matkailukeskus
040 513 9877 info@etelapaa.fi

postikortteja
siikaislaisin aihein,
yli 100 jälleenmyyjää
kautta Suomen

MATKAHUOLLON TOIMINTA ETELÄPÄÄSSÄ PÄÄTTYY 31.10.
jatkajasta ei valitettavasti tietoa ilmoituksen jättöpäivänä
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Lounaskahvila

Sinihelmi

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

OTA YHTEYTTÄ TAI POIKKEA!

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

Liike- ja palvelutalo
Siikainen
puh. 0400 448 969

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

Jelppari

Arjen

- apua arjen askareisiin -

Kotonasi tehdystä
työstä saat
kotitalousvähennyksen.

Terveisin paikallinen yrittäjä

Ota rohkeasti yhteyttä!

www.arjenjelppari.fi

Kehoa Kuunnellen

Fysioterapeutti, Kalevalainen jäsenkorjaaja

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

Erikoisala
MF, CASE, JOHN DEERE -traktorit
Sampo Rosenlew puimurit

Mari Halminen
050-3318996

Reipas Ryhti

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

Traktorien ja puimureiden
huollot ja korjaukset

KONEHUOLTO
ARI HIRVIKOSKI
0400-223 851

VUOKRATTAVANA
2 h+k+sauna rivitalosta.
Heti vapaa!

FySioterapiaa myöS
lääKärin lähetteellä.

Lämpimästi tervetuloa!

Tiedustelut puh. 040 571008

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

SiivousApu Pölysieppo
SiivousApu
Pölysieppo
Tiina Lahnakoski

PALVELUA AMMATTITAIDOLLA

KIINTEISTÖHUOLTO NYGÅRD

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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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

MIKSI
EN SAA KUNTAUUTISIA ?
Tämä kysymys on tullut taas ajankohtaiseksi, joten tässä muutama vinkki, joka voisi auttaa asiaan:

+ tarkista, ettei sinulla ole postilaatikossasi mainoskieltoa, tällöin ei jaeta myöskään kuntauutisia
+ keskustele postinjakajan kanssa tai laita postilaatikkoon lappu, että sinulle kuluu jakaa kuntauutiset,
koska kuulut siikaislaisten talouksien piiriin
Kuntauutisten jako-ongelma on kyllä Postin tiedossa, mutta Postin korjausliike asiaan näyttää olevan vähän hitaanlainen.
Johtuneeko ongelma postinjakajien suuresta vaihtuvuudesta tai liian vähäisestä perehdytyksestä…..

Siikaisten

KUNTAUUTISET
Joka talouteen Siikaisissa
jaettava kunnan tiedote

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 2017

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. 2017:
Nro
Ilmestyminen 	
Aineisto Huom.
12

vk 48 - 30.11.

17.11.

Kuntauutiset no 12/2017 ilmestyy 30.11. Materiaali kuntauutisiin 12/2017 on toimitettava 17.11.2017 klo 15.00 mennessä kunnanviraston infoon, ulko-ovessa
olevaan postilokeroon tai edellä mainitulla sähköpostiosoitteella.
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Siikaisten KUNTAUUTISET

SEURAKUNTATAPAHTUMAT
MARRASKUUSSA
Ke 1.11. klo 18
Uusien virsien ilta srk-kodilla,
			Ervasti, Tanskanen
La 4.11 klo 19
Iltajumalanpalvelus ja poisnukkuneiden
		
muistaminen, Ervasti, Tanskanen, kirkkokuoro
Su 5.11.klo 10
Messu kirkossa, Ervasti, Tanskanen
Ti 7.11.klo 18.30 Raamattupiiri srk-kodissa, Ervasti
Su 12.11. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa , Ervasti, Tanskanen
Ma 13.11.klo 16-18 Rippikoulua Nuokkarilla S.Sjöholm
Ti 14.11.klo 10
Seurakuntakodin kerho, Kaisa /
klo 14.00 		
Hartaus Metsätähdessä/Päivärinta
klo 18.00
Rukouspiiri Nuokkarilla
Ke 15.11.klo 13 Muistikahvila OP-kerhohuone,
klo16.00 		
Siikaisten ja Merikarvian sururyhmä Merikarvian Srk-talolla.
		
Ilmoittaudu Kaisalle 8.11. mennessä p. 0400 363 588
To 16.11. klo 13.30 Hartaus kankaanpään sairaalassa, Ervasti, Tanskanen
La 18.11. klo 18 ILTAVESPER kirkossa, TimoValli,kenttärovasti Juhani Liukkonen,
			
kanttorina Sofia Valli. Vapaa pääsy
Su 19.11.klo 10 Messu kirkossa, Matti Vähäkainu
Ke 22.11.klo 13. Omaishoitajien joulujuhla srk-talolla, Unikuva-kuoro, Majlis ja Jari Duo
Su 26.11.klo 12. Sanajumalanpalvelus, Broberg, Tanskanen
Su klo 19.
Kirkkokonsertti, Teemu Roivainen. Järjestää Siikaisten Seurakunta
			
ja Lions Club Siikainen
Ma 27.11.klo 16-18 Rippikoulua Nuokkarilla, Sanna Sjöholm
Ti 28.11.klo 10 Seurakuntakodin kerho, Kaisa,klo 14.00 Hartaus Metsätähdessä,
			Ervasti, Tanskanen.
Klo 17.00 		
Partion talkoot Nuokarilla.

Kirkkoherra Olavi Ervasti puh. 040 586 1345
Talouspäällikkö Susanna Järvenpää puh. 040 549 3122
Kanttori Jari Tanskanen puh. 050 501 7226
Nuorisotyönohjaaja Sanna Sjöholm puh.0400 845 821
Diakonissa Kaisa Päivärinta puh. 0400 363 588
Suntio Merja Mäntylä puh. 040 767 9352
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi

Katso muut tapahtumat ja mahdolliset muutokset osoitteessa www.siikaistenseurakunta.fi
Virasto avoinna tiistai-keskiviikko-torstai: klo 9-12 (tai sopimulsen mukaan) puh. 040 549 3122

