n
e
t
s
i
a
k
i
i
S Kuntauutiset
Siikaisten kunnan tiedotuslehti

Kirjailijavierailu
kirjastossa
sivu 15

2
2022

ILMOITTAUDU
Kouluun ja eskariin!

Siikaisten kunta
nyt myös Instagramissa!
Siikaisten kuntauutiset 1/2022

1

Siikaisten kunnan talous vahvistui edelleen
– Ukrainan sota koskettaa meilläkin
Siikaisten kunnan tilinpäätös vuodelta
2021 oli 722 000 euroa ylijäämäinen.
Kertynyt ylijäämä on 4,9 miljoonaa euroa, mikä vastaa kunnan runsaan vuoden tarvetta tulevassa hallintomallissa
2023 alkaen, kun sosiaali-, terveys- ja
pelastuspalvelut siirtyvät hyvinvointialueelle. Kunnan toimintatuotot olivat
viime vuonna runsas 1,3 miljoonaa
ja toimintakulut 10,6 miljoonaa euroa. Verotulot 5,075 ja valtionosuudet
5,442 miljoonaa euroa. Siikaisten kunta työllisti vuoden vaihteessa yhteensä
52 henkilöä, joista 41 vakituista työntekijää.
Vuoden erityinen kokonaisuus oli
150-vuotisjuhlavuoden tapahtumat.
Siikainen juhli 150-vuotista historiaansa monipuolisesti koronasta huolimatta. Juhlavuoden suunnitelmista lähes
kaikki toteutuivat, vaikkakin suunnitelmia ja aikatauluja jouduttiin muuttamaan koronan kulloisenkin tilanteen
mukaan.
Kunnan palvelut pystyttiin järjestämään hieman normaalimmin kuin
edellisenä vuonna, jolloin koronapandemia käynnistyi. Mm. kirjasto oli koko
ajan avoinna terveysturvallisesti. Opetusta ja koulun järjestelyitä sopeutettiin vuoden varrella tilanteen mukaan,
ja loppuvuonna kuntosali ja liikuntatilat olivat hetken kokonaan suljettuina.
Päätöksenteko toimi normaalisti lähikokouksina. Itse pandemia vaikutti
myös Siikaisissa erityisesti syksystä
alkaen ja tartuntaluvut olivat ajoittain
erittäin korkeat. Toiminnan rajoitukset
vaikuttivat talouden toteumaan niin
toimialueilla kuin investoinneissa, talousarvio alitettiin. Valtio tuki koronan
vaikutuksia avustuksin. Perusterveydenhuoltoon vaikutti koronatilanteen
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lisäksi erityisesti työvoiman saatavuusongelma. Kotiin annettavien palveluiden laajentaminen ei käynnistynyt
suunnitellusti, koska kotihoitoon, ja
vanhustenhuoltoon muutenkin, oli vaikea saada henkilöstöä. Myös lääkäritilanne oli vaikea. Pohjois-Satakunnan
peruspalvelukuntayhtymä palauttikin
Siikaisten kunnalle yhteensä lähes 520
000 euroa, josta koronatuen osuus oli
96 000 euroa.
Kiinteistöstrategian toteuttaminen eteni, vanhustentalosäätiön purkukuntoiset talot Teollisuustie 5:ssä purettiin
ja loppuvuodesta kunnanvaltuusto
teki perusteellisen selvityksen jälkeen
päätökset myös vanhan kunnanviraston purkamisesta sekä uuden työtila/
varastorakennuksen rakentamisesta
vuonna 2022. Investoinnit jäivät alle
300 000 euron. Mm. Metsätähden
pesutiloja ei päästy koronan johdosta
vieläkään saneeraamaan ja vesilaitokselle varattua omatoimilinjojen avustussummaa ei tarvittu, koska hankkeita ei käynnistynyt.
Kunnan kassavarat ovat kasvaneet, ja
pankit ovat yleisesti alkaneet periä tilillä olevista varoista miinusmerkkistä
korkoa. Kunnanvaltuusto päätti, että
jäljellä olevat kaksi lainaa, yhteensä
1,53 me, maksetaan kokonaan pois.
Kunnalla ei ole siis varsinaisia pankkilainoja tällä hetkellä lainkaan.
Toimintaympäristössä kriittisimmäksi
uhaksi on noussut kansallisen hallintomuutoksen ja rahoituksen epävarmuuden sekä koronapandemian ohi
Ukrainan sota. Se ei toistaiseksi ole
vaikuttanut suoraan merkittävästi Siikaisten kunnan toimintaan, mutta välilliset vaikutukset kuntalaisten arkeen ja

elinkeinoelämän toimintaan ovat jo havaittavissa. Myös kunta tarkastaa varautumistaan. Talouden näkymät ovat
epävarmat ja ihmisten turvallisuuden
tunne järkkyy vielä rajummin kuin pandemian aikana. Kunnan investoinnit,
käyttökustannukset ja sijoitukset ovat
kytköksissä markkinoihin ja yleisiin
kustannuksiin. Lainojen korkomuutokset eivät suoraan uhkaa kunnan taloutta tässä tilanteessa kun kunnalla ei
ole suoria lainoja ja muut vastuut ovat
kohtuulliset.
Kunnan tehtävä normaali- ja kriisitilanteissa on ensisijaisesti varmistaa kuntalaisten palveluiden jatkuvuus. Tässä
tehtävässä myös siikaislaiset järjestöt
ja yhdistykset ovat olleet jo pitkään
merkittävässä roolissa. On erityisen
hienoa, että yhdistysten yhteistyö, Siikaisten Pärjätään yhdessä verkosto,
toimii edelleen. Verkostossa Siikaisten Päivien järjestelyt ovat jo vauhdilla
etenemässä ja samalla sielläkin varaudutaan Ukrainan pakolaisten auttamiseen tarvittaessa. Tällä hetkellä SPR:n
Siikaisten osastokin painottaa taloudellisen tuen merkitystä ukrainalaisten
auttamiseksi Ukrainassa ja sen rajalla.
Siikaisten kunta haluaa ilmaista tukensa ja myötätuntonsa Ukrainan sodan
uhreille. Pohjois-Satakunnan kunnat
ovat yhteisesti linjanneet osallistuvansa Ukrainan sodan uhrien auttamiseen
0,75-1 euroa asukasta kohden. Siikaisten kunta tukee Ukrainan sodan
uhreja noin eurolla per asukas eli 1400
eurolla. Avustus kanavoidaan Suomen
Punaisen Ristin kautta.
Viveka Lanne
kunnanjohtaja

Tässä lehdessä

Ilmestymispäivä 31.3.2022
Vastaava toimittaja
Kunnanjohtaja Viveka Lanne
Ilmoitusmyynti
Miia Leivo 044 720 1040
kuntauutiset@siikainen.fi
Kustantaja
Siikaisten kunta 044-720 1020
Painopaikka: Skyprint Oy
Ilmoitushinnat ja koot
Kaikki ilmoitukset ovat 4-värisiä
1/1 sivua (190x265mm) 		
tai 210x297 + 3 mm leikkuuvara
1/2 sivua (190x130 mm)
1/4 sivua (92x130 mm) 		
1/8 sivua (92x55 mm) 		
Pieni rivi-ilmoitus 		
Vuosi-ilmoitus -20%
Hintoihin lisätään alv. 24%

120€
70€
40€
20€
2€/rivi

Toimituksellinen aineisto
osoitteeseen kuntauutiset@siikainen.fi Kunta
pidättää oikeuden aineiston muokkaamiseen ja
julkaisuun.
Yhteisöt ja järjestöt
Yhdistysten rivi-ilmoitukset logolla ovat
maksuttomia. Muut ilmoitukset ja mainokset
normaalin ilmotushinnaston mukaan.
Ilmoitusten teko riippumatta yhteisöstä
33€/tunti (alv. 0%)
Valmiin aineiston toimitus
Lähetä painovalmis PDF/JPG-tiedosto (värit
CMYK, resoluutio 300 dpi) osoitteeseen
kuntauutiset@siikainen.fi. Sähköpostiviestistä
tulee ilmetä asiakasyrityksen nimi, lähettäjän
yhteystiedot sekä ilmoituksen koko
(leveys x korkeus)
Kuntauutisten aikataulu
Nro
DL.
jakelu
3
2.5.
19.5 Suvi-Siikainen
4
22.8.
1.9.
5
3.10.
13.10.
6
14.11.
24.11.
Kuntauutiset 3 (Suvi-Siikainen) ilmestyy
19.5.2022. Ilmoitusmateriaalin viimeinen
jättöpäivä on 2.5.2022 klo 15.00!
Kansikuva: Siikaisten yhtenäiskoulun
pihamaalta.

Nappulakisat jo 75 vuotta
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Seuraava numero on Suvi-Siikainen!
Lehti jaetaan kunnan kotitalouksien lisäksi
Siikaisten kunnan kesäasukkaille!

Suvi-Siikainen lehden ilmoitushinnat:
1/10 sivua
1/8 sivua
1/4 sivua
1/2 sivua
1/1 sivua

35€
50€
80€
130€
200€

Hintoihin lisätään alv. 24%
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Nappulakisat Leväsjoen Päivölässä jatkuneet
jo 75 vuotta - lähes tauotta
Nappulakisat on täysin peruttu vain kerran 75 vuoden
aikana. Koronakeväänä 2021 ei sallittu minkäänlaisia
kokoontumisia. Lumenpuute on tarvittaessa korvattu sisäpeleillä Päivölän salissa. Yksi katkeamattoman
kilpailuketjun syy lienee se, että hiihdot on vuodesta
toiseen sovittu pidettäväksi säästä riippumatta. Pelkkä
huono talvi ei riitä perumisen syyksi; kilpailut järjestetään tavalla tai toisella.
Alkuvuosikymmeninä kisoissa löytyi sarjoja kaikenikäisille ja ladut ulottuivat yli kylätalon pihamaan. Esimerkiksi vuonna 1963 sarjat jakautuivat alle 7-vuotiaista
yleisiin naisten- ja miestensarjoihin. Tässä kilpailussa
oli 68 kilpailijaa. Tämän talven nappulakisoissa sarjat olivat alle 4-vuotiaista alle 12-vuotiaisiin. Kisaan
osallistui 16 kilpailijaa. Runsaimmin osallistujia oli alle
4-vuotiaiden sarjassa: neljä tyttöä ja neljä poikaa.
Juhlavuotta ei näissä kisoissa varsinaisesti huomioitu, mutta kisakirjurina vuosia toiminut Paula Luoma löytää juhlan aiheen jokaisesta nappulakisasta.
- On aina juhlaa, kun saadaan lapset ladulle. Lasten
intoa on hieno katsella!
Hiihtokisojen lisäksi lumisia ja liukkaita teitä on 75
vuoden aikana hyödynnetty myös potkukelkkakilpailulla. - Rata oli 800 metriä, olin myös itse kilpailemassa. Vähän harmitti, kun väline oli huonossa kunnossa,
muistelee Antti Vuorela kelkkakisaa vuosien takaa.
Tällä kertaa nappulahiihtojen oheiskilpailuna oli frisbeekisa; sarjoina alle ja yli 10-vuotiaat.
Lunta oli riittävästi ja Taisto Salon ajamat ladut odottivat
kilpailijoita. Latujen laidoilta löytyi runsaasti kannustajia ja nostoapuakin tarvittaessa. Kaikki ilmoittautuneet
kilpailijat saatiin lähtemään hiihtokierrokselle, pienten

Terttu Karjalainen Päivölän kilpaladulla vuonna 1968.
Teksti:
Lehtinen kuntauutiset 1/2022
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kommellusten jälkeen myös maaliin; välillä oli vähän
tungosta ohitustilanteessa, välillä maaliin tulossa.
Suomalaishiihtäjien olympiamenestys on vanhempien
kertoman mukaan näkynyt kotiladuilla Iivo-tuuletuksina. Näissä kisoissa niitä ei juurikaan nähty, sen sijaan
helpottunutta hymyä, kun tehtävä oli kunniakkaasti
suoritettu. Jokainen kilpailija palkittiin mitalilla, joka
saajalleen tuntui olevan hyvin tärkeä. Pienelle hiihtäjälle mitalejakin arvokkaampaa oli rohkaistua ladulle ja
selvitä maaliin.
Kisan
sujumisesta
vastasivat
kyläyhdistyksen vastavalitut hallituksen jäsenet puheenjohtaja Juha Ylikahri ja sihteeri Ulla Luoma.
- Vähän jännitti kisasään ja lumitilanteen puolesta,
myös osallistujamäärä arvelutti näinä poikkeuksellisina
aikoina. Kaikki sujui kuitenkin loistavasti. Ladut olivat
liukkaat ja kilpailijoitakin odotetusti, kertoi tyytyväinen
kisavastaava Juha Ylikahri.
Ensi kesän tapahtumia suunnitellaan jo luottavaisesti.
- Toivomme, että pystyisimme monipuolistamaan Päivölän käyttöä kylän yhteisenä kokoontumispaikkana.
Piha-alueen hyödyntäminen liikunnallisesti ja hirsisaunan käyttöön ottaminen täydentäisivät toisiaan. Myös
Päivölän peruskorjattu eteinen ajantasaisine WC-tiloineen parantaa käyttömahdollisuuksia, esitteli Ulla Luoma lähiajan suunnitelmia.
Kisojen päätteeksi herkuteltiin puffetin annilla. Valinnanvaraa riitti: hernekeittoa, laskiaispullia, vohveleita
ja makkaraa. Keittiötalkoolaiset panivat jälleen parastaan. Onnistuneessa ulkoilutapahtumassa näkyi kylän
vahva yhteishenki ja vuosien varrella hioutunut rutiini.

Tulokset:
alle 4-vuotiaat tytöt
1. Inka Ylinentalo
2. Lilja Rudenberg
3. Milla Nummelin
4. Ninni Anttila

4.02
5.00
5.06
5.30

alle 4-vuotiaat pojat
1. Frans Unkuri
2. Vilho Kaleva
3. Julius Rajakallio
4. Frans Anttila

3.35
5.08
5.55
7.20

alle 6-vuotiaat tytöt
1. Vienna Rudenberg 2.21
2. Aliisa Anttila		
2.48
alle 6-vuotiaat pojat
1. Akseli Rajakallio
2.12
alle 8-vuotiaat tytöt
1. Annika Westergård 2.53
2. Sanni Anttila		
3.10
3. Sofia Rudenberg 3.15

Hilkka-Liisa Hollmen ensimmäisen
kilpailunsa lähtöviivalla Päivölässä
vuonna 1963.
Kisan nuorin Vilho Kaleva, 2½ vuotta,
loppusuoralla.

alle 10-vuotiaat pojat
1. Aleksi Westergård 1.42
alle 10-vuotiaat tytöt
1. Matilda Anttila
3.52
Frisbee-kisa alle 10-vuotiaat
1. Aleksi Westergård 6
2. Milla Nummelin
1
yli 10-vuotiaat
1. Matti Westergård
2. Ville Mäkitalo
3. Ilpo Nummelin
4. Erkki Luoma		

4
3
2
2

Tyytyväinen palkittu: Frans Anttila
mitali kaulassa ja herkkua käsissä

Lähtöjärjestelyjä

Aleksi Westergård yllätti toimitsijat hiihtovauhdillaan.
Harjoittelukilometriä hänelle on kertynyt Eteläpään
ja Pappila-Niemijärven laduilla.
Siikaisten kuntauutiset 1/2022
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Kunta tiedottaa
ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN
LUKUVUODEKSI 2022 – 2023

KOULUUN ILMOITTAUTUMINEN
LUKUVUODEKSI 2022 – 2023

Velvollisuus osallistua esiopetukseen

Oppivelvollisuuden alkaminen

• Perusopetuslain 26 a §:n mukaan lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään
esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan
toimintaan. Lukuvuonna 2022 – 2023 vuonna 2016 syntyneiden
lasten tulee osallistua esiopetukseen.

•Lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Lukuvuoden 2022 – 2023 alussa yleisen oppivelvollisuusiän saavuttavat vuonna 2015 syntyneet lapset.

• Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvan lapsen on
osallistuttava esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamisvuonna
ja vaihtoehtoisesti edellä mainitulla lapsella on oikeus saada esiopetusta sinä vuonna, jona lapsi täyttää viisi vuotta. Vastaavasti
perusopetuksen vuotta myöhemmin aloittavalla lapsella on oikeus
saada esiopetusta lisäksi myös oppivelvollisuuden
alkamisvuonna.

•Oppilas voidaan ottaa pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin,
jolloin hänen oppivelvollisuutensa alkaa vuotta säädettyä
aikaisemmin.
Perusopetuksen järjestämispaikka

• Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu
esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan
toimintaan.

•Siikaisten kunnan järjestämä perusopetus on keskitetty Siikaisten yhtenäiskouluun, jossa perusopetusta annetaan vuosiluokille
1 – 9 mukaan lukien eriytetty erityisopetus.

Siikaisten kunnan järjestämä esiopetus

Ilmoittautuminen Siikaisten kunnan järjestämään
perusopetukseen

• Siikaisten kunnan järjestämä esiopetus toteutetaan Siikaisten
yhtenäiskoulussa ja opetuksesta vastaa luokanopettaja.
• Tuleville esikoululaisille ja heidän vanhemmilleen järjestetään
tutustumistilaisuus esikouluun kuluvan kevään aikana, mikäli
korona-virustilanne sen sallii. Tutustumisajankohdasta ilmoitetaan
erikseen suoraan esikouluun ilmoitettujen lasten
vanhemmille.
Ilmoittautuminen esiopetukseen sekä maksuton
koulukuljetus
•Ilmoittautumiset Siikaisten kunnan järjestämään esiopetukseen
tehdään lomakkeella. Lisätietoja ilmoittautumisesta antaa ja
ilmoitukset ottaa vastaan hallintosihteeri Eveliina Levula,
GSM 044-7201 051, eveliina.levula@siikainen.fi.
•Ilmoittautumisen yhteydessä selvitetään myös lapsen oikeus
maksuttomaan koulukuljetukseen sekä mahdolliset
koulukuljetusjärjestelyt.
•Ilmoittautuminen tulee tehdä 1.5.2022 mennessä.
Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus
• Esiopetuksessa olevalla oppilaalla on oikeus esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen. Siikaisten kunnassa esiopetusta
täydentävä varhaiskasvatus järjestetään koulupäivisin
klo 6.00 – 9.00 ja 13.00 – 17.00 osana koululla järjestettävää
koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa ja muina aikoina osana
päiväkodin toimintaa.
• Paikkaa esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen voi
hakea ns. jatkuvana hakuna. Toiminnan suunnittelun helpotta
miseksi toivomme, että paikkaa haetaan jo esikouluun
ilmoittautumisen yhteydessä.
Lisätiedot: Rehtori-sivistystoimenjohtaja Jari Tuuri,
GSM 044-7201 041 ja sähköposti jari.tuuri@siikainen.fi.
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•Huoltajat voivat myös anoa hyvinvointilautakunnalta lapselle
oikeutta aloittaa oppivelvollisuus vuotta säädettyä aikaisemmin
tai vuotta säädettyä myöhemmin. Lisätietoja edellä mainittujen
anomusten jättämisestä saa rehtori-sivistystoimenjohtajalta.
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•Oppilas tulee ilmoittaa kouluun, jos hänen oppivelvollisuutensa
alkaa lukuvuoden 2022 – 2023 alusta tai jos oppilas on oppivelvollinen ja hän asuu Siikaisissa, mutta hän ei ole aikaisemmin
käynyt koulua Siikaisten yhtenäiskoulussa.
•Ilmoittautumiset Siikaisten kunnan järjestämään perusopetukseen tehdään lomakkeella. Lisätietoja ilmoittautumisesta antaa
ja ilmoitukset ottaa vastaan hallintosihteeri Eveliina Levula,
GSM 044-7201 051, eveliina.levula@siikainen.fi.
•Ilmoittautumisen yhteydessä selvitetään myös oppilaan oikeus
maksuttomaan koulukuljetukseen sekä mahdolliset
koulukuljetusjärjestelyt.
•Ilmoittautuminen tulee tehdä 1.5.2022 mennessä.
•Jos oppilaan asuinkunta on muu kuin Siikainen, huoltajat voivat
anoa hyvinvointilautakunnalle osoitetulla anomuksella hänelle
koulupaikkaa Siikaisten yhtenäiskoulusta.
Lisätiedot:
Perusopetuksen järjestämiseen liittyviä lisätietoja antaa
rehtori-sivistystoimenjohtaja Jari Tuuri,
GSM 044-7201 041 ja sähköposti jari.tuuri@siikainen.fi

Ilmoittautumislomakkeet löydät Siikaisten
kunnan verkkosivuilta. Lomakkeet tulee
palauttaa täytettynä Kunnantuvalle 1.5.2022
mennessä.
Siikaisten kunta
Kankaanpääntie 1 A
29810 Siikainen
Lisätietoja ilmoittautumisesta antaa hallintosihteeri
Eveliina Levula, GSM 044-7201 051,
eveliina.levula@siikainen.fi.

VARHAISKASVATUSPAIKKOJEN
HAKUAIKA

SIVISTYSTOIMEN TOIMINTA-AVUSTUKSET
VUODELLE 2022

Siikaisten päiväkoti Pikku-Santrassa on kaksi osastoa 0-3 v.
ja 3-5 v. ryhmät.

Liikunnan ja urheilun toiminta-avustus
määräraha 6.500 €

Uusien tulokkaiden hakuaika on HUHTIKUU, hakukaavakkeita saa päiväkodilta tai tulostettua netistä. Täytetty lomake
palautetaan päiväkodille.

Nuorisotoiminnan avustus
määräraha 2.500 €

Päiväkotipaikan jo saaneet eivät hae paikkaa uudelleen,
vaan täyttävät sopimuksen varatusta varhaiskasvatusajasta,
ja palauttavat sen 15.5.2022 mennessä päiväkodille.

OPPILAAN HAKEMINEN KOULULAISTEN
AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN
LUKUVUODEKSI 2022 - 2023
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa virikkeellistä ja turvallista toimintaa lapsille ennen koulupäivää ja sen jälkeen. Siikaisten
kunnassa sitä järjestetään vuosiluokkien 1 ja 2 oppilaille sekä erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille aamuisin klo 6.00 – 9.00 ja
iltapäivisin klo 13.00 – 17.00. Järjestämispaikkana toimivat Siikaisten
yhtenäiskoulun tilat ja ohjaajina toimivat koulunkäynninohjaajat.
Sekä aamutoiminnassa että iltapäivätoiminnassa on 14 paikkaa,
joista osa menee esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen
käyttöön.
Paikkoja myönnettäessä ensisijaisen valintaryhmän muodostavat vuosiluokan 1 oppilaat ja erityisen tuen päätöksen saaneet
oppilaat ja toissijaisen valintaryhmän toisen vuosiluokan oppilaat.
Mikäli paikkoja jää vapaaksi, paikka voidaan myöntää myös toisen
vuosiluokan oppilaalle. Mikäli hakijoita on enemmän kuin paikkoja,
paikat arvotaan valintaryhmän sisällä. Jos lapsi jää ilman aamu- tai
iltapäiväkerhopaikkaa, hänet sijoitetaan jonotuslistalle.
Lapset valitaan aamu- ja iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi kerrallaan
erikseen aamutoimintaan ja iltapäivätoimintaan. Lukuvuotta 20222023 varten paikkaa tulee hakea viimeistään 1.5.2022. Paikkaa voi
hakea myös edellä mainitun hakuajan jälkeen. Hakulomakkeita saa
koululta, ja niitä voi tulostaa myös kunnan internetsivuilta.
Siikaisten kunnassa perusopetuksessa olevan oppilaan osallistumisesta koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan peritään
kuukausimaksu, joka määräytyy osallistumiskertojen mukaan.
Osallistumiskerran hinta on aamutoiminnan osalta 3 euroa osallistumiskerralta (sisältää aamupalan) ja iltapäivätoiminnan osalta 4 euroa
osallistumiskerralta (sisältää välipalan). Kuukausimaksu laskutetaan
jälkikäteen.
Osallistumismaksua voidaan erillishakemuksesta alentaa tai siitä
voidaan kokonaan luopua, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen
on syytä. Huoltajan elatusvelvollisuuteen, toimeentuloedellytyksiin
ja huollollisiin näkökohtiin perustuvista maksualennuksista päättää
hyvinvointilautakunta, ja päätöstä varten pyydetään sosiaalitoimen
lausunto.
Lisätietoja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta antaa
rehtori-sivistystoimenjohtaja Jari Tuuri,
GSM 044-7201 041 ja sähköposti jari.tuuri@siikainen.fi

Kulttuuritoiminnan avustus
määräraha 3.500 €
Hyvinvointilautakunnalle osoitetut hakemukset on
jätettävä 29.4.2022 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:
Siikaisten kunta /hyvinvointilautakunta
Kankaanpääntie 1 A, 29810 Siikainen
Avustusten saajien tulee toimittaa raportti vuoden 2021
avustusten käytöstä hyvinvointilautakunnalle.
Koronavirustilanteen vuoksi vuodet 2020 ja 2021 olivat
toiminnan ja tapahtumien järjestämisen kannalta hankalia. Tästä syystä vuodelle 2021 myönnetyn avustuksen
tai vuoden 2021 loppuun käytön jatkoaikaa saaneen
avustuksen käyttöaikaa voi anoa jatkettavaksi vuoden
2022 loppuun saakka.
Uutta avustusta saadakseen hakijan on toimitettava hyväksyttävä raportti aikaisemmin myönnettyjen avustusten käytöstä hyvinvointilautakunnalle, ellei sellaista ole
aikaisemmin toimitettu. Muilta osin avustusten hakemisessa noudatetaan hyvinvointilautakunnan hakuohjetta.
Sekä hakuohje että hakukaavake löytyvät Siikaisten
kunnan internet-sivuilta www.siikainen.fi/ ja liikuntatoimistosta.
Hyvinvointilautakunta tekee päätökset käyttämättä
jääneiden avustusten takaisinperinnästä ja uusien
avustusten myöntämisestä toukokuussa pidettävässä
kokouksessa.
Lisätiedot:
rehtori-sivistystoimenjohtaja Jari Tuuri,
GSM puh. 044-7201 041
sähköposti jari.tuuri@siikainen.fi
Lisäksi liikunta-ja nuorisotyön toiminta-avustuksen
osalta vapaa-aikasiteenri Taisto Salo
GSM 044-7201 036
taisto.salo@siikainen.fi

Hyvinvointilautakunta

Ilmoittaudu
kouluun!
Siikaisten kuntauutiset 1/2022
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KYSELY SIIKAISLAISTEN IKÄIHMISTEN
TERVEYSKESKUSPALVELUIDEN SAATAVUUDESTA
Siikaisten vanhus- ja vammaisneuvosto haluaa kartoittaa yli 65-vuotta täyttäneiden siikaislaisten
ikäihmisten terveyspalveluiden saatavuutta. Kyselyyn voi vastata tällä kyselylomakkeella.
Vastauslomakkeen voi palauttaa Kunnantuvan postilaatikkoon tai postittaa osoitteella: Siikaisten
vanhus- ja vammaisneuvosto Kankaanpääntie 1 A, 29810 Siikainen. Kaikki palautteet käsitellään
luottamuksellisesti.
Hyödynnämme kyselyn vastauksia yhdessä Satakunnan vanhusneuvoston kanssa kehittämällä
ikäihmisten palvelujen saatavuutta. Kyselyyn voi vastata 15.5.2022 saakka. Kaikkien
vastanneiden kesken arvotaan kaksi lounaslippua Marilyniin.

Nainen
Mies

1. Käytätkö terveyskeskuksen palveluita, ympyröi oikea vaihtoehto.
a. en juuri
b. muutaman kerran vuodessa
c. kuukausittain tai harvemmin
d. viikoittain

2. Arvioi seuraavia väittämiä ja rastita kultakin
riviltä yksi sinulle sopiva vaihtoehto.
Olen tyytyväinen saamaani palveluun
terveyskeskuksessa
Terveyskeskuksen lääkärin vastaanotolla saa hyvin
vastaanottoaikoja
Terveyskeskuksen hoitajan vastaanotolle saa hyvin
vastaanottoaikoja
Käytän pääasiassa yksityisen sektorin
lääkärinpalveluita
Käytän sähköisiä ajanvarauspalveluita
Olen kokenut viimeisen 12 kk:n aikana syrjintää
terveyspalveluiden saannin suhteen
Minulle jäi tunne, että minusta välitettäisiin.
Palvelusta oli helppo saada tietoa. Sain riittävästi
ohjeita ja tukea itseni hoitoon / asiani hoitoon jatkossa
Sana on vapaa:

Nimi ja puhelinnumero:
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samaa
mieltä

jokseenkin jokseenkin eri
samaa
eri mieltä mieltä
mieltä

en osaa
sanoa

SAMMUTTIMIEN
TARKASTUSPÄIVÄ

SAMMUTTIMIEN TARKASTUSPÄIVÄ

Kirpputori
Toimintatuvalla
(Kankaanpääntie 1 B)

avoinna tiistaina klo 8-14
Tule tutustumaan monipuoliseen tavaravalikoimaan ja tekemään edullisia löytöjä!
Käteismaksu
HUOM! Kirjaston poistokirjoja on edelleen myynnissä Toimintatuvalla kirpputorin
aukioloaikana. Poistokirjoja myydään
1 euro / kassillinen

Tervetuloa!
Toimintatuvan väki

SIIKAISTEN
HUOLTOASEMALLA
SIIKAISTEN HUOLTOASEMALLA
21.4.2022 KLO 10 – 14
21.4.2022 KLO 10 – 14
Tarmo sammutinhuolto
Tarmo sammutinhuolto

UUSIEN OPPILAIDEN
ILMOITTAUTUMINEN
OPINTOIHIN

A

IK

UA

K
HA

A
KA
IK E:
L
K NN
TÄ

21.3.-14.4.2022

LLE

IKÄISI

KAIKEN

kankaanpaa.eepos.fi

AVOIMET OVET 2.4. KLO 12-16
TULE TUTUSTUMAAN TOIMINTAAN!

Siikaisten kuntauutiset 1/2022
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Jelppari

Arjen

- apua arjen askareisiin -

Kotonasi tehdystä
työstä saat
kotitalousvähennyksen.
Ota rohkeasti yhteyttä!

JJS-RAISIO
Koti- ja mökkitalkkari JOKKE
Kotitalkkari
Polttopuuta
Muita kiinteistön ja piha-alueen
huoltotehtäviä

Terveisin paikallinen yrittäjä

Mari Halminen
050-3318996
www.arjenjelppari.fi

skyprint oy –

Puh. 0400-721 997
Sähköposti:

monien mahdollisuuksien painot
painota
a lo
lo

paino@skyprint.fi
Toimitusjohtaja Mika Ropanen

02 – 5527 217
0400 – 544 806

www.skyprint.fi

Äitienpäiväksi
lahjakortit!
Aurinkoista kevättä ja
tervetuloa hoitoihin!
Kosmetologi-jalkahoitaja
Seija Alanko
0500 594 620

Avattu
Monipuolinen kodintarvike- ja pienrauta-myymälä
Lauttijärventie 1:ssä (ent. apteekin tiloissa).

Poikkea ostoksille!
Myymälä avoinna:
ma - pe klo 8 - 17, la 10 - 13
Vaateliike avoinna:
ma - pe klo 10 - 17, la 10 - 13
Tervetuloa molempiin myymälöihin!
Marjan Putiikki
Lauttijärventie 1, Siikainen
p. 040 - 359 0000 (Marja)
p. 040 - 705 5947 (Seppo)
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Kahvi- & Oluttupa

Kaarna

La 9.4 Karaoke klo. 21-01

La 16.4 Pääsiäismunajahti
Koko päivän

La 23.4 Pubivisa klo. 22

Tervetuloa Kaarnan ensimmäiseen visailuun!
Kerää joukkueesi, voittajille palkinnot luvassa!

La 30.4 Raimo Koivukorpi &
Juhani Haanpää klo. 22-01
Laittavat bileet pystyyn!

Kankaanpääntie 2, Siikainen
www.facebook.com/kahvioluttupakaarna

TILAA KELA-KYYDITYS
SATAKUNNAN ALUEELLA
0800 92442 / Keskustaksi Seinäjoki
Jos haluat käyttää Siikaisten omia taksipalveluita (toivetaksia) kelataksikyydityksiin, voit pyytää tilatessasi
auton numero 1339 (Seija) tai 1338 (Markku).
Soita siis ensin meille numeroon 040 5762 547 tai 0500 326 256, ja tarkistetaan
aikataulujen sopivuus ja neuvomme miten toimitaan.
Toimitamme myös vammais- ja sosiaalihuoltolain taksipalveluita POSA:n alueella
Siikaisissa. Jos sinulla on TaksikorttiPLUS käytössäsi ja haluat käyttää meidän
taksipalveluita, niin soitathan meille. Käytössämme on inva-auto paareilla sekä
farmari henkilöauto.
Terkuin Seija ja Markku

Siikaisten kuntauutiset 1/2022
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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
• 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

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!

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

Liike- ja palvelutalo
Siikainen
puh. 0400 448 969

Merikarvialla sinua palvelevat

Eeva-Liisa Lehtiniemi

Tuija Ruoho

Satu Kuusisto

Asiakkuusasiantuntija
Asiakkuusasiantuntija
050 467 7041
050 340 4175
eeva-liisa.lehtiniemi@op.fi
tuija.ruoho@op.fi

Pohjola
Vakuutus

Lassi Peltola

Vakuutusedustaja
040 648 5193
lassi.peltola@pohjola.fi

Asiakkuusjohtaja, KTM
julkinen kaupanvahvistaja
044 714 1241
satu.kuusisto@op.fi

OP Kodin
kiinteistönvälitys

Lainopilliset
palvelut

Jari Teuramo

Jani Rosendahl

Kiinteistönvälittäjä LKV
0400 637 333
jari.teuramo@op.fi

Pankkilakimies,
kaupanvahvistaja
040 661 9686
jani.rosendahl@op.fi

Konttorin aukioloajat
Kassapalvelut
pe klo 10-16:30
Muut ajanvarauksella
ma-to klo 10-16:30
Ajanvaraus numerosta 0100 0500
tai verkossa op.fi (pvm/mpm)
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Kaikkien
asiantuntijoidemme
yhteystiedot löydät
osoitteesta
op.fi/lansi-suomi/
soitasuoraan
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Unelmoitko
kesäduunista?
OP Länsi-Suomi tarjoaa 15-17-vuotiaille nuorille
mahdollisuuden toteuttaa unelmia ja tutustua
työelämään. Lahjoitamme tulevana kesänä
yhdistykselle kesätyöpalkkasi kahdeksi viikoksi.
Hae kesäduunia pankin piikkiin
17.4.2022 mennessä.
op.fi/lansi-suomi

yhdistykset
SUOMEN PUNAINEN RISTI
Siikaisten osasto
KEVÄTKOKOUS
tiistaina 5.4.2022 klo 19.00
Osuuspankin kerhohuoneella.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
TERVETULOA!

Hirvijärven kyläyhdistys ry:n
KEVÄTKOKOUS
su 1.5.2022 klo 13
Uimarannan majalla

Siikaisten Nuorisoseura ry:n vuosikokous

- käsitellään sääntömääräiset asiat
- johtokunta kokoontuu klo 12

ti 19.4.2022 klo 18 nuorisoseurantalolla,
Tuorilantie 4

TERVETULOA!

Johtokunta kokoontuu klo 17.30
Keskustan Siikaisten kunnallisjärjestön
VUOSIKOKOUS
su 24.4.2022 klo 19.00
Heikinkartanossa, Leväsjoentie 499

Tervetuloa!
Johtokunta
Siikaisten Karhunveikot ry:n kevätkokous
to 28.4.2022 klo 18 seurakuntakodilla (Pappilantie 1).
Hallitus kokoontuu klo 17.30.

Tervetuloa!

SIIKAISTEN
KARHUNVEIKOT

Kirpputori Ns-talolla
la 21.5. 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 ja lisätiedot: Maria Santti 0400-592299
tai Tuija Katajisto 050-5463700

Buffetti!

- sääntömääräiset kokousasiat
- puoluekokousedustajien nimeäminen
kaudelle 2022-2024
- johtokunta kokoontuu klo 18.00

TERVETULOA!

Siikaisten Martat
Hirvestä hyvää, teemme Pirkko Tuorilan johdolla
keskiviikkona 6.4.2022 klo 18.00.
Gluteenittomien leivonnaisten valmistusta Tarja Lammin johdolla torstaina 28.4.2022 klo 18.00.
Yhtenäiskoulun opetuskeittiöllä.
Kaikille avoin ja maksuton, mutta varaathan mukaan
kahvi/arparahaa.

Tervetuloa!

Mannerheimin lastensuojeluliiton Siikaisten
paikallisyhdistys ry:n kevätkokous
to 5.5.2022 klo 18.00 (Pappilantie 2).
Hallitus kokoontuu klo 17.30.

Tervetuloa!

Siikaisten yhdistys

Siikaisten kuntauutiset 1/2022
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SIIKAISTEN RHY

Metsästäjätutkintoon valmentava koulutus ja tutkinnot v. 2022
Päivämäärä
23.04. 2022

Kello
10.00 - 16.00

24.04. 2022

9.00 - 15.00

Paikka
Siikainen, Leväsjoen Eränkävijöiden erämaja. Koulutusta
on yksi kurssi 12 tuntia, joka jaettu kahdelle päivälle.
Toinen päivä, lopuksi tutkinto klo 15:30

Metsästäjätutkintoon valmentavaan koulutukseen ilmoittautuminen toiminnanohjaajalle 18.04.
mennessä, samalla ilmoitus kenelle tilataan metsästäjän opas, hinta 30€
puhelin: 0400-224247 tai sähköposti: koivumaki.kalevi@gmail.com.
Koulutus toteutuu, jos ilmoittautuneita on vähintään neljä (4). Koulutuksen hinta 30€.
METSÄSTÄJÄTUTKINNOT 2022
Päivämäärä
Kello
24.04.2022
15.30 – 17.00
26.04.2022
18.00 – 19.30
28.04.2022
18.00 – 19.30

Paikka
Leväsjoen Erämaja, Keskukyläntie 495 Siikainen
- ” - ” -

Metsästäjätutkintoon ilmoittautuminen ennakkoon toiminnanohjaajalle 22.04.mennessä
puhelin: 0400-224247 tai sähköposti: koivumaki.kalevi@gmail.com.
Metsästäjätutkinto maksu 20€
Huomioidaan mahdolliset Covid-19 rajoitukset.

Hirvikoe ammunnat alkavat 10.7.klo 13:00- 15:00 ja jatkuvat sunnuntaisin.
Katso rhy.fi sivuilta

Partiolaisten pääsiäismyyjäiset
K-Vestorin pihalla

pe 8.4. klo 16.00-19.00
ma 11.4 klo16.00-19.00
ti 12.4.klo 16.00-19.00

Hyvää pääsiäistä toivottaa:
Siikaisten Karhunveikot

Pekka Simojoki &
Sami Asp duo
Siikaisten kirkossa
10.4.22 klo 15.30.
Vapaa pääsy
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Kirjailijavierailu kirjastossa
Viime keväältä siirtynyt vierailu toteutuu nyt;
Riikka Ala-Harja tulee vierailemaan
kirjastossamme torstaina 7.4.2022. klo 18.00.
Kirjailija Riikka Ala-Harja on valmistunut Teatterikorkeakoulun dramaturgian koulutusohjelmasta vuonna 1993.
Ala-Harjan tuotantoon kuuluu romaaneja, kuunnelmia,
näytelmiä, sarjakuvakäsikirjoituksia ja novellikokoelma.
Hän on julkaissut myös kaksi kuvakirjaa ja lastenromaaneja.
Riikka Ala-Harja saattaa olla tuttu myös muista kuin kirjallisista yhteyksistä, sillä hän on asunut lapsena myös
Siikaisissa!
Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan, tilaisuuteen
on vapaa pääsy.
Kuva: Jonne Räsänen/Otava 2019

SATAKUNNAN HAASTEPYÖRÄILY JA KESÄKAUDEN KUNTOKÄVELY 2022
Säännöt
Kesäkauden kuntokävely suoritetaan 1.5-30.9.2022 välisenä aikana. Suoritusmatka on kävellen, juosten,hölkäten 5km/piste,
pyörällä matka on 15km/piste. 60v täyttäneille vähimmäismatka pyörällä on 10km. Yhden päivän aikana voi suorittaa
3 suorituspistettä. (Poikkeuksena Satakunnan haastepyöräilynaikana pisteitä voi suorittaa rajoituksitta). Kuntokävelypiirejä on
2kpl, Kirkonkylä ja muut kylät. Kuntokävelyn yhteydessä käydään kylienvälinen kilpailu (koulupiirirajat) suorituspisteiden
määrässä suhteessa kylän asukaslukuun. Molempien kuntokävelypiirien 3 parasta palkitaan ja loppujen kesken arvotaan
3 palkintoa.
Satakunnan Haastepyöräily on uudistunut. Enää ei käydä kuntien välistä kilpailua, vaan verrataan tuloksia edelliseen vuoteen.
Haastepyöräily käydään 1.5 – 26.6 .2022 välisenä aikana.Suoritettava matka on 10km/piste. Yhden päivän aikana voi suorittaa
rajoituksitta suorituspisteitä.
Haastepyöräilyssä arvotaan viikoittain palkintoina T-paita ja urheilusukat. Kaikkien niiden kesken, jotka ovat tehneet yhden
pyöräilysuorituksen kahdeksalla eri viikolla 1.5-26.6.2022 välisenä aikana, arvotaan palkinnoksi polkupyörä.
Suoritukset voi kirjata erilliselle kuntokortille, kuntolaatikossa olevaan vihkoon tai mobiililla.
KIRKONKYLÄ
Tuorilantie
Lauttijärventie
Siikaistentie
Hirvijärventie
Härkäniemi
Aittasalmi

Koivumäen risteys
Kunnasmaan tienhaara
Formun tienhaara
Markku Viitasen tienhaara
Pururadan kuntolaatikko
Aittasalmentie

SIVUKYLÄT
Otamo
Hirvijärvi
Vuorijärvi
Keskukylä
Pyntäinen
Leppijärvi
Leväsjoki
Leväsjoki/Saarikoski
Sammi

Leväsjoentie - Otamontien risteys
Uudentalon risteys
Kuusiston tienhaara
Vuorijärventie-Rimpeläntien risteys
Tuomiluoman tienhaara
Siikaistentie-Honkajoentien risteys
Herrainmetsän tienhaara
Kalevi Koivumäen tienhaara
Muuntajan tienhaara
Sammin koulu ja Aurala

KUNTOILUTERVEISIN
TAISTO SALO, vapaa-aikasihteeri

Siikaisten kuntauutiset 1/2022
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SEURAKUNTATAPAHTUMAT HUHTI-TOUKOKUU 2022
JUMALANPALVELUKSET:

2022

Su 3.4. klo 12 Sanajumalanpalvelus srk-kodissa, Broberg, Tanskanen
Su 10.4. klo 10 Sanajumalanpalvelus srk-kodissa, Ervasti, Tanskanen,
rippikoululaiset osallistuvat, Jp:n jälkeen rippikoululaisille lounas ja
rippikoulua srk-kodissa ja Nuokkarilla klo 15 asti.
To 14.4. klo 18 Kiirastorstain Messu kirkossa, Ervasti, Tanskanen.
Pe 15.4. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa, Ervasti, Tanskanen,
kirkkokuoro
Su 17.4. klo 10 Messu kirkossa, Ervasti, Tanskanen, kirkkokuoro
Ma 18.4. klo 12 Sanajumalanpalvelus Leväsjoen Rukoushuoneella, Ervasti,
Tanskanen, Mäki
Su 24.4. klo 12 Sanajumalanpalvelus srk-kodissa, Broberg, Tanskanen
Su 1.5. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa, Ervasti, Tanskanen
Su 8.5. klo 10 Messu kirkossa, Ervasti, Tanskanen
Su 15.5. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa, Ervasti, Tanskanen,
kunniakäynti sankarihaudalla

LAPSI- JA NUORISOTYÖ:

Avoin kerho lapsille ja perheille keskiviikkoisin klo 9:30-11:30.
Nuortenilta Nuokkarilla pe 8.4. ja 22.4. klo 18, Seera.
Kesäleiri Sammin kylätalolla 1.-3. lk 13.-14.6 ja 4.lk-6.lk 13.-15.6.
Leirimaksu on 25€/ 1.-3. lk/leiriläinen, 30€/4.-6. lk/leiriläinen, sisaralennus
5€. Lisätiedot ja ilmoittautuminen Seera Mukkala 0400845821 tai
merita.mukkala@gmail.com

MUU TOIMINTA:

Ma 4.4. klo 13-15 Perinteiset ystäväkaffeet srk-kodilla, järj. SPR ja Srk
Ti 5.4. klo 18:30 Rukouspiiri Nuokkarilla
Ke 6.4. klo 10 Seurakuntakodin kerho, Päivärinta
To 7.4. klo 14 Lähetyskahvila srk-kodissa, Päivärinta
Su 10.4. klo 15:30 Majataloilta kirkossa Pekka Simojoki & Sami Asp duo
Ti 12.4. klo 14 Ehtoollishartaus Metsätähdessä, Ervasti, Tanskanen
Ti 12.4. klo 18:30 Pääsiäiskuunnelma srk-kodissa, kuoro
Ti 19.4. klo 18:30 Rukouspiiri Nuokkarilla
Ke 20.4. klo 10 Seurakuntakodin kerho, Päivärinta
To 21.4. klo 18:30 Naistenpiiri srk-kodilla
Ti 26.4. klo 14 Hartaus Metsätähdessä, Päivärinta, Tanskanen
Ti 26.4. klo 18:30 Kinkerit srk-kodissa, Ervasti, Tanskanen
La 30.4. klo 9 Vappumyyjäiset torilla lähetyksen hyväksi
Ma 2.5. klo 9 Terveysryhmä srk-kodilla, toukokuun maanantaisin
Ti 3.5. klo 18:30 Rukouspiiri Nuokkarilla
Ti 3.5. klo 19 Rippikoulun vanhempainilta srk-kodilla
Ke 4.5. klo 10 Seurakuntakodin kerho, Päivärinta
Ti 10.5. klo 14 Hartaus Metsätähdessä, Ervasti, Tanskanen
Ke 11.5. klo 14 Lähetyskahvila srk-kodissa
Su 15.5. klo 14 Kirsti Heikkilän muistoseurat Sammin kylätalolla, Ervasti, Rainerma, Tanskanen, Tervetuloa!
Ke 18.5. klo 10 Seurakuntakodin kerho, Päivärinta
Eu-ruokaa diakoniatoimistolla torstaisin klo 9-12
tai sopimuksen mukaan puh. 0400 363 588/Kaisa
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YHTEYSTIEDOT:
Kirkkoherra Olavi Ervasti, puh. 040 586 1345
Talouspäällikkö Susanna Järvenpää, puh.
040 549 3122
Diakonissa Kaisa Päivärinta puh. 0400 363 588
Kanttori Jari Tanskanen, puh. 050 501 7226
Lapsi- ja nuorisotyönohjaaja Seera Mukkala
puh. 0400 845 821
Suntio Majlis Mäki puh. 040 575 4205
VIRASTO avoinna ti-ke-to klo 9-12
(tai sopimuksen mukaan) puh. 040 549 3122

