Siikaisten KUNTAUUTISET

Siikaisten kunnan tiedotuslehti

TOMMI SANTIN MUISTOKONSERTTI KESKI-PORIN
KIRKOSSA 28.9.2020
SOME-ILTA SIIKAISTEN YHTENÄISKOULULLA 7.10.2020
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Kiitos!!!

Siikaisten KUNTAUUTISET

SM-PITKÄ 2020 on ohi – yli 200 talkoolaista, tuhansia
tunteja työtä ja ennakkovalmistautumista ja lopulta 2 päivää, joiden aikana yli 1600 suunnistajaa tutustui Vuorijärven kallioihin ja metsiin.

Kilpailijat käyttivät majoituspalveluita, poikkesivat kaupassa tai tankkaamassa vilkastuttaen elinkeinoelämäämme
sekä kisojen aikana että jo aiemmin käydessään harjoittelemassa siihen tarkoitukseen kartoitetulla alueella.

Kankaanpään Suunnistajien ja Siikaisten Sisun yhteistyönä hakemat kisat eivät olisi onnistuneet ilman talkoolaisten suurta määrää. Vapaaehtoisia löytyi useammalta paikkakunnalta, minkä kilpailujen johtaja Hanna Kallio halusi
erityisesti nostaa esiin: ”Monissa kisoissa talkooväkeä on
vaikea löytää, täällä jokainen oli valmis auttamaan omien
vahvuuksiensa mukaan”. Kallion mukaan siikaislaisten
keskuudessa kisat nähtiin selvästi koko kunnan yhteisenä
voimanponnistuksena missä haluttiin olla mukana. Hanna
Kallio lähettääkin lämpimät kiitokset kaikille mukana olleille!
Pienelle kunnalle tällainen suurtapahtuma on aina myös
imagokysymys taloudellista merkitystä vähättelemättä.

Kisapäivien aikana kunta näkyi kilpailukeskuksessa yhteisteltalla LH Geoparkin kanssa. Parasta mainosta kunnallemme olivat kuitenkin talkoolaiset, jotka kisapäivinä
sateesta ja kuraisista maastoista huolimatta jaksoivat hymyssä suin palvella osallistujia. Kilpailija tuskin mietti
mistä päin oli kotoisin autoa tuupannut liikenteenvalvoja
tai haketta tuonut traktorikuski, tai oliko iloisesti hymyillyt kahvin myyjä paikkakuntalaisia - joka tapauksessa sekä
kilpailureitit että järjestelyt saivat osallistujilta kiitosta ja
se jätti positiivisen muistijäljen kunnastamme.
Sari Vuorela
Elinvoimalautakunnan puheenjohtaja
KUVA RAIMO MALJANEN

Kansikuva Raimo Maljanen: Suunnistuksen SM-kisoja varten väliaikaisesti Eteläpäästä siirretty ponttoonisilta Vuorijärvellä.
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"Siikainen – luontoa käydä edellä"
Kaikille avoin logokilpailu
150 –vuotis juhlavuoden kunniaksi
Siikaisten kunta täyttää 150 vuotta 1.5.2021.
Juhlavuotta vietetään kunnassa usein eri
tavoin. Juhlavuonna on tarkoitus ottaa käyttöön kunnalle uusi logo, jota käytetään jatkossa kunnan viestinnässä soveltuvin osin
kunnan vaakunan sijaan tai rinnalla.
Siikaisten arvokasta maalaismaisemaa rytmittävät erämaat, keidassuot ja järvet. Katselmankallion tornista avautuvat näkymät suurille, suojelluille suoalueille, joiden ansiosta
Siikainen on nyt myös virallisesti osa Unescon
Global Geopark -verkostoa. Siikaisten rakennuskulttuurin erikoisuus, kuusikulmaiset, korumaiset lasikuistit kertovat puolestaan alueen
vaurastumisesta 1800-luvulla. Siikaislaisia ihmisiä kuvaa toimeliaisuus ja yhteisöllinen vastuunkanto kanssaihmisistä. Siikaisissa asukkaiden hyvinvointia ja koko kunnan elinvoimaa
edistää erityisesti omaehtoinen kulttuuri- ja
vapaa-ajantoiminta.
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Miten pukisit Siikaisten piirteet ja tunnuslauseen "Luontoa käydä edellä" yksinkertaiseksi
kuvaksi?
Kilpailun säännöt
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Kilpailu on avoin kaikille
4.9.–11.10.2020.
Kilpailuun voi osallistua itse suunnittelemallaan ja tekemällään työllä. Työn
on oltava riittävän yksinkertainen, jotta
se soveltuu tarkoitukseensa.
Logon voi suunnitella vapaasti valitulla
tekniikalla, mutta se tulee toimittaa
digitaalisessa muodossa kunnan kirjaamoon, kirjaamo@siikainen.fi.
Voittajan valitsee juhlavuoden koordinaatioryhmän muodostama raati. Työt
arvioidaan nimettöminä.
Kilpailuun osallistumalla antaa kunnalle täydet käyttöoikeudet työhönsä
(kilpailun voittajatyö).
Kilpailun voittaja palkitaan 500 euron
palkkiolla.

Pori Organ -festivaali
Keski-Porin kirkko
Ma 28.9.klo 19 Tommi Santin muistokonsertti		
Liput 10 eur
Juhani Romppanen, urut
Bach – Vierne – Parry
Haluamme tämänvuotisessa Pori Organ -festivaalin avajaiskonsertissa kunnioittaa vuonna 2015 edesmenneen
hyvän ystävän ja pitkäaikaisen työtoverimme Tommi
Santin muistoa. Hän oli festivaalin toiminnassa mukana
sen alusta saakka ideoimassa ja kehittämässä tapahtumaa.
Monet hienot konsertit saivat alkunsa yhteisissä palavereissa Tommin kanssa. Näistä mainittakoon vuoden 2008
Pori Organ, kun saimme juhlia 450-vuotiasta Porin kaupunkia srk-yhtymän ja kaupungin yhteisellä tilaussävellyksellä Jukka Linkolan messulla Deus Protector Noster
sekä vuoden 2011 festivaali, jossa Pori Big Band ja Porin
Filharmoninen Kuoro toteuttivat Duke Ellingtonin upean
Jazz-teoksen Sacred Music.

Tommi piti Porissa kaikkien musiikinystävien tuntemaa
Musiikki Belisa-levykauppaa ennen siirtymistään Pori
Sinfoniettan järjestäjäksi ja nuotistonhoitajaksi. Hän myös
äänitti ja tuotti useita Cd-levyjä. Avajaiskonsertin ohjelmassa kuultava Louis Viernen ensimmäinen urkusinfonia
Op.14 oli yksi keskeisiä teoksia vuonna 2011 julkaistulla
”Louis Vierne Organ Works” –levyllä, jossa soivat Keski-Porin kirkon Paschen Kiel -urut.
Pori Organ -festivaali
Juhani Romppanen
taiteellinen johtaja
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Leväsjoki-päivä sai väen liikkeelle
Leväsjoen kyläyhdistyksen perinteistä Leväsjoki-päivää
ei tänä kummallisena keväänä pystytty suunnittelemaan,
mutta pienimuotoista kohtaamista kyläläisille haluttiin
kuitenkin tarjota.
-Tämän Leväsjoki-päivän sisällössä on haluttu huomioida
ensisijaisesti lapset, kertoo kyläyhdistyksen puheenjohtaja
Antti Vuorela.
- Aikaisempina vuosina on painotettu nostalgisia kokemuksia, nyt on haluttu katsoa eteenpäin. Lapset, jotka nyt
ajavat tuossa polkuautoja tai heittävät saapasta, tulevat
täällä käymään vielä tulevinakin vuosikymmeninä. Eli
ajatellaan ensisijaisesti tulevaisuutta. Sopii hyvin koronakesään ja -kevääseen. Vaikeimpiakin aikoja on nähty ja
eteenpäin pitää mennä. Toivoa pitää olla ja ihmisten tapaamiset ovat tosi tärkeitä näinä aikoina, jatkaa Vuorela.
Viime kesästä Päivölän tontti on laajentunut Koiviston
pihapiirin. Vasara ja nauloja -tapahtumassa oli tarkoitus
esitellä hanketta myös yleisölle, mutta kesän virustilanne
hidasti töiden etenemistä.
- Aikataulu on muutaman kuukauden myöhässä. Kaksi remonttia on suunnitteilla. Rahoituskuviot ja suunnitelmat
ovat kuitenkin selvillä; Leader Pohjois-Satakunta tukee
Koiviston Puistometsä- ja saunahanketta, Kotiseutuliitolta
saatiin avustusta Päivölän eteisremonttiin. Toteuttamisaikaa on kolme vuotta. Työt jatkuvat heti, kun virustilanne
helpottaa. Ehkä jo ensi kesänä on jotain uutta esiteltävää,
toivoo Vuorela.
Hoitovapaalla oleva helsinkiläinen Leila Kaleva on maaliskuusta lähtien lähes koko ajan asunut pienen poikansa
kanssa Leväsjoella.

-Veri vetää synnyinseudulle, myös sukulaiset ja tietysti
tämä kyläyhteisö, kertoo tyytyväinen tapahtumavieras.
Kaleva on myös kiinnostunut maaseudusta elinympäristönä ja näkee siinä paljon käyttämättömiä resursseja tulevaisuutta ajatellen.
– Ensinnäkin suomalaisen elintarviketuotannon puhtaus
on ainutlaatuista. Metsästä saatavat luonnontuotteet kannattaisi hyödyntää monipuolisesti. Yrittäjyyttä siinä tarvitaan. Hyvä esimerkki maaseutuyrittämisestä Siikaisissa on
Ravintorengas. Luomutuotteeksi luokitellun Havupuu-uutejuoman valmistukseen raaka-aine saadaan metsästä.
Alihankkijoineen yritys puolestaan työllistää paikallista
väkeä. Etätyön mahdollisuuksien parantamista ei myöskään voi vähätellä, luettelee Kaleva esimerkkejä, joissa
maaseudulla olisi tulevaisuutta.
Tapahtumayleisö oli kuitenkin tyytyväinen päivän antiin.
Ajoittainen sade ei haitannut osallistujia eikä torimyyjiä
eikä varsinkaan pieniä polkutraktorin polkijoita, jotka radan suunnittelijan Ville Mäkitalon hämmästykseksi eivät
olleet kiinnostuneita kilpailemisesta; he halusivat vain
ajaa. Viileä sää houkutteli väkeä käyttämään hyväksi ravintolan monimuotoista tarjontaa; makkara maistui ja ravintolan herkut suussasulavine vohveleineen tekivät kauppansa vanhaan malliin.
Sisätiloissa pöydät oli järjestetty sopiville etäisyyksille.
Vierailla oli myös mahdollisuus esittää yhteislaulutoivomuksia musiikista vastaaville taiteilijoille Veli Lappalaiselle ja Henry Raukolalle. Iloisesta puheensorinasta
päätellen tärkeintä taisi kuitenkin olla kuulumisten vaihto
pitkästä aikaa.
Teksti ja kuvat Arja Lehtinen

Sisätiloissa viihdyttiin mukavassa seurassa kahvilan maukkaista tuotteista ja hyvästä musiikista nauttien.
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Anne Rantalan (oikealla) kokoamalla kirppiksellä riitti kävijöitä, aarteitakin löytyi.

Väinö Liljalla oli tarjolla markiisin
paloja erilaisiin käyttötarkoituksiin pöytäliinoista käyttökasseihin.

Nuoret perheet olivat hyvin edustettuina tapahtumassa. Kuvassa Teija Viljanen, Jani
Ylinentalo ja Leila Kaleva pienokaisineen.

Daniel Rosendahlia ei pieni
sade saanut palaamaan varikolle. Polkutraktorit kulkivat kevyesti hyvin tampatulla
ajoradalla.

Jorma Haapalalla oli myynnissä puusta taitavasti rakennettuja minituotteita;
keinustuoleja, tuoleja ja puuhevosia.
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Suunnistuksen SM-mitalit
ratkottiin Vuorijärvellä
Vuorijärven maastot olivat 12.-13.9. suunnistavan Suomen huomion keskipisteessä, kun lajin pitkän matkan
SM-kilpailut keräsivät Siikaisiin parituhatta henkeä. Kilpailijoita ilmoittautui mukaan 1623. Heistä noin 1200
osallistui lauantain karsintakilpailuihin, koska osassa
sarjoista paikka sunnuntain finaaleihin oli tarjolla kaikille osallistujille ilman karsintaa. Paikalla oli kilpailijoiden
lisäksi seurojen huoltojoukkoja ja yleisöä, kutsuvieraita ja
median edustajia sekä tietysti parisataa talkoolaista.
Siikaisten Sisu ja Kankaanpään Suunnistajat aloittivat
SM-kilpailuiden valmistelut nelisen vuotta sitten jättämällä hakemuksen Suomen Suunnistusliitolle. Kilpailut
myönnettiin seuroille vuonna 2017, ja tuolloin käynnistyivät esimerkiksi kartoitus ja ratasuunnittelutyöt. Keskeisimpien sektoreiden vastuuhenkilöt oli nimetty jo
hakemuksessa, ja järjestelyiden edetessä organisaatio täydentyi ja tarkentui.
Seurojen yhteistyö on ollut koko projektin ajan saumatonta. Jo vuosi sitten käydyissä SM-esikisoissa havaittiin,
että asiat sujuvat hyvässä hengessä. Tämän kokoluokan
kilpailut eivät synny kuitenkaan pelkästään seurojen omin
voimin. Mukana oli paljon talkoolaisia seurojen ulkopuolelta, ja yhteistyötä tehtiin myös muiden yhdistysten
kanssa. Siikaisten kunta ja Kankaanpään kaupunki olivat
merkittäviä tukijoita, samoin monet tapahtumaa rahallisesti tai tavaratoimituksen tukeneet yritykset. Lisäksi pitää
muistaa, että jokaisen suunnistuskilpailun tärkein sponsori ovat kilpailualueen maanomistajat. Ilman metsänomistajien myötämielisyyttä lajilta puuttui suorituspaikka.
Ilman kilpailukeskuksen peltojen ja rakennusten käyttö-

lupaa tapahtumalta puuttuisi areena. Siikaislaiset olivat
kiitettävällä tavalla mukana rakentamassa tapahtumaa ja
luomassa kisatunnelmaa.
Kuluva suunnistuskausi on koronarajoitusten vuoksi ollut poikkeuksellinen. Koko SM-tapahtuman järjestäminen tänä vuonna näytti välillä epävarmalta. Lopulta syksyn muutamista SM-kilpailuviikonlopuista muodostuikin
koko suunnistuskauden huipentuma, kun kansainväliset
arvokilpailut ja muut suurtapahtumat peruttiin. Vuorijärven maastoihin saapunut kilpailijamäärä täytti hyvinkin
järjestäjien ennakko-odotukset ja jopa hieman ylitti ne.
Kilpailun järjestelyt onnistuivat hyvin. Maastoihin ja ratoihin oltiin tyytyväisiä, ja jälkikäteen voitiin todeta, ettei
SM-menestystä missään sarjassa ollut tarjolla liian helpolla. Suunnistussuorituksen ympärille rakentuva muu kokonaisuus onnistui sekin hyvin: kilpailukeskus oli toimiva ja
viihtyisä, huolto toimi ja sateista huolimatta pysäköintipellotkin kestivät viikonlopun rasituksen.
Vuorijärven ympäristöstä kartoitettiin SM-kilpailuita varten useita neliökilometrejä uutta maastoa. Kerran kunnolla tehty suunnistuskartta on pitkäaikainen liikuntapaikkasijoitus, joka päivitettynä palvelee lajin harrastamista
vuosikymmenien ajan kilpailuiden, harjoitusten ja leirien
pitopaikkana. Rastikansaa nähdään siis alueella varmasti
tulevaisuudessakin.
Teksti: Tuomas Väinä SM-suunnistusten tiedottaja
Kuvat: Raimo Maljanen

Järjestelykoneistoon kuului niin ensiapuhenkilöstöä kuin letunpaistajiakin.
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Suunnistajien
kommentteja
kisajärjestelyistä

SM PITKÄ 2020 suunnistettiin Vuorijärven maastossa 12.-13.9.2020. Vaikka sade
kasteli lauantain karsintoihin osallistuneet
ei se tuntunut kilpailijoita haittaavan, ja
sunnuntain loppukilpailut saatiin onneksi
vietyä läpi kauniissa aurinkoisessa säässä.
Kyselimme kilpailijoiden kommentteja reiteistä ja järjestelyistä.
Hämeenlinnan Suunnistajien iloinen naiskolmikko oli
yhtä mieltä siitä, että radat olivat SM-tasolle sopivan
haastavia. Sateen liukastamat kalliot saivat tosin Ritva
Kajavan toteamaan, ettei hän ole eläessään pelännyt yhtä
paljon suunnistaessaan – eikä kaatumisiltakaan kuulemma vältytty. Sekä Kajava että Ulla Ahonen osallistuivat
D70-sarjan 4 km kilpailuun, Ritva Mononen oli mukana
kuntosuunnistuksessa. Matkalla kilpailupaikalle oli ehditty myös ihailemaan mm. Siikaisten kaunista kirkkoa.

Kuvassa oikealla Ritva Kajava, keskellä Ulla Ahonen ja
vasemmalla Ritva Mononen.

Rauman Rasti-Lukon
Ilona Lohtander otti
pronssia
D16-sarjan
6,5 km radalla. Hänkin kehui erityisesti
sunnuntain
kilpailurataa, vaikka totesikin
sen vaativaksi ja raskasmaastoiseksi. Kysyttäessä kaatumisista
vastaus kuului ”vaikka
kuinka monta kertaa”.
Järjestelyt saivat kiitosta ja kotiin on mukava
mennä SM-mitali kaulassa.
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Rauman Rasti-Lukon Ilona
Lohtander.

Kolmanneksi haastateltavaksi saatiin kirkkonummelaisseura Lynxin edustajat Sami Isoherranen ja Kaisa Vuorensola. Vuorensola osallistui kuntosuunnistukseen ja Isoherranen oli sunnuntaina mukana H45-sarjan B-finaalissa. He
kertoivat Lynxissä tehtävän hyvää työtä nuorten kanssa
ja tästä todistuksena kotiin viemisiksi nuorten sarjoista
löytyi 2 kultaista, 1 hopeinen ja 1 pronssinen SM-mitali sekä palkintosijoja. Kommentointeja radasta ja järjestelyistä pääsivät antamaan D16-sarjassa kultaa ja hopeaa
voittaneet Salla Isoherranen ja Veera Turakainen. Heidän
mukaansa radat olivat sopivan vaativat SM-tasolle sekä
maaston kannalta että myös fyysisesti. Veera Turakaisen
mukaan alue olisi sopiva vaikka suunnistusleirikoulujen
järjestämiseen tulevaisuudessa.

Iloisen voittajakaksikon on helppo hymyillä. Kuvassa
oikealla hopeaa ottanut Veera Turakainen ja vasemmalla SM-kultaa suunnistanut Salla Isoherranen.
Teksti ja kuvat Sari Vuorela
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Veikko Lehti Oy aloittaa bio- ja muovijätteen
keräyksen Merikarvialla, Siikaisissa ja Pomarkussa
Veikko Lehti Oy laajentaa asuinkiinteistöjen bio- ja muovijätteen keräyksen myös Merikarvian, Siikaisten ja Pomarkun alueille. Lajittelun myötä tehostetaan jätteiden
kierrätystä.
Lajittelu tuo tehokkuutta jätteiden hyötykäyttöön
Kotitalouksilla on nyt mahdollisuus tilata Veikko Lehdeltä
bio- ja muovijätteille omat jäteastiat. Näin ollen kotitalouden jätteet eivät mene enää kaikki samaan sekajäteastiaan
ja jätteiden hyötykäyttö tehostuu. Kotitalouksien muovipakkaukset kerättiin aiemmin energiajätteenä ja vuoden
2019 alusta lähtien se vaihtui. Satakunnassa muovipakkausten keräykseen.
Veikko Lehti toimittaa lajitellut bio- että muovijätteet kierrätykseen. Oikein lajitellut pakkausmuovijätteet voidaan
hyödyntää raaka-aineena uusien tuotteiden valmistamisessa. Biojäte sisältää hyödyntämiskelpoisia ravinteita sekä
energiaa, jotka saadaan talteen erilliskerätystä biojätteestä.
Kerätty biojäte kaasutetaan,
jolloin saadaan aikaan metaania. Metaani voidaan jalostaa
liikennepolttoaineeksi tai sähköksi ja lämmöksi. Kaasutusprosessin tuotteena syntyy myös kierrätyslannoitteita,
jotka ovat hyödynnettävissä viljelykäytössä. Kierrätetyt
jätemateriaalit säästävät neitseellisiä raaka-aineita ja vähentävät fossiilisen energian käyttöä.
Miten jätteiden lajittelu näkyy kotitalouden arjessa?
Lajittelua varten jokaiselle jätejakeelle tarvitaan oma
keräysastia. Lajittelemalla bio- ja muovijätteet omiin jäteastioihin, sekajätteen määrä vähenee ja sekajäteastian

tyhjennysväliä voi pidentää. Kierrättäminen ei siis tule
taloudellisesti kalliimmaksi kuin pelkkä sekajätteen keräys. Naapuruston kanssa voi myös sopia kimppa-astioista,
jolloin kustannukset voi jakaa useamman talouden kesken.
Jätehuoltomääräys velvoittaa, että biojäteastia on tyhjennettävä kesäisin viikon ja talvisin kahden viikon välein.
Veikko Lehden selkeät lajitteluohjeet tekevät lajittelusta
helppoa ja se onnistuu koko perheeltä. Lajitteluohjeet löytyvät osoitteesta veikkolehti.fi
Biojäte:
Kaikki keittiössä syntyvät kompostoitavat jätteet, kuten
kuivat leivät ja leivonnaiset, homehtuneet tuotteet, talouspaperi, lautasliinat, pilaantunut liha, kala, hedelmä ja
vihannesperkeet ja kuoret, pilaantuneet einekset pahvipakkauksineen, ruoantähteet, kahvin- ja teen porot, suodatinpapereineen sekä munankuoret. Nesteet eivät kuulu
biojätteisiin.
Muovijäte:
Muun muassa jogurtti- ja viilipurkit, leikkele-, juusto- ja
valmisruokapakkaukset, shampoopullot sekä muoviset
pussit ja kääreet. Astiaan eivät kuulu esimerkiksi likaiset
tai vaarallisten aineiden jäämiä sisältävät muovipakkaukset, sekä muoviesineet ja -tavarat, jotka eivät ole pakkauksia.
Lisätietoja Veikko Lehti Oy
Juuso Lehti, puh. 044 781 8311
juuso.lehti@veikkolehti.fi

YHDISTYKSET JA
YHTEISÖT TOIMIVAT
Kaikille avoin muistikahvila
Peruutettu Siikainen 2020

Aika ja paikka: Kello 13-14.30, Osuuspankin kerhotila, Siikainen
21.10. Muistikaveruusvapaaehtoisuus, Raija Koskiranta-Pajunen
18.11. Hyvinvointiasiasta alustaa:
Avustajakeskus/Sataomaishoitajat ja Muistiluotsi
?.12. Jouluruokailu
Lisätietoa: Päivi Siltanen, puh. 040 140 9081,
paivi.siltanen@muistiturku.fi

Siikaisten Sos.Dem Työväenyhdistyksen

sääntömääräinen syyskokous
29.9.2020 klo 18.00 paloasemalla. Samalla
käsitellään koronan vuoksi jäänyt tilinpäätös
vuodelta 2019.
Johtokunta

SOME-ILTA

KE 7.10.2020 klo 18 –
20.15 Siikaisten yhtenäiskoululla. Kansalaisopiston käytännönläheisessä illassa
tarkastellaan SOMEn ihmeellistä maailmaa
etenkin yhdistyksien ja yrityksien näkökulmasta. Saat vinkkejä ja käytännönohjeita, miten SOME taipuu
viestintään ja markkinointiin. Ei ennakkoilmoittautumisia, eikä
kurssimaksua – TERVETULOA!

Siikaisten KUNTAUUTISET
			
Siikaisten yhdistys

KOKOUSKUTSU!

Partiolippukunta Siikaisten Karhunveikkojen sääntömääräinen
kevät- ja syyskokous pidetään maanantaina 26.10. 2020 seurakuntakodilla (Pappilantie 1, 29810 Siikainen). Kevätkokous
aloitetaan klo 17.30 minkä perään pidämme syyskokouksen noin
klo 18.30. Kokouksissa tulemme käsittelemään sääntömääräiset
asiat. Ilmoitathan tulostasi 19.10.2020 mennessä tekstiviestitse
numeroon 040-7068652/Miia Leivo.
TERVETULOA!

SYYSKOKOUS

Su 4.10.2020 klo 13.00 uimarannan majalla
- käsitellään sääntömääräiset asiat
- johtokunta kokoontuu klo 12

Tulevien, nykyisten ja
entisten omaishoitajien
yhteinen iltapäivä
Torstaina 8.10.2020 klo 12-14, Eteläpään matkailukeskuksessa, Eteläpääntie 2, 29810 Siikainen
Lämpimästi tervetuloa tapaamaan vertaisia ja viettämään rentoa iltapäivää luonnon helmaan.
Tarjolla makkaraa ja mehua. Kaikille avoin ja maksuton.
Yhteistyössä: Kankaanpään seudun Omaishoitajat ry & Satakunnan Omaishoitajat ry.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset viimeistään edellisenä päivänä: Susanna Ronimus puh. 044 026 6300.
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mARKKINOINTIA JA MYYNTIÄ
TERVETULOA

-tapahtumaan

-tapahtumaan
tiistaina 6.10. klo 9- 16
Lankosken
Sähkönklo
varastolle
tiistaina 6.10.
9- 16
Myllytie 1

- EnergiansäästöönSähkön
vinkkejä
Lankosken
varastolle
- Arvontaa
- Kahvia, makkaraa ja keskustelua

Myllytie 1

- Energiansäästöön vinkkejä

- Arvontaa
- Kahvia, makkaraa ja keskustelua

paikallista palvelua vuodesta 1924

Löydät suorat numeromme osoitteesta
op.fi/lansi-suomi/soitasuoraan

Ajanvaraus numerosta 0100 0500
tai verkossa op.fi (pvm/mpm)

Kassapalvelut
ma, ke ja to klo 10.00-16.30
Neuvottelupalvelut ajanvarauksella
ma-pe klo 10.00-16.30

Kankaanpään konttori

Kassapalvelut
ti ja pe klo 10.00-16.30
Neuvottelupalvelut ajanvarauksella
ma-pe klo 10.00-16.30

Merikarvian konttori

Neuvottelupalvelut ajanvarauksella
klo 10-16.30
parillisten viikkojen torstait

Siikaisten kohtaamispaikka

Palvelemme
sinua

Säästä jokaisesta korttiostoksestasi euro rahastoon!
Avaa Säästölipas.

Mutkatonta
rahastosäästämistä
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Fysioterapeutti
Taina Koskimäki
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Reipas Ryhti

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

Liike- ja palvelutalo
Siikainen
puh. 0400 448 969

• 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!

Jelppari

Arjen

- apua arjen askareisiin -

Kotonasi tehdystä
työstä saat
kotitalousvähennyksen.

Terveisin paikallinen yrittäjä

Ota rohkeasti yhteyttä!

www.arjenjelppari.fi

Mari Halminen
050-3318996

Kaikki LVI-alan työt nopeasti ja
luotettavasti Kankaanpäästä,
toimialueena myös Siikainen.

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 2019

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 vuoden 2020 aikataulu
Ilmoitusmateriaalin voi toimittaa myös sähköisesti kuntauutiset@siikainen.fi osoitteeseen.
Numero           
		

Ilmoitusmateriaalin             	 Jakelu
viimeinen toimituspäivä

	                                  		
10/2020               19.10.                  		
11/2020              
16.11.                 		

29.10.
26.11.

Kuntauutiset no 2/2020 ilmestyy 5.3.2020. Materiaali kuntauutisiin 2/2020 on toimitettava 24.2.2020 klo 15.00 mennessä kunnantuvan infoon, ulko-ovessa olevaan postilokeroon tai edellä mainitulla sähköpostiosoitteella.
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Seurakuntatahtumat
syys-LOKAkuussa 2020
Su 27.9. klo 10
Sanajumalanpalvelus kirkossa, Kymäläinen, Tanskanen.
Ma 28.9. klo 9.30
Päiväkerho Nuokkarilla, Miia ja Mari (joka ma),
			
klo 15.30 Raamattupiiri seurakuntakodissa.
Ke 30.9. klo 10
Perhekerho Nuokkarilla, Miia (joka ke)
Su 4.10. klo 10 	Messu kirkossa, Ervasti, Tanskanen. Maataloustuottajien kirkkopyhä.
			Messun jälkeen kirkkokahvit seurakuntakodissa, järj. Maataloustuottajat.
Ma 5.10. klo 17 	Miestenpiiri srk-kodissa, Ervasti, Tanskanen
Ti 6.10. klo 18.30 	Rukouspiiri srk-kodissa
Ke 7.10. klo 10
Srk-kodinkerho
Pe 9.10. klo 13 	Kohtaamisen Iloa -Omaishoitajille ja hoidettaville srk-kodissa,
			
mukavaa yhdessäoloa, arpajaiset (SPR ja Srk)
Su 11.10. klo 10 	Messu kirkossa, Ervasti, Tanskanen
Ti 13.10. klo 15.30 	Raamattupiiri srk-kodissa, Ervasti
Su 18.10. klo 12
Sanajumalanpalvelus kirkossa, Broberg, Tanskanen
Ti 20.10. klo 18.30 	Rukouspiiri srk-kodissa
Ke 21.10. klo 10
Srk-kodinkerho
Su 25.10. klo 10
Sanajumalanpalvelus kirkossa, Kymäläinen, Tanskanen
Ti 27.10. klo 15.30 	Raamattupiiri srk-kodissa, Ervasti
La 31.10. klo 18
Pyhäinpäivän iltajumalanpalvelus ja poisnukkuneiden muistaminen kirkossa,
			Ervasti, Tanskanen
Su 1.11. klo 10 	Messu kirkossa, Ervasti, Tanskanen
Syyslomaviikolla ei päivä- ja perhekerhoja.
Eu-ruokaa diakoniatoimiston kautta, soita ja varaa aika puh. 0400 363 588/Kaisa.

Yhteystiedot: (sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi)
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
Lapsityönohjaaja Miia Leivo puh. 0400 845 821
Suntio Keijo Silvola puh. 040 514 483

Hiljentymisen paikka
seurakunnan Pappilanniemen luontopolun
varrelta.

Siikaisten seurakunta netissä: Seurakunnan viralliset internet-sivut ovat www.siikaistenseurakunta.fi
VIRASTO PUHELINPALVELU avoinna ti-ke-to klo 9-12 (tai sopimuksen mukaan) puh. 040 549 3122

