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Tänä vuonna Siikaisten kunta
rakentaa, korjaa ja purkaa
Siikaisten kunnan investointisuunnitelma on tänä vuonna poikkeuksellisen suuri, n 860 000 euroa.
Osin tämä johtuu koronan takia
siirtyneistä töistä. Metsätähden pesutiloja on pitänyt korjata jo edellisvuosina, mutta koronan takia
töihin ei ole päästy. Korjaustöiden
toivotaan valmistuvan tänä vuonna,
juuri ennen kuin vuokralainen vaihtuu Posasta Satakunnan hyvinvointialueeksi.
Pitkään erilaisten selvitysten alla ollut vanha virastorakennus puretaan
syksyllä. Erilaiset korjaussuunnitelmat osoittautuivat kalliiksi ja
lyhytkestoisiksi ratkaisuiksi, joten
varastointiin, työtilatarpeeseen ja
koneiden säilytykseen rakennetaan
uudisrakennus entisten vanhustentalosäätiön rivitalojen tontille Teollisuustielle. Samalle tontille siirtyy
myös kunnan kierrätyspiste.
Myös muita pienempiä korjaustöitä ja uusintainvestointeja tehdään
vuoden aikana. Vesilaitoksella on
edessä valvonta-automaation vaihtaminen samaan järjestelmään kuin
naapurikunnissa.
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Yleensä kunnan investointibudjetti on toteutunut budjetoitua alhaisempana, mutta nyt investoinneissa on erityinen kustannusriski.
Materiaalikustannukset ja energian
hinta on jo nyt kasvattanut niin investointi- kuin käyttökustannuksia
merkittävästi.
Kunnan järjestämiin palveluihin ei
ole tulossa isoja muutoksia, toiveissa on, että toimintoja päästäisiin koronan jäljiltä palauttamaan
normaaliin.
Varhaiskasvatuksen
maksuttomuus ja kotihoidon kuntalisä jatkuvat. Yrityksille myönnetään kesätyöpaikkatukea ja yhdistysavustukset tulevat hakuun
tavalliseen tapaan.

pula ja hyvinvointialueen valmistelu. Yhteisöllisyys ja lähimmäisen
apu voivat tulla vielä tavallistakin
enemmän tarpeeseen tänä vuonna, vaikka varmasti hyvää hoitoakin
saamme kun tulee todellinen hätä.
Vuoden 2023 alusta aloittaa Satakunnan hyvinvointialue ja kunnan
toimintakenttää rajataan merkittävästi. Samalla talous kutistuu melkein kolmannekseen nykyisestä.
Kunta on velvollinen toimittamaan
hyvinvointialueen
valmisteluun
erilaisia selvityksiä ja tietoja toiminnastaan, taloudestaan ja toimitiloistaan. Ensimmäisen kokonaisvaltaisen selvityksen valtuusto
antaa helmikuussa. Tietojen vaihto
ja käytännön valmistelu saa vauhtia
kun aluevaltuustot aloittavat, vaikka
lainsäädännön täsmentämisessäkin on vielä tekemistä. Pidemmällä
aikavälillä hyvinvointialueen tavoitteena on kuitenkin paremmin toimivat palvelut.

Hallinnollisesti
valmistaudutaan
suureen muutokseen. Jos viime
vuosi juhlittiinkin kunnan 150 vuotista historiaa, niin historiallinen
vuosi on alkanut nytkin. Viimeinen
vuosi kun kunta on järjestämisvastuussa sosiaali-, terveys- ja
pelastuspalveluista. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksiin ja
palveluiden toimivuuteen vaikutta- Siikaisten kunnanjohtaja
vat tänä vuonna korona, työvoima- Viveka Lanne

Ilmestymispäivä 10.2.2022

Tässä lehdessä

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€

Onnistunut juhlavuosi
takana				sivut 4-5

70€
40€
20€
2€/rivi

Kunnan kesäharjoittelu
paikat				sivu 6

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
2
21.3.
31.3.
3
2.5.
19.5 Suvi Siikainen
4
22.8.
1.9.
5
3.10.
13.10.
6
14.11.
24.11.

Yrityksille tukea nuorten
kesätyöllistämiseen		 sivu 6
Lukupiiri kirjastossa		

sivu 7

Amerikan raitilla			

sivut 8-9

Hyvä on hiihtäjän hiihdellä

sivu 13

Aluevaalit takana			sivu 14
Siikainen aktiivisesti mukana
liikenneturvallisuuden
kehittämisessä			sivu 15
Seurakunnan tiedote		

sivu 15

Kuntauutiset 2 ilmestyy 31.3.2022.
Ilmoitusmateriaalin viimeinen jättöpäivä on
21.3.2022 klo 15.00!
Kansikuva: Auringonnousu Siikaisjärvellä
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Onnistunut juhlavuosi takana

- Siikainen juhli 150-vuotista historiaansa monipuolisesti koronasta huolimatta
Juhlavuoden suunnitelmista lähes kaikki toteutuivat, vaikkakin suunnitelmia ja aikatauluja jouduttiin muuttamaan koronan kulloisenkin tilanteen mukaan.
Juhlavuotta ennakoitiin jo 2020 syksyllä järjestämällä logokilpailu. Kilpailun voitti iisalmelainen Aku Tuovinen. Logon
pohjana toimivat kuntarajat, jotka näyttivät lehdeltä. Kartta
työn pohjana sykähdytti, vastakin kun onnistuneet suunnistuksen SM-kisat olivat vielä tuoreessa muistissa. Myös
vihreän lehden sävyt ja kunnan eri osiin yltävät elämän suonet viehättivät voittajatyössä. Logo onkin ollut jo ahkerassa käytössä juhlavuoden viestinnässä ja sen käyttö jatkuu
edelleen.
Siikaisten virallisena syntymäpäivänä, 1.5.2021 julkaistiin
kunnan verkkosivuilla juhlasivusto, johon oli koottu aineistoa Siikaisten kunnan historiasta monesta näkökulmasta.
Sivuilla on myös kirjallisuusluettelo lisätietojen lähteille.
Uusimpana painettuna teoksena ilmestyi jo vuoden 2020
puolella Siikaisten kotiseutu- ja museoyhdistyksen julkaisu
Lehtinen A. & Nevala M., 2020, Ajan askelissa: Siikaislaista
elämänmenoa kuvin ja sanoin.
Heinä-elokuun vaihteessa Porin kaupunginkirjastossa oli
esillä Siikainen luontoa käydä edellä jo 150 vuotta – juhlanäyttely. Näyttelyssä oli esillä Siikaisten kylät, elinkeinot,
luonto Geopark-kohteineen ja matkailu, käsityöt ja kirjallisuus. Näyttelyssä vieraili paljon siikaislähtöisiä ihmisiä ja
nykyisiä vapaa-ajanasukkaita.
Siikaistentien ja Kankaanpääntien risteykseen tehtiin Ympäristötaideteos kunnan ja Satateräksen yhteistyönä. Jo
keväällä kohdalle istutettiin 150 juhlavuoden kukkaistutus.
Julkistamistilaisuus oli perjantaina 13.8.2021 osana Siikaisten Päivien tapahtumia. Taideteos valaistiin syksyllä.
Siikaisten Päivät yhtenäiskoulun piha-alueella 14.8. organisoi Siikaisten yrittäjät, mukana tapahtumaa toteuttamas-

4

Siikaisten kuntauutiset 1/2022

sa oli suuri osa siikaislaisista yhdistyksistä. Liikuntahallilla
toteutettiin yleisömenestykseksi osoittautunut Ryijynäyttely. Iltapäivällä lavalla esiintyi Frans Harju. Yhdistyksillä oli
erilaisia muitakin suunnitelmia juhlavuodeksi, mutta korona
esti useita tapahtumia. Nuorisoseurantalolle saatiin kuitenkin Miina ja Manu näytelmä viimein joulukuussa.
Juhlavaltuustossa 29.9. muistettiin pitkään palvelleita työntekijöitä ja luottamushenkilöitä. Valtuuston kokouksen avasi
kirkkoherra Olavi Ervasti, historiaa kunnioittaen, kuntakokouksen sananjohtajana. Siikaisten seurakunnalla oli myös
juhlavuosi, jonka johdosta seurakunta julkaisi elokuussa
omassa juhlassaan historiikin jatkoteoksen.
Luonto ja liikuntakin huomioitiin juhlavuonna. Eteläpään
maastoon rakennettiin kesän aikana kuntoportaat, joissa
ylös-alas astellessaan astuu 150 porrasta. Siikaisten Geopark-kohteen luontoreitti Haapakeitaalle Katselman ja Haapajärventilan väliin saatiin avajaiskuntoon loppusyksystä ja
siellä järjestettiin koko perheen ruskaretki syysloman kynnyksellä lokakuussa.
Juhlintaa jatkettiin vielä marraskuussakin. Siikaisten kirjastossa oli esillä Siikainen mainittu! – juhlanäyttely ja silloin
oli myös Siikaisten kirjasto 160 vuotta -tapahtuma, Musiikillinen runoilta Hanna Tuomisen seurassa.
Siikaisten kunnan pääjuhla kruunasi juhlavuoden. Sitä päästiin viettämään alkuperäisistä suunnitelmista poiketen marraskuussa. Juhlan markkinointia haittasi koronatilanteen
– ja ohjeistuksen nopeat muutokset, mutta lopulta erittäin
lämminhenkinen ja onnistunut tapahtuma saatiin viettää
täydessä salissa. Yhtenäiskoulun kaikki oppilaat olivat mukana ohjelman toteutuksessa. Tapahtuma oli kaikille kuntalaisille avoin, ja siellä tarjottiin juhlakahvit. Juhlapuheen piti
siikaisista lähtöisin oleva professori Matti Rimpelä.
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Luokkien 1 ja 2 musiikkiliikuntaesitys
"Metsän väkeä" oli riemukasta katseltavaa!

Juhlaan saapui esiintyjien lisäksi
mukavasti yleisöä. Vasemmalla kuva
luokkien 5 ja 6 esityksestä nimeltä
Pyyntö.

Teksti: Viveka Lanne
Siikaisten kuntauutiset
1/2022
Kuvat:
Miia Leivo 5

Kunta tiedottaa
Kunnan kesäharjoittelupaikat haettavana 15.2.- 15.4.
Kunta työllistää enintään 10 nuorta ns kesäharjoitteluun soveltuviin tehtäviin ja kohdentaa työt erityisesti
Metsätähteen, jossa tarve ja hyöty on suurin, mikäli se koronatilanne huomioiden on mahdollista. Nuori
työllistetään 2 viikoksi, 30 tuntia/vk. Kahden viikon kesäharjoittelun suorittamisesta maksetaan kertakaikkisena
palkkana 375 euroa. Tehtäviä voidaan kohdentaa vanhustyön lisäksi mm. koulun kesäsiivoukseen
ja keittiölle. Alueiden hoitoon (ruohonleikkuu ym.) ei voida paikkoja kohdentaa AVIn tiukentuneiden
työturvallisuusmääräysten takia.
Kesäharjoittelijan tulee olla 2004 – 2007 syntynyt siikaislainen opiskelija (oppilaitoksessa kirjoilla oleva,
koulutukseen hakeva tai oppilaitokseen hyväksytty) taikka koululainen.
Paikkaa on haettava kunnan verkkosivuilla olevalla sähköisellä lomakkeella 15.4.2022 mennessä.
Hallintosihteeri Miia Leivo opastaa nuorta hakemuksen täytössä tarvittaessa.
Kesäharjoittelijoiden valinnan tekee hallintopäällikkö neuvoteltuaan toimialueiden johtajien kanssa asiasta.
Esimiehet vastaavat mahdollisesta haastatteluprosessista. Nuori voidaan valita myös varasijalle ja /tai ohjata
kesätyöpaikkatukea hakeneeseen yritykseen.

Yrityksille tukea nuorten kesätyöllistämiseen, tukihaku 15.4. asti
Vuonna 2022 yritysten kesätyöpaikkatukea maksetaan siikaislaisille yrityksille ja yhteisöille, jotka työllistävät siikaislaisia nuoria.
Kesätyöpaikkatukea myönnetään vuonna 2022 seuraavilla ehdoilla:
Yksittäiselle nuorelle voidaan myöntää vain kunnan kesätyöpaikka tai yrityksille maksettava kesätyöllistämistuki, ei niitä
molempia.
Tukea voi saada siikaislainen yritys, yhteisö, yhdistys, maatalousyrittäjä taikka yksityishenkilö, joka työllistää 2002
– 2007 syntyneen siikaislaisen opiskelijan (oppilaitoksessa kirjoilla olevan, koulutukseen hakevan tai oppilaitokseen
hyväksytyn) taikka koululaisen määräaikaiseen työsuhteeseen ajalla 1.5. – 31.8.2022.
Työsuhteen keston on oltava yhteensä vähintään 2 viikkoa, päivittäisen työajan ollessa keskimäärin vähintään 5 tuntia.
Työnantajan on haettava kunnalta kesätyöpaikkatukea 15.4.2022 mennessä kunnan verkkosivuilla olevalla sähköisellä
lomakkeella. Työnantaja voi ilmoittaa avoimesta kesätyöpaikasta maksutta maaliskuun Kuntauutisissa (1/8s). Ilmoitus
julkaistaan myös kunnan verkkosivulla ja facebook-sivulla.
Siikaisten kunta toimittaa kaikille kesätyöpaikan ilmoittaneille työnantajille elokuussa hakulomakkeen täydennettäväksi
tuen saannin edellytysten tarkistamiseksi.
Kesätyöntekijälle on maksettava alalla noudatettavan yleisen työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja palkasta on suoritettava asianmukaiset sosiaaliturvamaksut.
Tukea ei makseta lähisukulaisensa työllistäneelle tai samassa taloudessa asuvalle.
Tukea voidaan maksaa vain yhden kerran per kesätyöllistetty (ei siis useammalle työnantajalle saman henkilön työllistämisestä kesän aikana). Tuen saa se työnantaja, joka on työllistänyt ajallisesti ensimmäisenä kyseisen kesätyöntekijän.
Kunta luetaan yhdeksi työnantajaksi.
Tuen suuruus on 300 euroa/kesätyöntekijä ja tuki on kuitenkin enintään 50 % kesätyöntekijälle työsuhteesta maksetusta
bruttopalkasta ilman sivukuluja.
Tuki maksetaan työnantajalle marraskuun loppuun mennessä kunnanhallituksen erillisellä päätöksellä.
Tukea maksetaan yhdelle työnantajalle ensin yhden nuoren palkkaukseen ja mikäli määrärahat riittävät, samalle työnantajalle voidaan myöntää tukea useamman nuoren palkkaamiseen.
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Kirpputori Toimintatuvalla

YKSITYISTIEAVUSTUKSET VUODELLE 2022
Avustukset teiden kunnossapitoon haettavissa
7.3.2022 mennessä.
Hakemuslomakkeita saa kunnanviraston tekniseltä
osastolta. Vuonna 2021 avustusta saaneille yksityisteille hakemuslomake on postitettu.
Hakemukset palautetaan osoitteella:
Siikaisten kunta, Tekninen osasto,
Kankaanpääntie 1 a,29810 SIIKAINEN
ELINVOIMALAUTAKUNTA

(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

Löydät Siikaisten
kunnan nyt myös
Instagramista!

Seuraa sinäkin!
Helmikuun lukupiiri kirjastossa
torstaina 17.2.2022 klo 18.00
Vuoden ensimmäisessä lukupiirissä luettavana on Emmi Itärannan
Teemestarin kirja.
Tervetuloa mukaan sekä uudet että vanhat lukupiiriläiset, kirjaa lukemattakin voit tulla kuuntelemaan ja osallistumaan keskusteluun.
Kirjat tilataan keskitetysti kirjaston kautta, tule ja hae omasi!
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”Ostaisinko polkupyörän vai
lähtisinkö Amerikkaan?”
Siikaisista Ameriikan raitille -luento valaisi siirtolaisiksi lähteneiden
kokemuksia matkasta ja oloista
Amerikassa 1800-luvun lopulla ja
1900-luvun alkupuolella.

vuonna 1901, luettelee Stenroos
siirtolaiseksi lähtemisen syitä.

Matkaanlähtöä helpottivat myös
laivayhtiöt. Jos matkaajalla oli matkustuspaperit kunnossa: kotipitäjän
Merikarvialainen Jari Stenroos on papin antama virkatodistus, nimisvuosia tutkinut Merikarvialta ja Sii- miehen antama nuhteettomuustokaisista Amerikkaan ja Kanadaan distus sekä riittävästi rahaa matkalähteneiden siirtolaisten kohtaloi- lippuun, laivayhtiö huolehti muista
ta kiivaimpien matkustusvuosien järjestelyistä.
ajoilta. Otamon Heikinkartanolla - Siirtolaisiksi lähtivät yleensä
loppusyksystä pidetyssä tilaisuu- nuoret terveet miehet. Lähtijöiden
dessa saimme seurata siirtolai- nimet säilyivät kotipaikkakunnan
suuden syy-seurausyhteyksiä ja kirkonkirjoissa, mutta väki väheni,
matkalaisten henkilökohtaisia ko- kun taloista saattoi lähteä useampikemuksia elämästä uudessa koti- kin nuori leveämmän leivän perään.
maassa.
Sammin kylän Myllymäestä lähti
Veto- ja työntöapu vaikuttivat lähtöpäätökseen

- Amerikan vetovoimaisuutta lisäsivät Amerikasta palanneiden kertomukset ja sieltä lähetetyt paikallisia
oloja ihannoivat kirjeet. Erityisen
houkuttelevalta kuulosti loputon
työvoiman tarve maassa, jossa töitä riittäisi kaikille hyvällä palkalla.
Suomessa tilanne oli päinvastainen; väestön lisääntyessä töitä ei
kaikille riittänyt. Sotaan joutumisen pelko lisäsi lähtöhaluja uuden
asevelvollisuuslain tultua voimaan
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viisi nuorta; neljä poikaa ja yksi tytär 11 vuoden aikana. He eivät palanneet, vaan rakensivat elämänsä
uudella mantereella kukin taitojensa mukaan.
Kohti Amerikkaa

lähtijöille tehtiin terveystarkastus.
Ensisijaisesti haluttiin varmistaa,
ettei laivaan nousijoilla ole pelättyä trakooma-silmäsairautta. Matka jatkui Kööpenhaminan kautta
Hulliin ja sieltä junalla Liverpooliin.
Terveystarkastusten jälkeen oli
edessä Atlantin ylitys Bostoniin Ultonia-laivalla. Uudella mantereella
kaikki matkustajat joutuivat jälleen
hyvin perusteelliseen terveystarkastukseen. Tarkastuksessa arvioitiin noin 60 eri sairautta keskimäärin kuusi sekuntia/matkustaja
kestävällä lääkärien pikadiagnoosilla. Niin sanotussa ”porrastestissä”
tarkkailtiin matkustajan liikkuvuutta. Jos siinä havaittiin puutteita,
selkään merkittiin rasti ja kyseisen
henkilön matkanteko päättyi tähän.
Edessä oli paluumatka kotimaahan.
Laivayhtiö oli velvollinen sen maksutta hoitamaan. Juho Viktor selvisi kaikista tarkastuksista. Edessä
oli vielä kolmen päivän junamatka
määränpäähän Michiganin Munisingiin. Bostoniin matka oli kestänyt 23 vuorokautta.

Sammin kylän Myllymäen sisaruksista vanhin Juho Viktor lähti matkaan ensimmäisenä tammikuussa
1903 19-vuotiaana. Matka alkoi
Amerikassa Juho Viktor Myllyhevoskyydillä Poriin, sieltä Tampe- mäen nimi vaihtui Victor J. Mäekreen kautta junalla Hankoon.
si. Nimen vaihtamisen ensisijainen
Hangossa ennen laivaan nousua syy oli helpottaa kanssakäymistä

uudessa kotimaassa vieraalla kielellä. Helposti lausuttava nimi takasi
myös palkkapussin päätymisen oikealle henkilölle.
Koti-ikävää
vaihtoa

ja

kirjeen-

Ensimmäinen luotettava merkintä
Victor Mäen olinpaikasta Amerikassa löytyy hänen kirjeestään kotiväelle Michigan Negauneesta 31.elokuuta 1904. Asuinpaikka muuttuu
seuraavissa kirjeissä Minnesotan
Evelethiksi. Kirjeissä päällimmäisinä ovat terveiset työtilanteesta
ja terveydestä. Hän kantaa myös
suurta huolta kotiväestä ja muista
Amerikkaan lähteneistä sukulaisista. Usein häneltä pyydetään taloudellista apua, mutta työ kaivoksilla
oli sellaista, ettei paljon ylimääräistä
jäänyt.

Tutkimustyö jatkuu
- Kiinnostukseni siirtolaisuuteen heräsi jo pikkupoikana, kun sain kuunnella kertomuksia isosedästäni, joka
lähti Amerikkaan kultaa kaivamaan.
Monien rankkojen vaiheiden jälkeen
hän onnistui sitä myös löytämään.
Jo työelämässä totuin tutkimustyöhön, jossa periksi antamista ei
tunnettu. Tutkiminen ja asioihin perehtyminen on jatkunut vapaa-ajalla. Ensisijaisia tutkimuskohteita ovat
Siirtolaisuusinstituutin arkistot ja
kirkonkirjat siirtolaisiksi lähteneiden
kotikunnissa, lisäksi työtä on helpottanut pääsy eri osavaltioiden arkistoihin Amerikassa. Tutkittavaa riittää
ja Otamolla esitetty parituntinen oli
vain pintaraapaisu paikalliseen siirtolaisuuteen, kertoo Stenroos.

Victor Mäki välitti kirjeissään hyvin realistisen kuvan siirtolaisten
elämästä. Se ei ollut
helppoa, mutta kovalla
työllä tuli toimeen.

” …täälä on suuri lakko. Meitä on
työtöinnä noin kolme kymmentä tuhatta miestä. Ei tierä, kuinka kauvan
lakko kestää. (Eveleth Elokuun 5
päi 1907). Kotiväki sai välillä myös
iloisia uutisia:”... minä olen vähän
ajatellu, jos minä tulisin ensi kesänä
suomeen, vaan en tiedä varmaan,
miltä tulevaisuus näyttää, tai jos
minä joudun minkä no niin sanottuun (avio-) oo Avioliittoon.” Victor Mäki ja Alma Kinnunen vihittiin
vuonna 1909 Minnesotassa. Victor
lähetti sukulaisille vähän rahaa häiden juhlimiseksi Suomessa. Joulukuussa 1909 pariskunnalle syntyi
terve tyttö, joka sai myöhemmin
nimekseen Ingne Kyllikki.
Victor Mäki välitti kirjeissään hyvin
realistisen kuvan siirtolaisten elämästä. Se ei ollut helppoa, mutta
kovalla työllä tuli toimeen. Syksyllä
vuonna 1909 hän toteaakin kirjeessään kotiväelle: ”Vaan kun täältä kirjoittaa totta, niin sielä suomes sanotaan, että se ei sois toisten päästä
sinne kultalaan.
Säilyneet kirjeet löytyvät Reino Keron kirjasta Maitten ja merten takaa.
Victor Mäki kuoli Evelethissä Minnesotassa 7.4.1958.

Brittiläinen matkustaja-rahtialus Ultonia
kuljetti siirtolaisia Liverpoolista Bostoniin
vuosina 1898-1917.

Myllymäen sisarukset Hilma ja
Victor kuvattuna Amerikassa

Mikäli kokoontumisrajoitukset sallivat, pidetään maksuton
luento uudelleen 9.3.2022 klo 18-20.30 Heikinkartanolla.
Tilaisuuden järjestää Merikarvia-Siikainen kansalaisopisto, mukana järjestelyissä ovat Eläkeliiton Siikaisten ja Merikarvian yhdistykset.
Teksti: Arja Lehtinen
Kuvat: Jari Stenroos
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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
vakuutukset

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

OP Kodin
kiinteistönvälitys

Lainopilliset
palvelut

Jari Teuramo

Jani Rosendahl

Lassi Peltola

Vakuutusedustaja
040 648 5193
lassi.peltola@pohjola.fi
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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Kesäduuni
OP Länsi-Suomen
piikkiin
Tarjoamme nuorille mahdollisuuden toteuttaa
unelmia ja tutustua työelämään. Kesäduuni OP:n
piikkiin -kampanjassa yhdistys voi palkata nuoren
kahdeksi viikoksi kesätöihin pankin tuella.
Tule toteuttamaan unelmia ja tarjoa nuorelle
vastuullinen kesätyö. Hae lahjoitusta 28.2.2022
mennessä.
Katso lisää:
op.fi/lansi-suomi

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

Esimerkiksi tämä 1/8 sivua -ilmoitus maksaa 20 euroa +
alv 24%. Vuosi-ilmoittajana saat 20% alennuksen!
Lue lisää verkkosivuiltamme tai ota yhteyttä ilmoitusmyyntiin! Hinnaston ja yhteystiedot löydät myös tämän
lehden toiselta sivulta.
www.siikainen.fi
kuntauutiset@siikainen.fi
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Tervehdys Matin taksista!

Tässä pieni informaatio vuodenvaihteen taksiuudistuksista.
Me toimitamme vammais- ja sosiaalihuoltolain taksipalveluita nyt myös POSA:n alueella Siikaisissa joten, jos sinulla on TaksikorttiPLUS käytössäsi ja haluaisit käyttää meidän taksipalveluita, niin
soitathan ja katsotaan että aikataulut taksikyyditykseen sopivat. Käytössämme on kaksi inva-autoa
sekä henkilöauto.
Meidät tavoittaa puhelinnumerosta 0400 321 280
Myös kela- kyydityksiin voi halutessaan saada toivomansa taksin. Kaikilla kela takseilla on oma
autonumero ja jos haluat käyttää jotain tiettyä taksia (toivetaksia) Kela kyydityksessä tulee sinun
tietää sen taksin numero ja ilmoittaa se tilauksen yhteydessä taksikuljetusten tilausvälityskeskukseen.
Jos olet halukas käyttämään meidän taksipalveluita kela kyydityksessä (toivetaksia), niin soita ensin meille numeroon 0400 321 280, tarkistetaan aikataulujen sopivuus ja neuvomme miten toimitaan.
Yleisesti kela-kyydityksissä on käytössä kaksi välityskeskusta:
Keskustaksi Seinäjoki 0800 92442
Taksi-Helsinki 0800 414 612

TUNTEELL A
OMASTA MA AKUNNA
STA.
VAIN SUOMAL AIST
A LIHA A.
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yhdistykset
Siikaisten Naisvoimistelijat ry
Merikarvian Seudun Sydänyhdistys ry
VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään
torstaina 31.3.2022 klo 13 Merikarvian kunnanvirastossa. Tervetuloa mukaan.
JUHLASYDÄNPURJEHDUS – Sydäntyötä 65 vuotta
Varsinais-Suomen ja Satakunnan Sydänpiirien yhteinen sydänpurjehdus järjestetään Baltic Princess 5.6.4.2022. Luennoitsijoina ovat em. professori Juhani
Airaksinen ”Mitä uutta sydämen rytmihäiriöistä?”, kardiologi Antti Ylitalo ”Rintaa puristaa” ja professori Juhani Knuuti ”Terveys kauppatavarana”. Juhlaesiintyjänä
on Pirkko Mannola ”Elämä on ihmisen parasta aikaa”.
Miniristeilyn hintaesimerkit kahdelle henkilölle: A-hytti
85 €/hlö, A-Premium 89 € /hlö ja DeLuxe 125 €/hlö, sis.
mm. meriaamiaisen ja buffetlounaan. Linja-autokyyti
Porista 15 €/hlö. Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset
27.2. mennessä Anja Huuhtanen 040 750 7917 tai Veli
Tiitinen 050 536 6544.
TUETTU HYVINVOINTI-SYDÄNLOMA
Oletko kiinnostunut tuetusta sydänväelle tarkoitetusta
hyvinvointi- ryhmälomasta kesä -syyskaudelle 2022?
Ilmoita halukkuutesi 28.2. mennessä Anja Huuhtaselle 040 750 7917. Hakuaika on 1.3.–31.5., ja yhdistys
tekee ryhmähaun ensin. Aiheeseen voi tutustua netissä ”hyvinvointilomat.fi”. Kyseiselle lomalle voivat hakea
muutkin kuin sydänyhdistyksen jäsenet.
Tapahtumiin ja erilaisille matkoille ovat tervetulleita
muutkin kuin yhdistyksen jäsenet.
Tervetuloa rohkeasti mukaan!

Toiminta jatkuu 1.2. alkaen liikuntahallilla. Seuraamme ohjeistuksia ja ilmoittelemme mahdollisista muutoksista. Osallistuthan vain täysin
terveenä!
Aikuisten ryhmäliikuntaa viikoittain:
Tiistaisin klo 18-18.45 jumppa (Mari)
Torstaisin klo 18.-18.45 (Marja-Leena)
Tervetuloa mukaan!
Vuosikokous ti 15.2. liikuntahallilla
jumpan jälkeen.

Sammin kyläyhdistys ry:n vuosikokous
sunnuntaina 27.3.2022 klo 18
Sammin kylätalolla
Valitaan hallitus sekä puheenjohtaja seuraavaksi
kahdeksi vuodeksi ja käsitellään muut sääntömääräiset asiat
Kahvitarjoilu, tervetuloa!
Onko yhdistykselläsi tapahtumia, koulutuksia, kokouksia tms. joista toivoisit tiedotettavan? Tiesithän, että rivi-ilmoitukset logolla tällä sivulla ovat
yhdistyksille maksuttomia!
Lähetä ilmoitukseen haluamasi teksti osoitteeseen
kuntauutiset@siikainen.fi ja liitä mukaan mahdollinen logotiedosto.
Ilmoittelemisiin!

Hyvä on hiihtäjän hiihdellä!
Talvilomaviikko eli vanhanaikaisesti hiihtoloma on lähestymässä kovaa vauhtia. Siikaisissa on mitä parhaimmat olosuhteet talviurheiluun ja ulkoiluun, latuja löytyy moneen lähtöön ja makuun unohtamatta keskustan luistelumahdollisuutta.
Lumitilanteesta ja säistä riippuen latuja löytyy seuraavasti:
Eteläpäästä löytyy valaistut ladut kuntoradalta, niin vapaaseen
kuin perinteiseenkin hiihtoon. Lenkeiksi voit valita 3km, 2km,
1,6km tai 0,5km ja yhdistellä niitä tarpeen mukaan.
Myös Siikaisjärven 10km ja 14km laduille pääset parhaiten
Eteläpäästä.
Siikaisjärven lisäksi perinteiseen hiihtoon löytyy latu Kirkonkylältä-Keskukylään jonka yhdensuuntainen matka on noin 7km.
Kirkonkylän lähtö on Aittasalmentieltä.
Ladulle pääsee myös keskeltä Leväsjoen kylää ja auton voi jättää Leväsjoen entisen koulun pihaan. Koululta Roomille tulee
matkaa yhteensuuntaan noin 7km.
Kirkonkylällä päiväkodin vierestä lähtevällä ladulla on pituutta
1,5km.

Hyvä on hiihtäjän hiihdellä,
kun hanki on hohtava alla,
kun taivas kirkasna kaareutuu –
mut hauskempi hiihtää, kun ruskavi puu
tuul’ ulvovi, polku on ummessa
ja tuisku on taivahalla.
Hyvä on hiihtäjän hiihdellä,
kun ystävä häll’ on myötä,
kun latu on aukaistu edessään –
mut parempi hiihdellä yksinään,
tiens’ itse aukaista itselleen
ja yksin uhmata yötä.
-Eino LeinoSiikaisten kuntauutiset 1/2022
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Historian ensimmäiset aluevaalit takana!
Suomen historian ensimmäiset aluevaalit on käyty ja tulokset selvillä. Kuten kaikki varmaan tiedättekin, viidestä siikaislaisesta ehdokkaasta yksikään ei päässyt läpi, yksi varavaltuutetun paikka sentään saatiin.
Mitä seuraavaksi? Tällä hetkellä valtuustoryhmät järjestäytyvät ja Satakunnan poliittiset piirijärjestöt aloittavat paikkaneuvottelut; kiirettä ja kokouksia riittää, sillä uusi aluevaltuusto kokoontuu ensimmäisen kerran 2.3.2022.
Tämän vuoden aikana rakennetaan uusi organisaatio, jota toki on valmisteltu jo pitkään. Satakunnassa on vahva kannatus
elinkaarimallilla, johon me olemme tottuneet jo Posan aikana, ja lautakuntamallilla, millä pystytään vahvistamaan koko
maakunnan kattavaa osaamista ja alueiden tasa-arvoa. Tässä on meidänkin vaikutusmahdollisuutemme, sekä rohkeudessa hyödyntää omia poliittisia verkostojamme.
Muutoksia uudet hyvinvointialueet tuovat tullessaan, se on selvää. Kunnan budjetista poistuu n. 59%, Posan toiminta
päättyy, samoin sairaanhoitopiirin. Kuntalaisille tavoitteena on hoitoon pääsyn helpottaminen yhden luukun periaatteella,
on kyse sitten terveys- tai sosiaalipalveluista.
Meidän poliitikkojen tehtävänä on puolueeseen katsomatta pitää huolta siitä, että Siikaistenkin ääni kuuluu päätöksenteossa eikä meitä unohdeta. Hyvinvointialueen on oltava Satakunnan kokoinen!
Sari Vuorela
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Aluevaravaltuutettu

Aluevaltuusto
Pohjois-satakuntalaiset
aluevaltuutetut:
Kankaanpää
Heidi Viljanen SDP
Keijo Kerola Kesk.
Arimo Koivisto Kesk.
Anssi Joutsenlahti PS
Kari Kähkönen Kok.
Irmeli Elomaa Vihr.
Pomarkku
Jaakko Aromaa Kok.
Minna Grönman Kesk
Merikarvia
Marika Uimaluoto SDP

14

Siikaisten kuntauutiset 1/2022

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää 1.3. alkaen
aluevaltuusto. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Satakunnan
hyvinvointialueen aluevaltuustoon kuuluu 69 aluevaltuutettua
Valtuutetut tulevat olevaan tärkeässä roolissa. Aluevaltuusto vastaa
hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta. Valtuutetut päättävät
siitä, miten Satakunnan hyvinvointialueelle kohdennettu noin
miljardin euron rahoitus käytetään palveluidemme järjestämiseen.
Päätöksiä ei tehdä kuntaperusteisesti vaan koko maakunnan alue
ja asukkaiden tarve huomioiden.
Aluevaltuuston tehtävänä on päättää muun muassa seuraavista
asioista:
• hyvinvointialuestrategiasta
• hyvinvointialueen hallintosäännöstä
• hyvinvointialueen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta
• omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta
• liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista
• varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja
sijoitustoiminnan perusteista
• sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
• palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen
yleisistä perusteista sekä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle
kuuluvista palveluista perittävistä asiakasmaksuista
• takaussitoumuksen tai muun vakuuden
antamisesta toisen velasta
• jäsenten valitsemisesta toimielimiin
• taloudellisten etuuksien perusteista
• hyvinvointialueen tilintarkastajien valitsemisesta
• tilivelvollisten nimeämisestä
• hyvinvointialueen tilinpäätöksen
hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta
• muista aluevaltuuston päätettäviksi
säädetyistä ja määrätyistä asioista
Lähde: (2.2.2022) https://satasote.fi/hyvinvointialue/aluevaltuusto-ja-aluevaalit/

Siikainen aktiivisesti mukana liikenneturvallisuutensa kehittämisessä
Pohjois-Satakunnan kunnat (Kankaanpää, Jämijärvi, Karvia, Siikainen) ovat aktiivisesti mukana
liikenneturvallisuutensa kehittämisessä. Kaikissa kunnissa toimii aktiivinen poikkihallinnollinen
liikenneturvallisuusryhmä ja ne ovat lähteneet mukaan myös ELY-keskuksen vetämään Viiden tähden
liikenneturvallinen kunta -ohjelmaan. Viiden tähden liikenneturvallinen kunta -status on osoitus siitä,
että kunnassa liikenneturvallisuusasioista on huolehdittu kiitettävästi ja henkilövahinkoon johtaneita
onnettomuuksia sattuu kunnassa vähemmän kuin valtakunnallisesti keskimäärin. Liikenneturvallisuustyön
kehittämiseen kuuluu kehitystoimenpiteitä tienpidon, tiedottamisen ja vuorovaikutuksen osalta.
Muutama nosto Siikaisten liikenneturvallisuustyöryhmän ajankohtaisista muista toimenpiteistä:
• Liikenneturva järjestää liikenneillan iäkkäille autoilijoille keväällä 2022
• Pyöräilyväylien jatkuvuudesta on keskusteltu
• Nopeusnäyttötaulu Tuorilantiellä paloaseman kohdille toiveissa
• Monia pienempiä hankkeita meneillään ja suunnitteilla tarpeen mukaan
Lisätietoja kunnan liikenneturvallisuustyöryhmän vetäjältä:
Anne Järvenranta,
anne.jarvenranta@siikainen.fi
p. 044 720 1028

Tiedote
Siikaisten seurakunnan kirkkoneuvosto on 11.1.2022
päättänyt aloittaa seurakuntaliitos-neuvottelut Kankaanpään seurakunnan kanssa. Seurakuntaliitoksen tarkoituksena on turvata seurakunnan talous, palvelut ja
toiminta sekä eri työaloja varten tarvittava riittävä henkilöstö myös tuleville vuosille. Neuvotteluvaiheeseen kuuluva
seurakuntalaisten kuuleminen on Siikaisten kirkossa
su 27.2.2022 Messun jälkeen (Messu klo 10). Mukana
myös Kankaanpään seurakunnan edustajia.
Siikaisissa 31.1.2022 Olavi Ervasti, kirkkoherra

Siikaisten kuntauutiset 1/2022
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SEURAKUNTATAPAHTUMAT HELMI-MAALISKUU 2022

2022

Koronarajoituksista johtuen saatamme joutua perumaan tilaisuuksia, katso
ajankohtaiset tiedot srk-tapahtumista seurakunnan nettisivuilta:
www.siikaistenseurakunta.fi

JUMALANPALVELUKSET:

Su 13.2. klo 10 Sanajumalanpalvelus srk-kodissa, Ervasti, Tanskanen
Su 20.2. klo 12 Sanajumalanpalvelus srk-kodissa, Broberg, Tanskanen
Su 27.2. klo 10 Messu kirkossa, Ervasti, Tanskanen. - Messun jälkeen
kirkossa seurakuntalaisten kuuleminen seurakuntarakennemuutosneuvotteluista Kankaanpään seurakunnan kanssa
Su 6.3. klo 10 Sanajumalanpalvelus srk-kodissa, Kalliomaa, Tanskanen
Su 13.3. klo 10 Sanajumalanpalvelus srk-kodissa, Ervasti, Tanskanen
Su 20.3. klo 12 Sanajumalanpalvelus srk-kodissa, Broberg, Tanskanen
Su 27.3. klo 12 Messu srk-kodissa, Broberg, Tanskanen

LAPSI- JA NUORISOTYÖ:

Avoin kerho lapsille ja perheille ke 2.3., 9.3., 16.3., 23.3. ja 30.3.
klo 9:30-11:30, Eeva Savala.
Nuortenilta Nuokkarilla pe 11.2. ja pe 18.3. klo 18, Seera
Ti 8.3. klo 15:30-18 Rippikoulua srk-kodissa
La 12.3. klo 13-16 PERHEIDEN TOIMINTAPÄIVÄ LIIKUNTAHALLISSA, vapaa
pääsy, mm. pomppulinna, kioski, Saku & Pena

MUU TOIMINTA:

Ti 15.2. klo 14 Hartaus Metsätähdessä, Ervasti, Tanskanen
Ti 15.2. klo 18:30 Rukouspiiri Nuokkarilla
Ma 21.2. klo 17 Miestenpiiri srk-kodissa, Ervasti
Ke 23.2. klo 10 Seurakuntakodin kerho, Päivärinta
Ti 1.3. klo 14 Hartaus Metsätähdessä, Päivärinta, Tanskanen
Ti 1.3. klo 18:30 Rukouspiiri Nuokkarilla
Ke 2.3. klo 14 Lähetyskahvila srk-kodissa, Päivärinta, Kylväjän lähetti
Minna Aro/Mongolia ja Kreikka
Ke 9.3. klo 10 Seurakuntakodin kerho, Päivärinta
Ti 15.3. klo 14 Hartaus Metsätähdessä, Ervasti, Tanskanen
Ti 15.3. klo 18:30 Rukouspiiri Nuokkarilla
To 17.3. klo 18:30 Naistenpiiri srk-kodilla,vieraana Manna-Maria Piiroinen
Ke 23.3. klo 10 Seurakuntakodin kerho, Päivärinta
Ti 29.3. klo 14 Hartaus Metsätähdessä, Päivärinta, Tanskanen

YHTEISVASTUUKERÄYS:

Ke 16.2. klo 18 Toivelauluilta yv-keräyksen hyväksi srk-kodissa
Ti 1.3. klo 12-13 lämmintä hernekeittoa srk-kodilla yv-keräyksen
hyväksi, ti 1.3. klo 15-17 Laskiaistapahtuma Leirirannassa, hiihtoa,
pilkkimistä, kodalla tarjoilua yv-keräyksen hyväksi
Ke 16.3. klo 18 Toivelauluilta srk-kodissa yv-keräyksen hyväksi
Ke 30.3. klo 18 Toivevirsiä yv-keräyksen hyväksi srk-kodissa
Eu-ruokaa diakoniatoimistolla torstaisin klo 9-12
tai sopimuksen mukaan puh. 0400 363 588/Kaisa
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www.siikaistenseurakunta.fi
@siikainensrk.
Pappilantie 1, 29810 Siikainen
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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

