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Luulo ei ole tiedon väärtti - vieläkään
Tammikuussa julkaistiin tutkimuslaitos Ipsos Morin YouGov-tutkimus, joka mittasi 28 maan asukkailta mielipiteitä maailman menosta. Ihmisiä pyydettiin arvioimaan erilaisia väittämiä, mihin suuntaan asiat omassa maassa heidän käsityksensä
mukaan ovat menossa. Esimerkiksi ”Tuloerot ovat kasvaneet”
-väittämä ei suomalaisen faktatiedon mukaan pidä paikkaansa.
Kaikilla ei mene hyvin, mutta keskimäärin suomalaisten elämä
on vuosien myötä muuttunut paremmaksi.
Tutkimuksen tuloksena Suomessa 8 % vastanneista ajatteli maailman menevän hyvään suuntaan tai pysyvän edes entisellään,
Ranskassa vastaava luku oli 3 %. Pessimistinen käsitys nykyisyydestä johtaa myös pessimistiseen käsitykseen tulevaisuudesta (HS.18.1.2019).
Siikainen sai myös kyseenalaista mainetta YLEn aamulähetyksessä kevään korvalla. Saimme olla malliesimerkki kuihtuvasta
kylästä, jossa 40-luvulla tuskin asuu ketään. Romahdusmainen
syntyvyyden lasku ei kovin hyvin kuitenkaan kuvaa lapsimäärän
kehitystä kunnassamme. Meillä on viimeisen 40 vuoden aikana
lapsia ollut vähän ja koko ajan vähentynyt – vaihtelevasti. Onneksi haastateltavat eivät sortuneet surkutteluun. Vähän toisenlaista kuvaa olisi tilanteesta välittynyt, jos vaikka kuvaaja olisi
bongannut Kansalaisopiston kevätnäyttelyn, seiniä pullistelevan
Sammin kylätalon tai vaikka pienten jalkojen vilinää MLL.n
perhekahvilassa. Kuva perhekahvilasta oli huomattu myös ulkomailla, jossa hämmästeltiin lapsimäärää pikkuisessa Siikaisissa.
Mallia voisi välillä ottaa amerikkalaisesta 80-luvulla kehitetystä
tutkimusmenetelmästä, jossa korostetaan hyvin meneviä asioita
ja niiden mahdollisuutta luoda parempaa tulevaisuutta.

tensa toimintaan ja erilaisia tapahtumia on rakennettu yhdessä
- kunkin erityisosaaminen huomioiden. Siikaisten Päivien Luonto-teemalla rakennettu toritapahtuma on yhdistysten seuraava
yhteinen ponnistus. Kevään korvalla harjoittelimme myös yhdistysten roolia toimia mahdollisissa yhteiskunnan häiriötilanteissaa. Perinteisissä kyläyhteisöissä naapuriapu on aina ollut
luontevaa, mutta nyt mietimme yhdessä, miten tällainen toiminta luonnistuisi järjestelmällisesti eri yhdistyksissä olosuhteiden
niin vaatiessa.
” Kukaan ei voi tehdä kaikkea, mutta jokainen voi tehdä jotakin.
Jos jokainen tekee jotakin, tulee kaikki tehdyksi.”
Kesätapahtumissa tavataan!
Arja Lehtinen
kulttuurityöryhmä

Uskoa elämän jatkuvuuteen ja yhdessä tekemisen voimaan on
kahden vuoden ajan harjoiteltu Pärjätään yhres Siikasis -hankkeen avulla. Eri yhdistykset ja eri kylät ovat tutustuneet tois-

Etukannen kuva: Ulla ja Erkki Luoman lampaat keväisine karitsoineen laitumella. Kuva Raimo Maljanen
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Luvassa epävakaista
Sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevaisuudesta keskustelu on jo
jonkin aikaan kuulostanut sään ennustamiselta. Pitkänajan ennusteet ja tilastotodellisuus vaikuttavat toisenlaiselta kuin päivittäinen koettu arki kun astuu kotiovesta ulos tai terveysaseman
ovesta sisään. Yleinen mielipide ja selvityksetkin kertovat, että
Suomessa ja Satakunnassa rahat eivät riitä, kunnollisia lääkäreitä ei saada ainakaan maaseudulle ja hoitajat uupuvat kiireessään
potilaiden ja omaisten vaatimusten edessä. Viime aikoina Siikaisissa on ollut toisin. Rahat ovat riittäneet, lääkäriin pääsee ja
Metsätähdessä on hyvä hoito. On syytä iloita hetkestä, pelätä
pahinta ja varautua parempaan. Epävakaista on nimittäin luvassa jatkossakin. Uusi hallitusohjelma tulee vääjäämättä vaikuttamaan kunnan talouteen ja toimintamahdollisuuksiin. Äkillisiä
käänteitä saatetaan nähdä vastakin matkan varrella.
Hallinnosta riippumatta, suurimmalla osalla meistä on edelleen
se suurin valta ja vastuu vaikuttaa omaan terveyteemme ja hyvinvointiimme. Tässäkin asiassa tilastot kertovat karua kieltä,
elintavoista johtuvia sairauksia on enemmän kuin riittävästi.
Syömme huonosti, nukumme ja liikumme liian vähän. On joskus helpompi päivitellä muiden tekemisiä, hyvässä tai pahassa,

kuin patistaa itseään toimimaan – edes omaksi hyväkseen. Tekosyitä on helppo keksiä, vaikka siitä sääennusteesta.
Siikaisten kesä on onneksi täynnä tilaisuuksia kohentaa omaa
mieltä ja kuntoa. Kasvata omassa pihassa tuoreet yrtit ja kasvikset, poimi puhtaista metsistä sienet ja marjat ja kalasta. Retkeile Haapajärven autiotilalle ja kipua Katselmankallion luontotorniin, portaiden kipuaminen nostaa mukavasti sykettä. Lähde
pyöräilemään. Uusia opasteita kylien erityisiin luontokohteisiin
on ilmaantunut teiden varsiin, esimerkkeinä Karikosken lähdekorpi, Hawk-muistomerkki ja Sammin ikihonka. Vähän erilaisen pyöräilykokemuksen saat, kun vuokraat läskipyörän Eteläpäästä. Myös kulttuuri ja taide parantaa oloa. Tee itse tai ihaile
muiden osaamista. Tästä kesäisestä lukupaketista saat vinkkejä.
Siis, syö hyvin, nuku, liiku ja tapaa ystäviä. Nauti kesästä, säällä
kuin säällä.
Viveka Lanne
kunnanjohtaja, Siikaisten kunta

Keväinen näkymä lumikuuroineen Katselman näkötornilta Haapakeitaan suuntaan.
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Pulahduksia, kiljahduksia ja hyytävää vettä

Avantouimarit päättivät talvikauden
jäistä vapautuneessa Siikaisjärvessä
Avantouinti on tällä hetkellä ennen näkemättömän suosittua.
Siikaisten Eteläpään kolmisenkymmentä avantouimaria kuuluvat niiden yli 100 000 suomalaisen joukkoon, jotka käyvät
avannossa säännöllisesti. Naiset ovat yleensä innokkaampia
avannon käyttäjiä kuin miehet: keskimäärin joka kolmas harrastajista on mies. Siikaisissa tämä asia on aika lailla tasapainossa,
tosin miehillä on vähän pienempi sauna käytössään kuin naisilla.
Miesten mielestä heillä on kuitenkin makoisammat löylyt kuin
naisten puolella.
Siikaisisa avantouinti alkoi jo yli kaksikymmentä vuotta sitten,
jolloin uintipaikkoja ei vielä ollut joka kunnassa. Harrastuksen aloituksen mahdollisti Eteläpään päärakennuksen valmistuminen saunoineen vuonna 1995. Etelääpään matkailuyrittäjä
huolehtii saunojen lämmityksestä ja siivouksesta, uimarit itse
valvovat, että pumppu toimii ja kulkureitit avannolle ovat turvalliset. Avantouintikerta maksaa kolme euroa, innokkaimmat
kävijät hankkivat kausilipun. Uintimahdollisuus on kaksi kertaa
viikossa: keskiviikkoisin ja sunnuntaisin.

Liisa Aho ja Pirkko Tuorila nautiskelevat noususta hyisestä järvestä

Harrastajien määrä on pysynyt melko vakiona, vaikka alkuaikoina kävijöitä tuli ympäristökunnista enemmän kuin nykyisin.
Tällä kertaa uimareita tuli Kankaanpäästä, Honkajoelta ja kaukaisimmat Teerijärveltä.
- Kymmenisen vuotta olemme täällä käyneet melko säännöllisesti, varsinkin Siikaisista kotoisin oleva mieheni Markku Vuorenmaa on ollut ahkera. Nyt asumme Kankaanpäässä ja harrastus on jatkunut edelleen, kertoo Mirja Anttalainen.
Kaukaisin osallistuja, tosin tällä kertaa vain muiden pulahtelua
laiturilta seuraava, on esikoistaan odottava Marjo Aho. Teerijärvellä nykyisin asuva Marjo aloitti avantouinnin 8-vuotiaana
perheensä kanssa. Hän odottaa innolla pääsyä jatkamaan harrastusta.
- Hienoa olisi saada lapsikin innostumaan tästä mukavasta harrastuksesta, tuumaa Marjo.
Syntymävuotta ei tähän harrastukseen osallistujilta juuri kysel-
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lä, mutta perusedellytyksenä pidetään uimataitoa ja vähintään koululaisen ikää. Avantoon meno ja sieltä poistumisen onnistuminen omin voimin ja turvallisesti täytyy
myös onnistua. Joissain tapauksissa avantouinti voi olla
uhka terveydelle. Sydänsairaita tai astmaa sairastavien
henkilöiden kannattaa ennen avantouinnin aloittamista
neuvotella ensin lääkärin kanssa.
Nuorin osallistuja on tällä kertaa 12-vuotias Patricia Vettenranta. Hän on aloittanut harrastuksen tänä talvena,
eikä vielä ole aivan vakuuttunut sen ihanuudesta.
- On tämä ihan kivaa. Äidin kanssa tänne on mukava tulla,
toteaa tämä tosi ahkera kesäuimari.
Vanhin osallistuja on 80-vuotias Raimo Vuorela. Hän oli
myös ensimmäisenä ehdottamassa avantouinnin aloittamista Eteläpään lahdella.
- Alkuaikoina väkeä kävi selvästi enemmmän Siikaisten
ulkopuolelta. Tällä hetkellä käy aika vakioporukka, uudet
on kuitenkin aina tervetulleita. Meillä on täällä yhdessä
tosi mukavaa. Aikoinaan sovittiin vähän pelisäännöistä:
kaikkia sinutellaan, politiikasta tai uskonnosta ei puhuta.
Sopu on hyvin säilynyt, kertoo Raimo Vuorela.
- Terveysvaikutuksista en tiedä mitään sanoa. Ehkä unensaanti on vähän helpompaa uintireissun jälkeen. Mutta
kuka tietää, tällainen vanha äijä voisi olla raihnaisempikin
ilman ahkeraa avannossa reppaamista, arvelee tämä avantouinnin veteraani.

Avantouinti on vanha luonnonparannusmenetelmä. To- Kirpeä kevätsää ei näitä uimareita pelota
dellista tutkimustietoa avantouinnin positiivisista vaikutuksista on kuitenkin vähän. Dosentti Pirkko Huttunen
toteaa, että talviuimarin virkistyminen ja piristyminen johtuu
Säde Suominen, myös pitkään avantouintia harrastanut, kiteytkylmän antamasta hormoniruiskeesta. Stressihormonien eritys
tää terveysvaikutukset lyhyesti:
lisääntyy suurissa lämpötilavaihteluissa. Avantouinti parantaa
- Kädet ja jalat: ei hikoile, ei palele!
myös verenkiertoa. Huttusen tutkimuksen mukaan säännölliJokainen uimari piti kuitenkin tärkeimpänä sosiaalista kanssesti uivien perusverenpaine laskee merkittävästi. Myönteiset
sakäymistä ja mukavaa seuraa. Kun allekirjoittanut ihmetteli,
vaikutukset kuitenkin häviävät, jos avantouinti lopetetaan (Tutmikä kumma saa ihmisen kerta toisensa jälkeen pulahtamaan
MUKAVA
ILTA
MUSEOLLA!
kittua tietoa avantouinnista).
hyiseen, mustaan
veteen,
hämmästys
oli suunnaton.Vastauksena
Tutkimustulokset tukevat arkikokemuksia.
oli remakka nauru. Tyhmä kysymys.
- Paikat tykkää, kantapäät ei halkeile, verenpaine laskee, luettePerjantaina 9.8. klo 18.00
lee pitkänlinjan avantouimari Pirkko Tuorila.
Teksti ja kuvat: Arja Lehtinen
- Yksinkertaisesti yleinen hyvä olo avantouinnin jälkeen, vahKuunnellaan hopeisen harmonikan voittajan
vistaa alusta asti mukana ollut Liisa Aho.
Eveliina Elorannan musisointia.

MUKAVA

Musiikin lomassa Merja Latvala kertoo
vaihtoehtoisista tavoistaa käyttää kansallispukua.
ILTA MUSEOLLA!
Perjantaina
MUKAVA ILTA
MUSEOLLA! 9.8. klo 18.00
Kuunnellaan hopeisen harmonikan
voittajan
Eveliinamakoisat
Elorannan pullakaffeet
musisointia.
…ja tottakai
nautitaan
Musiikin
lomassa
Merja
Latvala
kertoo
vaihtoehtoisista
tavoistaa
käyttää
väliajalla
ja
jotain
muutakin
mukavaa
😉😉
Perjantaina 9.8. klo 18.00
kansallispukua.
…ja tottakai
nautitaan
makoisat
pullakaffeet väliajalla ja
Pääsyliput 10€/henkilö
Sisältää
kahvin
ja kastamiset.
Kuunnellaan
hopeisen
harmonikan
voittajan
jotain muutakin
mukavaa
J
Eveliina Elorannan musisointia.
Musiikin lomassa Merja Latvala kertoo
vaihtoehtoisista tavoistaa käyttää kansallispukua.
…ja tottakai nautitaan makoisat pullakaffeet
väliajalla ja jotain muutakin mukavaa 😉😉

Pääsyliput 10€/henkilö
Sisältää kahvin ja kastamiset.
Pääsyliput 10€/henkilö Sisältää kahvin ja kastamiset.
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Porukalla paikat kuntoon Päivölässä

Kahvion pöydän ääressä rakentamisvaiheita muistelevat Ritva Koivumäki,Antti Vuorela, Pauliina Lilja ja Heta Östergård.
Päivölän kylätalo Leväsjoella on yli savuotisen historiansa aikana kokenut monenlaista muutosta. Vanha jyhkeä hirsitalo on
muuntautunut moneksi: välillä vähän sisäseinien muutosta, sitten uutta lisärakennelmaa, osittain uutta ulkolaudoitusta ja kattokin on saanut uuden katteen. Viimeisin,
eikä vähäisin, rakennuksen toimintaa parantava muutos on ollut keittiö- ja kahvilatilojen täysremontti.
”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”
Keittiöremontti lähti tarpeesta. Ahdas
ja huonosti varusteltu keittiö ei vastannut kylätalon toimintaa eikä nykyajan
vaatimuksia.
Kokonaissuunnittelussa
lähdettiin siitä, että tarvitaan toimivat tilat, jossa voidaan huolehtia täyden salin
noin 100 – 120 vieraan kestitsemisestä.
Asiaan haluttiin paneutua perusteellisesti, hakea malleja muualta ja miettiä
tarkkaan, miten remontti olisi sekä taloudellisesti että toiminnallisesti järkevä
toteuttaa.

- Mietittiin tarkkaan, mikä ratkaisu voisi sopia meille. Samalla
saimme ideoita ja rohkeutta jatkaa, muistelee Heta Östergård.
Pauliina Lilja piti tarkkaa kirjaa, mitä tutustumiskohteissa puhuttiin ja minkälaisia toivomuksia mukana olijat esittivät.
Sitten töihin
Suunnittelutyöryhmän kokemusten pohjalta
Pauliina Lilja laati alustavan rakennussuunnitelman ja Hannu Kiuru teki kustannuslaskelman ja piirustukset. Näillä tiedoilla
päästiin laatimaan avustusanomus Kotiseutuliitolle. Vuosien 2016 – 2018 aikana Kotiseutuliitolta saatiin Päivölän keittiön ja
ravintolatilan kunnostushankkeeseen avustusta yhteensä 23.000 euroa. Omakustannusta jäi melkoisesti, koska vanhan talon korjaamisessa ei koskaan säästytä yllätyksiltä.
Tällä kertaa keittiön lattian alta löytyi paljon
korjattavaa.

Korjaus vaati ammattiosaamista. Hankerahan avulla pystyttiin palkkaamaan työhön
paikalliset osaajat Toivo Mattilan ja Kari
Liljan. Vaikka remontti tehtiin konkreettiSuunnittelutyöryhmä koostui eri alojen
sesti maapohjaa myöten, talon toiminta ei
osaajista. Mahdollisimman monenlaiset
siitä paljon häiriintynyt. Kesän 2017 Lenäkemykset haluttiin ottaa huomioon
väsjoki-päivät pystyttiin jo hoitamaan suunheti suunnittelun alkuvaiheessa. Munitelmien mukaisesti. Yllätyksiä tuottanut
kaan lähtivät Heta Östergård, Pauliina Kahvilatilan seinätapetissa kukkivat kislattiapohja kunnostettiin nyt perusteellisesti.
Lilja, Seija Vuorela, Ritva Koivumä- sankellot, lemmikit, apilat...
Uudenaikaisen rossipohjan päälle tuli valu
ki, Eija Laakkonen, Ari Mastomäki,
lämpökaapeleineen, keittiön lattiaosuuteen harjapesun kestävä
Hannu Kiuru ja Hilkka-Liisa Hollmén. Ryhmä tutustui muun
pinnoite ja ravintolaosuus peitettiin julkitilalaminaatilla. Keitmuassa Kuvaskankaan ja Kodesjärven vastaaviin kylätaloihin.
tiökaapistot hankittiin Ikeasta. Salin puolelle johtava upea vanha
- Oli kyllä silmiä avartava kokemus, toteaa Ritva Koivumäki.
pariovi löytyi Porista.
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Remontoidun keittiöosuuden ehdoton helmi on kahvilatila: pieni
mutta silmiinpistävän viehättävä. Valaistus ja tapetointi sopivat
erinomaisesti yhteen. Tapetiksi on valittu Linnén kasvitaulujen
pohjalta suunnitellut ketokukka-aiheet. Modernit valinnat sopivat hyvin vanhan hirsitalon henkeen.
- Samasta tilasta löytyy myös vanha penkki ja lipasto sekä ajanpatinoima pikkuisen syöttötuoli. Vanha ja rosoinen sopii hyvin
uuden rinnalle, tuumaa värien, tapettien ja sisustuksen suunnittelija Pauliina Lilja.
Työ jatkuu
Keittiötilaremontti on loppusuoralla.
- Periaatteessa täällä on jo hyvä toimia. Ensisijainen puute on
kalustosta, jos isompia juhlia aiotaan järjestää, sanoo Ritva Koivumäki.
Vanhassa talossa kuten Päivölässäkin tuntuu, että työt eivät tekemällä lopu.
- Sen viime vuosien remonteista on oppinut, että mitä tahansa
tehdäänkin, kannattaa suunnitella tarkkaan ja mielellään kokonaisuuksia, ei paikkaa paikan päälle. Eteistila vessoineen on
varmaankin seuraava kohde, selvittää kylätoimikunnan puheenjohtaja Antti Vuorela.
- Salin puolella näyttämölle on myös pikapuoliin tehtävä jotakin.
Sillä on aika paljon käyttöä. Tälläkin hetkellä Kansalaisopiston
ryhmä on harjoittelemassa näytelmää, jota pääsemme Siikaisten
Päivien yhteydessä seuraamaan, jatkaa itsekin näytelmissä mukana ollut Vuorela.
Toimivat tilat ovat tärkeät. Tärkeintä on kuitenkin se, että niille
on käyttöä. Siihen tarvitaan innostusta ja ideoita. Ensisijainen
moottori on kyläyhdistyksen hallitus. Uudet kyläyhdistyksen
säännöt laadittiin aikanaan tältä pohjalta: hallituskausi rajattiin
kahteen vuoteen, sen jälkeen on uusien jäsenten vuoro ottaa vetovastuu, muut auttavat. Tämä on toiminut hyvin.
Leväsjoen väki on vuosikausia kunnostautunut erilaisilla tem-

Päivölä, yli satavuotias, ryhdikäs kylätalo.

Näkymä avarasta keittiöstä
pauksilla. Jokavuotiset Leväsjoki-päivät tunnetaan jo laajalti.
Aikoinaan perinnepäivinä alkanut tapahtuma on muotoutunut
monipuoliseksi yksipäiväiseksi kesäiseksi kohtaamispaikaksi.
Onnistuneiden tilaisuuksien taustalla on koko kylänväen mukanaolo ja laajat verkostot. Hyvä esimerkki toimivista verkostoista
on vuoden 2017 yli sadan Valmetin, suomalaisen traktorin, kokoaminen Päivölän kentälle. Jaakko Kahri, silloinen kylätoimikunnan puheenjohtaja, oli tämän villin idean isä. Näyttely oli
myös ainut laatuaan koko Suomessa.
Koneet, vanhat ja vähän uudemmatkin, kuuluvat olennaisena
osana maaseudun kesätapahtumiin.
- Meteli, käry ja raudanläheinen tekniikka viehättävät konemiehiä, arvelee Heta Östergård.
- Ehkä myös vähän kaipuuta aikaan, jolloin vielä yksinkertaisin
työkaluin melkein isäntä kuin isäntä pystyi korjaamaan reistailevaa konettaan, arvioi Antti Vuorela.
Kesän 2019 Leväsjoki-päivän teema on ”Metsästys & Kalastus”
ennen & nyt. Tämä luonnonläheinen aihe vetää varmasti porukkaa Päivölän avaralle kentälle lauantaina 24.8.2019 klo 10-16.
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Onkiretki Hirvijärvellä

Mökkiläisten kuulumisia
Hirvijärveltä
Luonto on lähellä Hirvijärvellä, niin kuin Siikaisissa
muutenkin. Maaseutu kaipaa eläjiä, mökkiläisistä se
saa asujia osaksi vuotta. Mökkiläiset ovat ottaneet
sankoin joukoin maaseutua omakseen. Heidät voisi
ottaa vielä enemmän osaksi kylän elämää.
Satoja pieniä mökkejä jäisi vaille käyttöä, ilman rauhaa ja luontoa kaipaavia asukkaita. Mekin olemme
pitäneet asuttuna 100 vuotta vanhaa kuivan maan
mökkiä jo 40 vuotta. Täällä meitä ovat lähellä niin
marja – ja sienimetsät samoin kuin lenkkimaastot.
Uimarantakaan ei ole kaukana. Ei täällä olla ihan pimeässäkään, katuvalot saatiin pienelle osalle tiestä.

Paljon on tullut kuvattua luontoa ja pihapiiriä. Uusia harrastuksia voi aloittaa tai jatkaa vanhoja. Kyllä
maallakin voi tehdä kaikenlaista.
Palvelut ovat kirkolla 10 km päässä. Autolla se ei ole
pitkä matka, niin kauan kuin pystyy auton rattiin. Jos
palveluita ei olekaan niin naapuriapu toimii hyvin.
Ilman traktoria puut jäisivät metsään, lumet tielle ja
muutakin osaavaa apua olemme saaneet.
Ihan hyvin me varmaan olemme viihtyneet, kun näinkin kauan olemme täällä käyneet.
Teksti ja kuvat: Raili Parkkinen
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Nyt satavuotias mökkimme, entinen Saurio nykyisin Heikintalo

Isokydön metsätie syysaikaan

Hirvijärven kylätie on saanut katuvalot

Hirvijärven vanha palotorni
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Vuorijärven metsissä kilpaillaan
suomenmestaruuksista vuonna 2020
Suunnistusliitto myönsi Siikaisten Sisulle ja Kankaanpään Suunnistajille yhteisvastuullisen järjestelyoikeuden
suunnistuksen pitkän matkan
suomenmestaruuskilpailuihin
vuodelle 2020. Kilpailijoita,
huoltajia, talkoolaisia ja yhteistyökumppaneita on Vuorijärvellä noin 2500 henkilöä syyskuun
ensimmäisen viikonlopun ajan.
Osana tätä kilpailuprojektia
järjestämme tämän vuoden elokuussa kilpailut Hirvijärvellä,
Vehkalan tilalla, missä suunnistajien on mahdollista päästä tutustumaan SM-kilpailun
maastotyyppiin
Matovuoren
alueella. Erityisesti SM-mitaleita tavoittelevat kilpailijat
hyödyntävät tätä mahdollisuutSiikaisten Sisun ja Kankaanpään Suunnistajien suunnistajat yhteispalaverissa tulevassa
ta, sillä SM-kilpailumaasto on
kilpailumaastossa.
paraikaa harjoittelu- ja kilpaimo Hannukainen. Hän vastaa siitä, että radat ovat tasoltaan
lukiellossa. Samalla ratkotaan Satakunnan aluemestaruusmitalit
SM-kilpailujen vaatimuksien mukaiset. Hannukaisen apuna toipitkällä matkalla. Esikisojen jälkeen Matovuoren kartalle jää
mivat Taisto Salo, Jouko Huuhka ja Reijo Mäkilä. Kilpailijoivuodeksi kiintorastit,
ta on 15-vuotiaista aina lähes 90 vuotta vanhoihin suunnistajiin,
ja halukkaille suunnistusseuroille myydään harjoituspaketteja.
joten ratoja on lukuisia ja laaja ikähaitari asettaa erilaisia vaatiMatovuoren alueella voi siis nähdä vilauksen suunnistajasta aika
muksia radoille. Sekä kartoittaja että ratamestariryhmän johtaja
ajoin!
toteavat, että maasto on monipuolinen ja mahdollistaa hienojen
suunnistustehtävien rakentamisen Vuorijärvelle.
Järjestelyt aloitettiin jo vuonna 2016, jolloin seurat kokoontuivat ensimmäisen kerran hahmottelemaan kilpailujen päälinjoKilpailujen järjestely on iso ponnistus, mutta samalla hieno
ja. Kilpailutoimintoja on jaettu sektoreihin, joille jokaiselle on
mahdollisuus koko kunnalle. Markkinoimalla mm. majoituslöytynyt vastuuhenkilö. Lisäksi järjestelyissä tarvitaan paljon
vaihtoehtoja saadaan mahdollisimman moni jäämään viikonloapukäsiä, jotta asiat saadaan toteutettua laadukkaasti. Edellisten
puksi alueelle ja hyödyntämään palveluita. Näin suuria tapahtuvuosien avulla on arvioitu, että talkoolaisia tarvitaan yhteensä
mia osuu harvoin Siikaisten
100-150. Erilaisia tehtäviä on kymmeniä niin liikenteen ohjaakunnan alueelle. Kilpailunmisesta, voileipien teosta, kutsuvieraiden kestitsemisestä, lasten
johtajan
hoitamiseen ja juomarastien pitämiseen. Tätä tapahtumaa ei tonäkökulmasta minua ilahdellakaan tehdä pienellä porukalla!
duttaa erityisesti se, kuinka
moni kuntalainen on kiinAmmattikartoittaja Kimmo Viertola (Koopiste) tekee Vuorinostunut tästä hankkeesta ja
järven alueella töitä ja ensimmäinen versio uudesta kartasta on
haluaa olla mukana. Mikäli
valmis tämän kesän lopussa. Kartan teko on hyvin pitkälti käsihaluat olla osa suurta urheityötä, sillä kartoittaja koluaa metsän jokaisen kolkan kävellen
lutapahtumaa,
kannustan
päivittäin noin 10-15 km. Työkaluina kartoittaja käyttää maasrohkeasti mukaan!
totietokonetta ja GPS -laitetta, joiden avulla hän piirtää kartan
pitkälti valmiiksi jo maastossa. Tällöin hienosäätö ja viimeistely
Ja jos tuntuu, että omaa
jäävät ainoastaan toimistolla tehtäväksi. Kartoittajan käyttämä
suunnistustaitoa olisi hyvä
GPS hyödyntää Maanmittauslaitoksen korjaussignaalia, jonka
verestää syksyn marjastusavulla hän näkee oman sijaintinsa maastossa alle yhden metrin
ta ja sienestystä varten, niin Suunnistusterveisin,
tarkkuudella.
hyödynnäthän torstaisin pi- Hanna Kallio, Kilpailunjohtaja
dettävät kuntosuunnistukset! kallionhanna@gmail.com
Ratamestariryhmän johtajana toimii kokenut ratamestari Rai-
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Otamon Heikinkartanolta löytyy tiloja moneen tarkoitukseen
Leo ja Maija Forss aloittivat Siikaisten entisen maatalousoppilaitoksen kiinteistön saneerauksen syksyllä 2010. Yhdeksässä
vuodessa on saatu paljon aikaan, mutta valtavassa kiinteistössä
korjattavaa löytyy jatkuvasti. Viimeksi sisäseinät ovat saaneet
uutta maalia pintaansa.
Forssit ovat myös kiinnittäneet paljon huomiota rakennuksen
lämmitystekniikan kehittämiseen ympäristöystävälliseksi ja taloudellisesti mahdollisimman edulliseksi. Aurinkopaneelit, ilmavesi- ja ilmalämpöpumput toimivat tehokkaasti. Kiinteistöllä
on myös oma jäteveden puhdistamo. Kiinteistä jätteistä lajitellaan kierrätettäväksi lasi ja muovipullot.
Vuosien varrella tiloja on käytetty moneen tarkoitukseen: eri-

Sininen huone

laisiin juhliin, väliaikaiseen ja pidempäänkin asumiseen, isojen
ryhmien pikamajoitukseen jne. Heikinkartanon sijainti on myös
keskeisellä paikalla: lähitaajamiin on kohtuullinen etäisyys, hyvät tiet, valtatie 8 kulkee lähes vieressä, Poriin 50 kilometriä.
Asumistilana päärakennus tarjoaa monia mahdollisuuksia. Hyvät petipaikat ja riittävät peseytymistilat löytyvät 40 henkilölle.
Avarat yläkerran makuutilat muuntuvat helposti tarpeen mukaan
yksin asumisesta lisävuoteilla useammankin henkilön käyttötarpeisiin.
Käyttäjät ovat kiittäneet myös Heikinkartanon sisäilman laatua.
Vanha rakennus on säästynyt kosteusongelmilta ja vaativinkin
asiakas on ollut tyytyväinen.

Punainen huone
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Meijeritie 1, 29810 Siikainen
Puh. 02 5501 200
E-mail: info@satateras.fi

www.satateras.fi
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Siikaisten yhtenäiskoululla oli monialaopintoihin liittyvä teemaviikko maaliskuussa. Pienluokan ja luokkien 3-4 oppimisen teemana oli maatalous. Varsinaisia oppikirjoja ei käytetty, vaan maatalousteemaa opiskeltiin ilmiömäisesti eri oppiaineiden
kautta. Koululuokassa istumisen sijaan oppilaat etsivät tietoa itse. Ilmiöoppimisen
”kenttäpäivää” vietettiin Sammissa Huhtasen maatilalla ja Sammin ratsutilalla.
Kirpeänä alkukevään päivänä kokoontui innostunut oppilaiden
joukko opettajineen Huhtasen pihamaalle kuuntelemaan isännän
tervehdystä vierailleen. Tilan esittelystä vastasivat isäntä Jukka
Huhtanen ja nuori isäntä 10-vuotias Eero. Johanna Huhtanen
siirtyi Tarja- avustajan kanssa kuusikon katveeseen sytyttämään nuotiota makkaran paistoa varten.
Vierailu oli suunniteltu molemmin puolin erittäin huolellisesti.
Oppilaat olivat hankkineet taustatietoa maataloudesta EU- laajuisesti. Mitä kirjoista ei selvinnyt, sitä kysyttiin asiantuntijoilta
– useampaankin kertaan. Kysymykset laadittiin koululla kolmen
oppilaan ryhmissä. Huhtasen perhe oli miettinyt myös tarkkaan,
miten tehtävät jaetaan. Oppilaita oli paikalla 21, joten jako kahteen ryhmään oli luonteva. Isäntä esitteli ensisijaisesti navetan,
Eero tutustutti vieraat maatilan muihin tiloihin ja eri koneisiin.
Navetassa oppilaat halusivat vähän silitellä ja syöttääkin lehmiä,
joka onnistui luontevasti Huhtasen toimivassa parsinavetassa.
Tosin löytyi yksi ujokin lehmä, joka ei silittelyjä sallinut. Navetassa on 27 lehmää, nuorta karjaa kymmenen päätä ja lukuisia
pikkuvasikoita. Uusin tulokas oli syntynyt edellisenä yönä, heti
lähtömme jälkeen syntyi seuraava. Jukka Huhtanen vastaa pääsääntöisesti yksin eläinten hoidosta.

Netan tarjoamat heinät maistuivat hyvältä

Vastasyntynyt Riimi huilailee, kun uusin tulokas opettelee kävelemään
Tässä on sopivasti töitä yhdelle ihmiselle. Laajentamista ei ainakaan tällä hetkellä kannata ajatella. Se tarkoittaisi uuden navetan rakentamista, laidunmaan lisäämistä ja lisätyövoimaa. Uusia
isoja investointeja. Metsästä täydennetään maatilan tuloja.
Saimme tutustua myös eläinten ruokavarastoon ja saimme tarkan kuvan siitä, mitä ja miten paljon yksi lehmä tarvitsee maidon tuottamiseen. Lopuksi pääsimme maidon säilytystiloihin ja
halukkaat saivat maistaa tuoretta maitoa. Joku halusi lisää, toinen taas totesi tyytyväisenä:
- Tämä maistuu ihan mansikalta!
Ryhmät vaihtoivat ja nuori isäntä Eero otti ohjat käsiinsä. Opastus oli todella osaavaa, opas osasi mielenkiintoisella tavalla
esitellä paikkoja. Kysymyksiä sateli ja kaikkiin saimme hyvät
vastaukset.
Oppilaiden mielenkiinto säilyi yllättävän hyvin. Pihapiiristä löytyi monia eri rakennuksia ja paljon erilaisia työvälineitä, joista
kaikki eivät ole enää käytössä. Mielenkiintoisimpia olivat tie-
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Mihin traktoreita tarvitaan?
- Se on työkalu, ei mitään muuta. Sillä tehdään töitä. Saadaan
hommia tehtyä nopeammin ja helpommin.
Kuinka vaikeaa on hoitaa lehmiä?
- Ei se vaikeaa ole, mutta vaatii sitoutumista työhön.
Onko lapset mukana töissä?
- Aina, kun tarvitaan, he ovat valmiina tulemaan apuihin. On
ainoastaan yksi sellainen peli kuin Fortnit, se hankkii mennä
edelle. Yleensä ensin kun on ollut hommissa, sen jälkeen saa
pelata.
Kysymyksiä riitti. Onneksi vastaaja oli kärsivällinen.
Maatilatutustuminen päättyi mielenkiintoiseen kokeiluun. Jukka
Huhtanen oli tuonut pellolle muutamia tukkeja ja viereen metsäkärryn. Innokkaat pääsivät kokeilemaan, miten iso puu tarttui
koukkuihin ja siirto toiselle puolelle kärryä onnistui.

Eero esittelee auraustaitojaan

Aamupäivä oli ollut monipuolinen ja antoisa. Into ei vielä loppunut. Tyytyväinen porukka suuntasi kohti ratsutilaa, parin kilometrin patikkareissulle opettajiensa Tarja Koiviston, Timo
Marttilan ja Elina Junnilan tarkassa valvonnassa.

tysti traktorit, joita tilalla on neljä. Ajajan paikalle oli menijöitä.
Eero esitteli myös ylpeänä kaatunutta aitaa:
Eikö kukaan arvaa, mikä tämä on? No, viime talvena harjoittelin
ensimmäistä kertaa perälevyllä aurausta, naurahtaa nuori isäntä.
Pääsimme lämmittelemään nuotion loimuun ja nälkäiset oppilaat saivat makkarat paistettavakseen. Lämmitetyt lihapiirakat
katosivat nälkäisiin suihin. Syömisen jälkeen ryhmät valmistautuivat kyselemään isännältä maatilan toiminnasta.
- Taidan joutua konkreettisesti tuleen, arveli isäntä.
Tässä muutamia teräviä kysymyksiä, joihin oppilaat saivat
maanviljelijältä hyviä vastauksia.
Minkälainen sato oli viime kesänä?
- 40 % normaalista kuivuuden takia.
Kuinka paljon rehua menee yhteen siiloon?
- 250 kuutiota, kuutio painaa noin tonnin.
Kuinka suuri osuus sinulla on maiseman puhtaudessa?
-Kaikki mitä omistaa pitää pitää kunnossa.
Paljonko rehua kuluu vuodessa?
- Ootas nyt, 400 000 kiloa.
Kuinka kauan lehmän lypsäminen kestää?
- Kolmesta kahdeksaan minuuttiin keskimäärin.

Tukin siirto käy kevyesti traktorin ohjaamosta

Millan vuoro traktorin pukille
Pienten ja keskisuurten maatilojen
osuus koko Suomen maataloustuotannosta
on suurempi kuin on ajateltu.
Suurimpien yritysten osuus
tuotannosta on tänä päivänä
vähän yli puolet.
Pienimmät 50 % Suomen maitotiloista
tuottavat lähes neljänneksen Suomen
maitotilojen kokonaistuotannosta.
Pienilläkin tiloilla on vielä
merkittävää tuotantoa.
(Luken erikoistutkija Arto Latukka)
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Ratsutilalla tutustuttiin työhevosen
historiaan
Sammin Ratsutila on tunnettu erinomaisena erilaisten juhlien
pitopaikkana ja talli tasokkaasta ratsastuksen opetuksesta ja
kesäleireistään. Tällä kertaa kuitenkin ensisijaisena kiinnostuksemme kohteena oli ” Erja Ratsutilan päähenkilö, joka esitteli suomenhevosta nimeltä Vinski ja miten sillä on tehty hommia”(Elina, Jemias ja Konsta).
Kävelyn jälkeen kaikille maistui Ratsutilan erinomainen ruoka.
Ruokailun jälkeen jaksoimme taas ihmetellä ja ihastella Erja
Lammin esitystä entisajan työhevosesta. Hevosista mallikappaleena toimi Vinski.
Ennen hevosta työjuhtana oli härkä. Härkä soveltui hyvin auran
eteen, mutta pian hevonen sivuutti härän monipuolisuudellaan.
- Hevosiahan oli jo keskiajalla ratsuina, tiesi joku oppilaista.
- Olihan hevosia Suomen ja Venäjän sodassakin, lisäsi toinen
oppilas.
- Totta, hevosta on käytetty todella monipuolisesti, mutta aluksi
se oli aika arvokas eläin.
Vinskin satuloiminen työhevoseksi alkoi. Oppilaille tuli tutuksi
valjaat, kuolaimet, riimu ja suitset.
- Eikö hevosen ole hankala pitää noita kaikkia vempaimia päällään?
- Oikeastaan nämä ovat hevosen vaatteet. Jos ne ovat ihan sopivat, hevonen viihtyy niissä, vakuutti Erja.
Pukeminen jatkui ja oppilaat saivat ihmetellä puisia länkiä, ohjasten kiinnitystä ja aisakellokin kilkatti jossain kohtaa. Vinski
suhtautui varsin rauhallisesti koko toimitukseen.
Kysymyksiä riitti:
Kuinka paljon hevonen jaksaa vetää?
- Esimerkiksi reki täynnä ihmisiä kulkee kevyesti.
Kuinka lujaa hevonen juoksee?
- Noin 40, ei saa karhua kiinni.
Mutta rusakon saa. Se juoksee noin 37!

Suvi-Siikainen
Minkä takia hevosen selässä on niin paljon vöitä?
- Hyvä kysymys. Ne on yleiseltä nimeltä valjaat. Pyllyn päällä olevia vöitä kutsutaan mäkivöiksi. Yhdessä muiden osien ja
remmien kanssa ne estävät länkiä menemästä eteenpäin hevosen kaulalla. Ne myös jarruttavat kuormaa alamäessä.
Voiko hevosia silittää?
Viimeisen kysymyksen jälkeen kaikki pääsivät silittämään
Debla-islanninhevosta ulkolaitumelle.
Monipuolisen päivän päätteeksi palattiin koululle sulattelemaan
kaikkea opittua. Seuraavana päivänä ryhmät tallensivat päivän
kokemuksiaan.
”Maatilaviikolla oli monialaopintoja jotka tarkoittavat, että
opettelemme ilman kirjoja. Useat oppiaineet tulivat mukaan
vaikkemme käyttäneet kirjoja. Maanantaina katsoimme Dioja,
kuuntelimme musiikkia, kylvimme kauraa, piirsimme maatilan
eläimiäja opettelimme maataloutta EU:n kartalta.
Tiistaina lähdimme maatille linja-autolla. Perillä jakauduimme kahteen ryhmään. Saimme kunnon esittelyn.”...”Ratsutilalla meitä odottivat keinut. Hevosen esittelyssä meille kerrottiin
muun muassa, mitkä ovat länget ja mitä hevosen päälle pitää
pistää, että reki pysyy kiinni hevosessa” (Emma, Luka ja Milla).
...”Eero esitteli hienosti maatilan koneita. Sillä aikaa Jukka maatilan isäntä esitteli navettaa.””Ratsutilalla ruokana oli jauhelihaa
ja sagettia, oli aika hyvää” (Väinö, Mari ja Eero).
...”sitä ennen saimme siniset tossut kenkiemme päälle ja sitten
pääsimme navettaan. Kun menimme navettaan, katselimme ensiksi aikuisia lehmiä, jotka söivät heinää omilla paikoillaan. Sen
jälkeen menimme huoneeseen, jossa oli erilaisia jyviä ja meille
kerrottiin, kuinka paljon lehmä syö päivässä. Se syö päivässä 30
kg säilörehua. Sen jälkeen menimme toiseen päähän navettaa,
jossa oli vasikoita. Ne olivat todella söpöjä” (Sanni, Emilia ja
Mikko).
...”jännittävin kohta oli, kun yksi vasikka hyppäsi toisen vasikan
koppiin aidan yli.” (Emma, Luka ja Milla).
…”Kun odotimme ryhmien vaihtoa, niin näimme lumitunnelin.
Se oli aika iso. Sitten ryhmät vaihdettiin ja laitoimme siniset
pussit kenkien päälle. Ne eivät tuntuneet kestäviltä” (Eemeli,
Luukas ja Netta).
…”Saimme myös nimetä vasikan. Sen nimeksi tuli Riimi, koska
äidinkielen lukukirjassa oli Riimi niminen kissa”( Aada, Oskari
ja Veeti).
…”Paistoimme makkaraa ja lihapiirakoita Tarjan sytyttämällä
nuotiolla” (Senja Adele ja Nea).
Maatilaviikko oli alkanut hienosti. Ensin Eero oli rumpaloinut
kappaleen Arvon mekin ansaitsemme ja torstaina viikko päätettiin laulamalla Piippolan vaari englanniksi. Arvioinneissaan
oppilaat olivat hyvin yksimielisiä: ”Viikko oli Mahtava ja hieno.” ”Maatilaretki oli mukava, koska näimme paljon eläimiä ja
saimme kokeilla metsäkonetta.””Tykkäsimme kovin viikosta ja
opimme todella paljon uutta.”” Viikossa parasta oli, että sai nähdä eläimiä.””Opimme paljon uusia ja kiinnostavia asioita.”
Tämän elämyksellisen oppimistapahtuman taloudellisena tukijana oli Siikaisten Maataloustuottajat, jotka kustansivat oppilaiden linja-automatkan tutustumiskohteeseen.

Erja ja Vinski yhteistyössä

Teksti: Yhtenäiskoulun pienluokan ja 3.-4. luokkien oppilaat,
avustajana Arja Lehtinen
Kuvat: Tarja Koivisto ja Arja Lehtinen
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”Maailmassa on pula hyvistä johtajista.”
Ydinaseriisunnan
parissa tutkijana työskentelevän Tytti Erästön työpaikka on tällä
hetkellä
Stockholm
International
Peace
Research Institute eli
SIPRI,
Tukholmassa
sijaitseva rauhantutkimuskeskus. Eri puolilla
maailmaa työskennelleen Tytin juuret ovat
Petkeleen kylällä. Pitkä koulupolku alkoi
Siikaisten kirkonkylän
ala-asteella Heikintalon
koulurakennuksessa
Tytti Erästö ja Nelli-koira pääsiäis- 80-luvun lopulla. Perajan maisemissa Petkeleessä
heen muutettua Kankaanpään puolelle koulunkäynti jatkui Veneskoskella ja myöhemmin Kankaanpäässä.
- Alakouluajoista on mukavina muistoina mieleen jääneet erityisesti joulujuhlien isot näytelmät. Veneskosken koululla laulettiin
joka aamu päivänavauksessa virsiä. Osaan vieläkin monia ulkoa. Heikintalolla esitettiin Rölli ja metsänneito -musiikkinäytelmää. Olin taustalla go-go -tyttönä. Askeleet taitavat onnistua
vieläkin, naurahtaa Tytti.
Lukion jälkeen jatko-opiskelupaikka löytyi ensi yrittämällä
Tampereen yliopistosta. Englantilaisen kirjallisuuden opiskelu
alkoi syksyllä 1998.
- Tuskin olisin heti onnistunut, ellen olisi aina lukenut paljon.
Muistan lukeneeni kouluaikoina kaikki Kankaanpään kirjaston
englanninkieliset kirjat. Siihen aikaan ei some vielä häirinnyt
keskittymistä.
Sivuaineeksi löytyi pian kansainvälinen politiikka, joka oli alkanut kiinnostaa nuorta opiskelijaa jo aikaisemmin. Gradun aiheeksi muotoitui Roistovaltiokäsite Yhdysvaltain ulkopolitiikassa. Iran oli yksi ns. roistovaltio. Iranin ja Yhdysvaltain välinen
konflikti alkoi kiinnostaa opiskelijaa ja siitä muotoutui vähitellen väitöskirjan aihe. Väitöskirja käsitteli Iranin ydinkiistaa ja
kuinka sitä käsiteltiin YK:n turvallisuusneuvostossa.

vierailevana tutkijana muun muassa Harvardin yliopistossa ja
Washingtonissa sijaitsevassa ajatushautomossa, joka keskittyy
erityisesti ydinaseriisunnan edistämiseen. Nykyinen työpaikka
SIPRIssä on ensimmäinen pitkäaikainen työpaikka.
- Olen erittäin tyytyväinen tähän koulutustani vastaavaan työhön. Tehtävänäni on seurata kaikkia ydinaseriisuntaan ja ydinaseiden rajoittamiseen liittyviä asioita, mukaan lukien esimerkiksi Iranin ydinsopimuksen täytäntöönpano sekä vuonna 2017
YK:ssa neuvoteltu ydinaseiden kieltosopimus. Meillä on hyvät
toimintaedellytykset, sillä SIPRI puolueeton, faktoihin nojaava
ja maailmalla hyvin tunnettu tutkimuslaitos.
Eri puolilla maailmaa asuessaan Tytti on oppinut arvostamaan
suomalaisessa yhteiskunnassa erityisesti turvallisuutta ja tasa-arvoa.
- Joskus ajattelin, että feminismille ei ole enää tarvetta. Valitettavasti näin ei vielä kaikkialla ole. Henkilökohtaisesti en ole
kuitenkaan kokenut minkäänlaista syrjintää sukupuoleni vuoksi.
- Ruotsalainen ja suomalainen yhteiskunta ovat hyvin samankaltaiset, ja sopeutuminen on ollut helppoa. Isoin ero taitaa olla,
että heillä on kuninkaalliset.
Tytti Erästö on saanut myös julkista tunnustusta työstään.
Ruotsin suomalaisten virkanaisten yhdistys valitsi hänet Ruotsin
suomalainen nainen 2018 -palkinnon saajaksi.
- Palkinto kyllä vähän hämmensi, mutta sitten ajattelin, että käytän tätä ”kuuluisuutta” hyväkseni ja tuon esille SIPRIn toimintaa. Ruotsalaiset eivät juuri tätä tutkimuskeskusta tunne, vaikka
muualla maailmassa sen monipuolinen työskentely erilaisten
konfliktien estämiseksi on arvostettua.
Tutkijan työssä ei nopeita tuloksia ole odotettavissa, varsinkin,
kun työ keskittyy maailman ongelmakohtien ratkaisemiseen.
- Rauhan asioissa on edetty, jos ajatellaan ihmiskunnan pitkää
historiaa. Tosin 90-luvulta on tultu takapakkia, jos ajatellaan
kansainvälistä yhteistyötä, joka oli silloin enemmän arvossaan.
Nyt tuijotetaan mielellään vain omaan napaan.
- Musta-valkoinen ajattelu on lisääntynyt. Kun vastapuolen näkemys jätetään huomioimatta, konfliktit usein kärjistyvät. Tämä
saattaa palvella lyhytnäköisiä poliittisia päämääriä, mutta samalla luodaan suurempia ongelmia tulevien päättäjien ratkottavaksi. Politiikasta puuttuu nykypäivänä pitkäjänteisyys. Faktat
eivät ole tärkeitä, tunteisiin vetoavuus riittää. Hyville johtajille
olisi käyttöä.

- Väitöskirjani hyväksyttiin vuonna 2013. Aihe oli ristiriitainen,
sillä arvostelin tuolloin vallalla ollutta pakotepolitiikkaa ja diplomaattisten neuvottelujen puutetta. Olin todella tyytyväinen,
kun vuonna 2015 Iran-kiistassa päästiin kompromissiin ja solmittiin Iranin ydinsopimus. Sopimuksen mukaan Iran saa rikastuttaa uraania kansainvälisten ydinenergiatarkastajien valvonnassa. Tämä ei ollut ihanteellinen ratkaisu toiselle osapuolelle,
joka olisi halunnut lopettaa uraanin rikastuksen kokonaan, mutta
se oli ainut tie ulos konfliktista. Sopimus on edelleen voimassa,
vaikka Yhdysvallat vetäytyi siitä viime vuonna.

Pitkä matka on kuljettu niistä ajoista, kun Tytti siikaislaisen
ystävänsä kanssa oli nuorten suosimalla Intertrail-matkalla Euroopassa.
- Junilla pääasiallisesti matkustettiin. Kielitaito oli vielä sitä
luokkaa, että yleensä käytiin tiukka arpominen kumman vuoro
oli ostaa junaliput, Tytti muistelee.

Tutkijan työ on pääsääntöisesti pätkätyötä. Tytti on toiminut

Teksti: Arja Lehtinen Kuva: Pirjo Erästö

Junalipun osto ei ystävyksiä enää tänä päivänä jännitä, mutta
rohkeutta tarttua uusiin ja haastaviin asioihin tarvitaan edelleenkin.
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Vuoristosta Suomaaksi
Kuva: Pasi Talvitie

Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark on kolmen maakunnan ja kymmenen kunnan
alueelle ulottuva geomatkailualue, jolle on 2018 haettu UNESCOn Global Geopark
-statusta. Geopark kerää yhdeksi kokonaisuudeksi aikaisemmin verraten tuntemattoman alueen hienoimmat luontokohteet.
Siikaisten Haapakeitaan suoerämaat ja Katselmankallio kuuluvat Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark-alueen geologisiin
kohteisiin. Ne kertovat alueen kehityksestä muinaista Suomea
hallinneista vuoristomaisemista nykyiseksi tasankomaaksi, jota
suot, järvet ja joet sekä metsät ovat elävöittäneet jo vuosisatojen
ajan. Alue kuuluu Suomenselän vedenjakaja-alueen eteläosaan
ja sitä luonnehtivat suot ja maaston pienipiirteinen vaihtelu.

alueeseen, jossa jäätiköiden kuluttava vaikutus on ollut poikkeuksellisen pientä. Tämä on säilyttänyt alueella harvinaisia maaja kalliomuodostumia. Leppijärven, Pyntäisen ja Sammin tasalta
lounaaseen mannerjäätikön toiminta on ollut erilaista: se on virrannut voimakkaasti ja samalla hionut ja kuluttanut maisemaa
voimakkaasti. Tämän vuoksi alueella on paljon pienipiirteisiä
kallio- ja suomaita sekä vesistöjä.

Geopark-alueen geologinen teema kertoo kehitystarinan muinaisesta vuoristomaasta nykyisen kaltaiseksi laakeaksi Suomaaksi. Matkan varrella alkumerestä nousi Suomi, muinainen
vuoristomaa, joka maisemaltaan poikkesi kovasti nykyisestä.
Vuoristomaan taru jäi kuitenkin lyhyeksi, sillä maa tasoittui nopeasti, kun kalliot rapautuivat ja murenivat hiekaksi. Nykyisen
maanpinnan päältä kului pois yli kymmenen kilometrin paksuudelta kiveä. Tätä edesauttoi alku-Suomen ilmasto - sijaitsimme
muinaisina aikoina pitkään päiväntasaajan maisemissa, missä
jatkuva lämpö ja kosteus voimisti kallion murentumista.

Suomaaksi alue kehittyi jääkauden jälkeen, kun maa alkoi liki
kolmen kilometrin paksuisen jäämassan poistumisen jälkeen
kohoamaan. Tämä maannousu jatkuu vielä nykyäänkin. Monet suot saivat alkunsa, kun matalat lahdet hiljalleen kasvoivat
umpeen ja soistuivat. Maannousun myötä ranta pakeni ja suot
päätyivät hiljalleen sisämaahan. Niiden kehitys sai vauhtia, kun
suot rahkoittuivat ja niistä kehittyi koho- eli keidassoita.

Alueen muinaisiin kehitysvaiheisiin kuuluu myös hiekkakivipeitteen synty ja tuho - tuosta muinaisesta maisemasta on jäljellä
vain muutamia rippeitä Lauhanvuorella, joka Katselmankallion
tornista katsottuna siintää pohjoisessa horisontissa.
Siikaisten nykyinen maisema on jääkauden synnyttämää. Haapakeidas kuuluu Lauhanvuorta ympäröivään hellän jääkauden

Siikaisten geologiset kohteet edustavat alueen kehityksen vanhinta ja nuorinta kerrostumaa. Muinaisen vuorijonon juuret ja
jääkauden jälkeinen soistumiskehitys yhdistyvät Katselmankalliolla ja Haapakeitaalla, jossa kävijöitä palvelevat Siikaisten
kunnan ylläpitämät taukopaikkarakenteet laavuineen ja näkötorneineen.
Pasi Talvitie / Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark ry, geologi

Kuva: Tupu Vuorinen

Alueen kehitys vuoristosta suomaaksi on tuhansien miljoonien vuosien mittainen tapahtumasarja, jonka varrelle mahtuu monia
vaiheita.
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Geopark-kartta
Geopark on kansainvälinen geomatkailustatus
Kansainvälinen Geopark-verkosto koostuu noin 150 erillisestä
Geopark-alueesta, jotka sijaitsevat ympäri maailmaa. Vuonna
2000 alkunsa saanut verkosto on UNESCON eli Yhdistyneiden
kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön hallinnoima
paikallisista aloitteista alkunsa saanut alueiden verkosto, joka
vaalii geologian, luonnon ja kulttuurin välistä yhteyttä. Se on
yksi kolmesta UNESCON aluestatuksesta; muita ovat Maailmanperintöalueet ja Biosfäärialueet.

Geopark-hakemusprosessi on monivaiheinen ja sisältää alueen
tieteellisen kelpoisuusarvioinnin lisäksi kenttäarvioinnin. Itse
hakemuksen jättämisestä lopulliseen päätökseen kuluu noin 1,5
vuotta. Status on määräaikainen ja siihen kuuluu uudelleenarviointi neljän vuoden välein.
Geopark-statuksen odotetaan tuovan alueelle lisänäkyvyyttä
sekä nostavan luontokohteiden kävijämääriä. Geopark-valmisteluvaiheen aikana alueen kohteiden palvelutasoa on jo nyt parannettu muun muassa rakenteiden ja reittien osalta, ja samalla
alueelle on saatu näkyvyyttä sekä kotimaassa että ulkomailla.

Kuva: Pasi Talvitie

Katselman laakeat graniittikalliot muistuttavat muinaisen
vuorijonon synnystä ja taustasta.

Kuva: Terttu Hermansson

Joutsenia Haapakeitaan Kaakkurilammella
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Leader Pohjois-Satakunta on myöntänyt hankkeelle ”Turvallinen, digitaalinen, tarinallinen matkailu” rahoitusta EU:n maaseuturahastosta.

Turvallinen, digitaalinen, tarinallinen matkailu -hanke
Merikarvian Matkailu ry on saanut 4.4.2019 myönteisen päätöksen Satakunnan ELY-keskukselta Turvallinen, digitaalinen,
tarinallinen matkailu -hankkeelleen. Hanke toteutuu ajalla
1.3.2019-31.12.2020. Hankkeen kustannusarvio on 26 770 €,
josta Leader-tuen osuus on 70 % eli 18 739 €. Leader kuntarahan osuus on 20 % eli 3747,80 €. Hankkeella lisätään yhteistoimintaa ja verkostoitumista matkailuyhdistyksen jäsenien
sekä paikallisten muiden toimijoiden kesken. Myös naapurikuntien kulttuuri- ja matkailutoimijoita kannustetaan osallistumaan
hankkeessa järjestettäviin monipuolisiin koulutuspäiviin sekä
opintoretkiin. Opintoretket suuntautuvat alueille, missä yhdistysten ja yritysten välinen yhteistyö on jo pitkälle edennyt ja
toimiva konsepti. Tavoitteena on yleishyödyllisissä koulutuksissa verkostoitua myös niin, että alueelle voidaan kerätä oma
yritys-ryhmähanke sekä kerätä muita ideoita ja kehittämiskohteita jatkojalostukseen. Hanke on paikallisen strategian mukainen ja toteuttaa painopisteitä maaseudun palvelut ja osallistava
yhteisöllisyys. Hankkeessa on toiminnallinen yhteistyösopimus
Ouraooppera-yhdistys ry:n kanssa. Hanke kuuluu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014-2020. Hankkeelle
on palkattu hanketyöntekijäksi merikarvialainen Anne-Mari
Lindfors. Hän on toiminut aiemminkin erilaisten projektien ja
hankkeiden parissa, joten hankkeen pyörittäminen on hänelle
entuudestaan tuttua työtä.

Hankkeen ensimmäiset koulutukset toukokuussa 2019 liittyvät
digitaalisuuteen, tarkemmin digitaalisten myyntikanavien maailmaan sekä someen. Heti perään kesäkuun alkupuolella järjestetään turvallisuuskoulutusta. Syksyllä toteutetaan hankkeen
ensimmäinen opintomatka. Matka kestää 3 päivää ja kaksi yötä.
Sisältö, päivät ja aikataulu tarkentuvat lähempänä ajankohtaa.
Ennen talven tuloa järjestetään vielä EA-rastipäivä, jossa harjoitellaan ensiapua realistisesti lavastetuissa tilanteissa. Talvella
ja keväällä 2020 perehdytään tarinallistamiseen sekä pelillistämiseen. Keväällä 2020 tehdään päivän opintomatka Pirkanmaan
suuntaan ja syksyllä 2020 tehdään vielä yksi opintomatka Saariston Rengastielle, kestoltaan 2 päivää ja 1 yö. Tilaisuuksiin ja
opintomatkoille toivotaan runsasta osanottoa. Osaan tilaisuuksista mahtuu rajoitettu määrä osallistujia, joten ilmoittautuminen
kannattaa tehdä ajoissa, mukanaolon varmistamiseksi.
Anne-Mari Lindfors, Merikarvian Matkailu ry p. 044 715 3335
Turvallinen, digitaalinen, tarinallinen matkailu -hankkeen projektityöntekijä
aml.projektit@gmail.com info@merikarvianmatkailu.fi
www.merikarvianmatkailu.fi

Lankosken Sähkö Oy
PAIKALLISTA - LUOTETTAVAA
PALVELUA VUODESTA 1924
www.lankoski.fi

Hirvijärventie 8, 29810 Siikainen
Puh. 02 528 8800
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Merikievari tarjoaa majoitusta, tansseja, tapahtumia, karaokea sekä lounasta.
Tarjoamme tilat ja tarjoilut perhejuhliin sekä kokouksiin.

Tansseja tunteella
25.5. Finlanders
1.6.
8.6.
15.6.
20.6.

26.6.
29.6.

Helminauha
Antti Ahopelto & Etiketti
Markku Aro & Diesel
Jorma Kääriäinen & Yhden Tähden
Orkesteri sekä FBI-beat
Yölintu, Aki Samuli & Love ja Antti
Toivola
Lea Laven yhtyeineen,
J. Eskelinen & Onnenkulkurit ja
Antti Toivola
Leif Lindeman & Amore
Heidi Pakarinen & Karavaani

3.7.
6.7.
10.7.
13.7.
17.7.
20.7.
24.7.
27.7.
31.7.

Nina Åkerman & ManTraa
Jarkko Honkanen & Taiga
Tomi Markkola & Fernet
Kalle Jussila & Quattro
Komiat
Ippe Mansikan orkesteri
Tulipunaruusut
Jyrki Nurminen & Sävel
Heikki Koskelo & Taivaankaari

3.8.
7.8.
10.8.
14.8.
17.8.
24.8.
31.8.

Arto Nuotio & Sunset
Onnentähti
Neitoset. Klo 20-01
Pekkaniskan Pojat
Jarno Kokko & Tenho
Tangokuninkaalliset 2019
Kaiho

21.6.
22.6.

Hinnat:
Keskiviikkoisin 15 €
Lauantaisin 16 €
Juhannuksena 20 €

www.merikievari.fi
Harjuntie 28, Tuorila, Merikarvia

Puhelin: 02 529 29 29
Sähköposti: merikievari@merikievari.fi

merikievari mainos vaihtoehto 5.indd 1

Juhannus täynnä
juhlaa
TORSTAI 20.6.
Jorma Kääriäinen ja Yhden Tähden
Orkesteri
FBI-beat
PERJANTAI 21.6.
Päiväkaraoketanssit
Yölintu
Antti Toivola ja Heput
Aki Samuli ja Love
LAUANTAI 23.6.
Päiväkaraoketanssit
J.Eskelinen ja Onnenkulkurit
Lea Laven yhtyeineen
Antti Toivola ja Heput

Koko perheen messutapahtuma

la 15.6. klo 10-17
Final Season

Liput
5€

lapset alle 7 v.
ilmaiseksi

Free
Style
Motorshow

-

VOL 4

-

- Kuorma-autot
- Tivoli Laine
Näytteilleasettajia
Kirppis
Mopojonnet tuunaamillaan kulkupeleillä
RC-autot RC-Rajala
Ravintola ja baari
Iltaohjelmaa
vintillä klo 20-02
Karaokea
Markku Aro & Diesel
Liput 16 €

Noutopöytä klo 11-16

Aikuiset 12 €, lapset 1 €/ikävuosi
Harjuntie 28, Tuorila
Merikievarin pihapiirissa

www.merikievari.fi

10.5.2019 21.29.17
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Läskipyörillä Katselmaan
Eteläpään matkailukeskuksesta on mahdollisuus
vuorata fatbike-pyöriä, joilla voi tehdä tutustumisretkiä ympäristöön. Pyörät koeajettiin kevään
korvalla, kokemukset olivat myönteisiä.
Läskipyörillä maastoretkelle
Fatbike, läskipyörät ovat osa Siikaisten Kotiseutu- ja museoyhdistyksen hallinnoimaa Lieder-hanketta. Museo vuokraa pyörät
Eteläpään matkailukeskukselle, josta puolestaan pyöriä vuokrataan käyttäjille. Niitä vuokrataan Eteläpään aukioloaikoina tai
sopimuksen mukaan. Pyöriä on kaksi kappaletta ja tekniset tiedot sekä vuokrausehdot löytyvät Eteläpään nettisivuilta www.
etelapaa.fi.
Läskipyörät on alunperin kehitelty talvipyöriksi, mutta toimivat erinomaisesti myös kaikessa maastoajossa. Suuret renkaat
rullaavat mainiosti myös maantiellä. Eteläpään alueelta ei varsinaisia opastettuja maastopyöräreittejä löydy, mutta esimerkiksi Tunturikosken laavulle löytyy opastettu metsäpolku. Lisäksi
mainio retkikohde voisi olla Katselman laavu lintutorneineen.
Heli Malmila ja Kaija Block-Haukijärvi lupautuivat kokeilemaan uutta pyörämallia aurinkoisena alkukevään lauantaina.
Retki suuntautui Eteläpäästä Katselmaan, matkaa kertyi edestakaisin noin 30 kilometriä. Kokemuksistaan he laativat mielenkiintoisen ”matkakertomuksen”. Jos olet asiasta vähänkin kiinnostunut, siihen kannattaa tutustua!
Lauantaiaamuna puhelin pirahti ja Lehtisen Arja kyseli onnistuisiko fatbike-pyörien testaus. Meitähän ei tarvinnut kahta kertaa
houkutella!
Lähtöpaikaksi sovittiin samalle iltapäivälle Eteläpään matkailukeskus, josta pyörien vuokraus hoidetaan. Vaihteiston käyttö ja

satuloiden säätö ( ei pikasäätömahdollisuutta) käytiin läpi ennen
lähtöä. Kohteeksi päätettiin Katselmakallion näkötorni Leppijärvellä. Matkaa sinne on noin 15 kilometriä suorinta reittiä.
Fatbike tuntui meistä ensikertalaisista aluksi massiiviselta, kömpelöltä ja satula kovalta. Mutta vauhtiin päästyämme totesimme
ajon olevan vakaata, ajoasennon niin hyvä, ettei kovaa satulaa
edes huomannut. Kypärä istui heti hyvin päähän ja vaihteisto
oli helppokäyttöinen. Olimme varustautuneet tukevilla selkärepuilla, mikä osoittautui hyväksi valinnaksi, sillä fatbikessa ei ole
tavara- tai edes pullotelinettä.
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Katselmakallion näkötornista siintää upeat näkymät joka suuntaan. Näkötornin juurella on nuotiopaikka, laavu vaikka yöpymistä varten sekä huussi. Vaativampaan makuun löytyy myös
kamiinamökki, jossa laveri. Ympäristö on erittäin siisti ja siitä
pidetään hyvää huolta.
Matka kohteeseen kesti noin tunnin valokuvauspysähdyksineen,
liikennettä ei juuri ollut. Söimme eväät, nuotiota emme voimassa olevan metsäpalovaroituksen vuoksi sytyttäneet.
Paluumatkalla ihailimme valkovuokkoja +20 lämmössä vaikka
on vasta huhtikuu.

Matkalla ajetaan asfaltti-, sora-, ja metsäteiden kautta. Tällä
reitillä ei polkuosuuksia ole, joten haasteet jäävät vähäisiksi. Perillä näkötornin ympäristössä on rajoitettu mahdollisuus testata
fatbiken maasto-ominaisuuksia. Reitti on hyvässä kunnossa ja
sopii varmasti aloittelevalle pyöräilijälle.
Leveillä renkailla ajaessa tien kiviä tai töyssyjä ei juuri huomaa.
Kovapintaisella, sileällä tieosuudella renkaat pitävät melko kovaa ääntä (vrt. ampiaisparvi), joten kaverin kanssa seurustelu oli
haasteellista. Saattaa toki olla että renkaissa oli liikaa ilmaa vai
kuuluuko ääni asiaan.

Retken jälkeen nautimme Eteläpäässä virvokkeet. Läskipyörät
ovat olleet hyvä hankinta, suosittelemme lämpimästi jokaiselle
niiden testaamista.

Fatbikella pääsee aivan näkötornin juurelle saakka juurakkoisia
polkuja pitkin.

Antoisia pyöräretkiä toivottaa testaustiimi
Heli Malmila ja Kaija Block-Haukijärvi
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Kuntoilua Siikaisjärven maisemissa
Eteläpäähän, aivan Siikaisjärven tuntumaan, on noussut monipuolinen liikuntapaikka. Kuntolaitteet palvelevat ohikulkijaa, lapsille on vieressä monipuolinen
kiipeilyteline ja juuri pystytetty keinu. Beach volley -kenttä on samalla alueella.
Verkkopaalut verkkoineen saadaan paikalleen kesän alussa.
Eteläpäässä voi tällä hetkellä käyttää kuntolaitteita raikaassa ilmassa ja ihaillen kaunista Siikaisjärveä. Laitteita on tällä hetkellä kuusi kappaletta. Niillä voit harjoittaa kaikkia keskeisiä kehon
osia. Perusharjoitteet ovat helppoja: oma vartalo toimii vastuksena, eikä väärintekemisen mahdollisuutta ole. Mielikuvitusta
käyttämällä voit kuitenkin soveltaa laitteita monipuolisesti. Harjoituksen teho lisääntyy, mikäli jaksat tehdä toistoja riittävästi.

Ennen aloitusta kannattaa kiinnittää huomiota verryttelyyn. Sen
voi mainiosti suorittaa vaikka viereisellä pururadalla. Jälkivenyttely onnistuu myös hyvin vankkoja laitteita hyväksikäyttäen.

Rintapenkki, vuorossa Iina Hallikainen

Soutulaite, soutajana Topi Sorvala

Vatsapenkki, Elmeri Pulkkinen vuorossa

Selkä, Elmeri Pulkkinen jatkaa harjoitusta

Koekäyttäjäksi saimme yhtenäiskoulun 8.luokan liikkujat. Pienen empimisen jälkeen he uskaltautuivat kokeilemaan vielä aamuviileitä laitteita.
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Kuntolaitteiden vieressä oleva leikkiteline soveltuu hyvin venyttelyyn kuntoilun
välissä.

MERIHEINÄ

Ylävetotalja, kokeilijana Jonna Putila

HEIKINKARTANO
Otamo, SIIKAINEN

Siikaisten entinen Maatalousoppilaitos

- KUKKAKAUPPA - HAUTAUSTOIMISTO - PITOPALVELU -

Vuokrataan: juhla, kokous- ja kurssitilaa
yöpymismahdollisuudella.
Huoneistoja kalustettuna perheille loman-tai viikonlopun ajaksi.
Majoitusta työryhmille ja urheilijoille.
Leo 0400-131109, Maija 0400-560049

Kauppatie 61, Merikarvia
puh. 044 373 6046, tomi@meriheina.ﬁ

forss.leo.t@gmail.com
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Eläinten pienoismalleista syntyi idea
- luonnollisen kokoinen hevosveistos viittä vaille valmis
Hopa-raudasta Ronja sai käyttöönsä myös maksuttomia jätepaloja.Teräksen lisäksi tarvittiin metalliverkkoa ja muotoilubetonia. Hevoshahmon kokoamiseen piti löytää paikka ja vähän
myös apua metalliosien rälläköintiin ja hitsaamiseen.

Otamolla rivitalon takapihalla kulkijan voi illan hämärässä yllättää hevosveistos, joka on niin luonnollisen kokoinen ja näköinen, että ensimmäinen ajatus on:
-Naapurin hevonen on karkuteillä!
Päivänvalossakin tämä hevosveistos on yllättävän elävän näköinen. Teoksen suunnittelija ja toteuttaja on 18-vuotias Ronja
Pirttilä. Hän haluaa kuvata eläimiä realistisesti, mieluimmin
luonnollisessa koossa.
Vuosi sitten Ronja aloitti tämän hevosveistoksen suunnittelun.
Samaan aikaan hänet yllätti masennus. Lukion ykkösluokan
viimeinen koeviikko oli liikaa. Jalat alkoivat pettää - keho on
viisaampi kuin mieli. Eläinten pienoismalleja työstänyt sinnikäs
tyttö päätti kuitenkin toteuttaa unelmansa:
-Masentunutkin ihminen voi tehdä jotain suurta.

Alkoi luonnollisen kokoisen hevosen suunnittelu. Netti osoittautui erinomaiseksi opastajaksi. Vastaavan projektin seuranta
auttoi oman työn suunnittelussa. Tarkka tutustuminen hevosen
anatomiaan löytyi taiteilijoille tarkoitetusta teoksesta An Atlas
of Animal Anatomy for artists. Nettivideoista sai tietoa eläimen
mittasuhteista, jotka pystyi muokkaamaan todelliseen kokoon.
Tietoa löytyi myös luustosta, jopa hevosen karvan suunnasta.
Mallihevoseksi Ronja valitsi lämminverisen prototyypin. Aluksi
oli tärkeintä vain se, että se näyttää hevoselta.
Tarkan mallisuunnittelun jälkeen alkoi rakennusmateriaalin
metsästys. Pienosiveistoksissa hän oli tutustunut erilaisiin materiaaleihin – valitettavasti parhaimmat niistä ovat myös kalliita.
Suuri eläin tarvitsi pohjamateriaaliksi rautaa. Ahaa-elämys syntyi yhtenäiskouluvierailulla Santra-sateliittisääksen metallisesta
hahmosta. Opettaja Pekka Korhonen osasi neuvoa, mistä linnussa käytettyä metallia voisi ostaa. Konetuorilasta ja Tuorilan

- Pentti Hampunen naapurista oli korvaamaton apu tässä
kohtaa eläimen kokoamista. Hänen varastotiloissaan raudat
pätkittiin täsmälleen oikean mittaisiksi ja liitoskulmat tehtiin
tarkkaan. Hitsauksessa pystyin itsekin jotain tekemään. Pentti
huolehti myös valmiin rautakehikon kuljetuksesta pihallemme,
muistelee Ronja.
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Muotoilubetonista ”luuranko” sai lihaksia päällensä. Tosin ei
ihan valmiiksi saakka, koska alavireisyys yllätti jälleen taiteilijan.
- Aluksi koko projekti oli hyvin inspiroiva ja jaksoin tosissani
paneutua niin suunnitteluun kuin itse rakentamiseenkin, mutta
jossain vaiheessa väsähdin. Hevosen viimeistely jäi seuraavalle
kesälle, koska minulla ei ole rakentamiseen tarvittavaa sisätilaa,
pystyn työskentelemään vain riittävän lämpimänä kesäaikana.
Kuluvan lukuvuoden Ronja on ollut sairauslomalla. Sairautensa kanssa Ronja ei ole yksin: masennus on jo yleisempi sairausloman syy kuin perinteiset tuki- ja liikuntaelinten sairaudet.
- Vuoden aikana minulle on tapahtunut kuitenkin myös hyviä
asioita. Olen muuttanut asumaan omaan asuntoon. Yleensä viihdyn hyvin yksikseni, välillä kaipaan kuitenkin seuraa, vaikka
yhteistä korttipeliä niinkuin vanhat ihmiset. En mielelläni ole
äänessä, mutta olen hyvä kuuntelija. Netistä olen myös löytänyt
kavereita, joilla on samanlaisia kokemuksia kuin minulla. Terapeutilla olen käynyt tammikuusta lähtien.
Ronja on tottunut jo vuosia päättämään omista asioistaan. Sairauslomasta huolimatta hän päätti aloittaa keväällä autokoulun,
ajokortti on insinööriajoa vaille valmis. Auton osto tehtiin samalla määrätietoisuudella. Ronja tiesi täsmälleen, mitkä osat

autossa pitää olla kunnossa, että se on mahdollisimman toimiva.
Ideaaliyksilö löytyi ja naapuri lupasi lähteä poikansa kanssa autoa noutamaan, ostaja joutui vielä istumaan ajurin vieressä.
- Olen tosi tyytyväinen näihin ratkaisuihin. Hevosen rakentaminen vahvisti myös osaamistani.
Pystyin itseopiskellen ammattitaidottamana suoriutumaan melko haastavasta tehtävästä. Voin tällä hetkellä huomattavasti paremmin kuin vuosi sitten. Lukion jatkaminen syksyllä kuitenkin
arveluttaa. Tekemällä oppiminen on minun juttuni, lukion teoreettisuus ja kiivas tahti arveluttavat. Joka tapauksessa jostakin
koulusta vielä valmistun. Lähiajan tavoite on kuitenkin hevoseni
viimeistely, vakuuttaa Ronja.
-Olen valmis luopumaan hevosesta, kun se valmistuu. Mielelläni otan tarjouksia vastaan. Mahtavaa olisi, jos veistos löytäisi
itselleen kodin jostain, sen jälkeen voisin taas suunnitella uutta
ja olisi varaa hankkia uutta materiaalia.
Ronjan hevosveistos on myös edelleen nimetön. Nimensä tämä
kaunotar saa sen päivän nimipäiväsankarin mukaan, kun teos on
täysin viimeistelty.
- Se on äidin idea, toteaa Ronja hymyillen.
Teksti: Arja Lehtinen Kuvat: Ronja Pirttilä

ELINVOIMAA
METSÄSTÄ
Suomalaista perinnetietoa
parhaimmillaan
jo vuodesta 1976!
Lue lisää www.ravintorengas.fi
Löydät meidät myös Facebookista: Karin Havupuu-uutejuoma
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Ite-taidetta
Keskukylässä
Siikilän
pihamaalla
Ite-taide eli ”itse tehty elämä”on oman aikamme
kansantaidetta. Se on kätevyyteen ja kekseliäisyyteen perustuvaa kansanomaista kuvataidetta.
Ite-taiteilijat esittävät teoksiaan omassa arjen ympäristössään. He ovat itseoppineita, eivätkä tarvitse
ohjausta tai harrastuspiirin tukea taiteen tekemisessään. Pentti Siikilä on vuosia rakentanut itsenäisiä
teoksia, joissa materiaaleina ovat puu ja muovi.
Teokset toimivat myös muovin kierrätyspaikkana.
Molemmat materiaalit ovat erittäin pitkäikäisiä,
eikä teoksissa iästä huolimatta näy muuta kulumista
kuin lievää ajan patimaa. Pitkin pihamaata sijoitetut
työt ovat pääsääntöisesti nimettömiä, joten katsoja
voi vapaasti päästää mielikuvituksen lentämään.
Työt ovat pihamaalla vapaasti vieraiden ihailtavana.

Hiillostamalla, entisajan painekyllästysmenetelmällä, käsitellyt
aidanseipäät antavat mielenkiintoisen kiinnityspinnan teoksille.

Luonnon muovaamaa taidetta
(Harmaita, lähinnä kääpiä ja pahkoja)
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Yhtenäiskoulun
kuviksen valinnaisryhmän tuotoksia
tältä keväältä

Perhonen:
Iina Hallikainen, 8.lk

”Tehtävänantona oli maalata n. 18 x 25 cm kangaspahvipohjalle akryylivärein lähikuva eläimestä. Tarkoituksena oli miettiä myös sommittelua, liikettä ja tuoda valittu eläin lähelle katsojaa. Vahvat akryylivärit innoittivat
tekijät käyttämään väriskaalaa rohkeasti ja sävykkäästi. Lähestyvä kesä oli
mielessä monella, joten perhoset ja linnut lähtivät lentelemään ja oravat
pesimään!” kertoo opettaja Elisa Laine.

Nokkosperhonen:
Joonas Lassila, 9.lk

Kuningaskalastaja:
Emilia Laikkoja, 9.lk

Liito-orava:
Vilma Laine, 9.lk

Perhonen:
Veera Savala, 8.lk
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Taidetestaajat konserttimatkalla
Helsingissä
Suomen kulttuurirahaston kolmivuotinen Taidetestaajat-hanke vei tänä vuonna Siikaisten ja Pomarkun 8-luokkalaiset konserttiin Espoon kulttuuritalolle.
Valtakunnalliseen Tapiola Sinfoniettan konserttiin Espoon kulttuuritaloon oli saapunut oppilaita ympäri Suomen. Siikaisten 8.
luokan matka taittui mukavasti yhdessä Pomarkun 8. luokkalaisten kanssa.

nen sekä pianisti Emil Holmström.

Bussimatkan ja liput konserttiin kustansivat Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Lastenkulttuurikeskusten liitto sekä Svenska
Kulturfonde.

”Oli se ainakin erilainen.”(Jonna Putila )
” Hyvän mittainen. Ei ainakaan liian pitkä.” (Emilia Kallio)
” Konsertissa ei pitäisi olla turhaa härdelliä. En pitänyt siitä kännyköiden mukaan ottamisesta.” (Elmeri Pulkkinen)
”Yleisö otettiin mukaan.” (Vilma Karonen)
Matkan pituutta Helsinkiin vähän harmiteltiin. Lopulta päädyttiin siihen, että monipuolista kulttuuria löytyy lähempääkin. Jos
on halua ja uteliaisuutta, jopa oman kylän kulttuuritapahtumista
voisi saada mielenkiintoisia elämyksiä.

Klasaribasari II-konsertissa musiikin peruselementeistä keskityttiin tällä kertaa melodiaan. Konsertissa tarkasteltiin ilmiöpohjaisesti miten melodia syntyy ja millaisia rakenteita siinä voi
olla. Älypuhelimet sai ja piti ottaa konserttiin mukaan. Konsertissa saattoi kuulla omia äänityksiään, joita oli lähetetty viestipalvelun kautta. Myös liikkeen ja äänen vuoropuhelua tulkittiin.
Screenillä näytettiin kuvia ja liikettä samalla kun taitava Tapiolan Sinfonietta tulkitsi ja esitti niitä. Tapiolan Sinfoniettaa luotsasivat kapellimestari Eero Lehtimäki, säveltäjä Lauri Suppo-

Oppilaat muistelivat konserttikokemuksiaan pari kuukautta
myöhemmin:

Teksti ja kuvat: Tarja Koivisto

Käsikirjoitus: Matti Wanne
Ohjaus: Aa-Pee Söderdahl

Esitysajat:
pe 19.7. klo 19

pe 26.7. klo 19

su 21.7. klo 14

su 28.7. klo 19

su 21.7. klo 19

ti 30.7. klo 19

ti 23.7. klo 19

ke 31.7. klo 19

ke 24.7. klo 19

to 1.8.

klo 19

to 25.7. klo 19

pe 2.8.

klo 19

Uusi katettu katsomo, Jokihelmisimpukka.
Tule viihtymään!

Liput:
Aikuiset 18 €
lapset alle 16 v. 10 €
Ryhmässä yli 17 henk.:
Aikuiset 16 €
lapset alle 16 v. 8 €

Tiedustelut/ennakkomyynti:
Myös: www.lippuagentti.fi
Käsittelymaksu: 1,50 €/lippu

Tuotanto: Veneskosken kyläyhdistys ry
Osoite: Soikanraitti 97 Veneskoski
www.kankaanpaa.fi/veneskoski/teatteri
veneskoskenkesateatteri@gmail.com

Siikaislaiset taidetestaajat konsertin alkua odottelemassa
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4H-Duuniringin nuoret valmiina
kesätyötilauksiin
Viime kesänä siikaislaiset nuoret ideoivat oman tavan saada kesätöitä. Nuoret perustivat yhteisen Duuniringin, johon otettiin
vastaan asiakkaiden työtilauksia. Työtilaukset tulivat Duuniringin yhteiseen puhelimeen ja siitä nuoret jakoivat tehtävät tiedoksi kaikille rinkiin kuuluville nuorille. Sen jälkeen nuori, jolle
ajankohta ja tehtävä soveltui parhaiten, vastaanotti tilauksen ja
sopi asiakkaan kanssa työn tekemisestä. Nuoret hoitivat ringin
kesätyöt vastuullisesti. Nuorille kertyi paljon kokemusta erilaisista töistä.
Kesällä 2019 Duuniringin toiminta jatkuu ja nuoret ovat valmiina auttamaan ja ottamaan vastaan lyhytaikaisia työtehtäviä tuntitöinä. Työtehtävät voivat liittyä esim. pihatöihin, kodinhoitoon,
metsä-, maatila- ja ulkotöihin, lastenhoitoon, tietotekniikkaan,
varastotöihin, klapien heittoon jne. Työn tilaajat voivat olla yksityisiä, yhteisöjä tai yrityksiä. Nuoret ovat alle 18-vuotiata, joten
kaikki työtehtävät eivät sovellu nuorille työntekijöille. Yhtäjaksoinen työtilaus voi kestää enintään 2 peräkkäistä päivää. Mikäli
tilauksia ei ole jonossa ja nuoret ehtivät, tämän jälkeen voi tehdä uuden 2 päivän tilauksen. Samaan työkohteeseen voi tilata
useamman nuoren. Tilauksia voi tehdä jo toukokuussa. Nuorten
työtunteja on käytettävissä rajallisesti.

OURAOOPPERA-YHDISTYS ESITTÄÄ KESÄLLÄ 2019

MERIKARVIAN KROOKASSA MERENRANTANÄYTTÄMÖLLÄ
www.ouraooppera.fi

Sisko Istanmäki • Miika Muranen

Liian paksu

PERHOSEKSI
MUSIIKKINÄYTELMÄ
Ohjaus Aa-Pee Söderdahl

Draamakomedia inhimillisyydestä, vahvuudesta
ja vähän rakkaudestakin
ENSI-ILTA PE 28.6 KLO 18
La 29.6 klo 14, Su 30.6 klo 14,
Ma 1.7 klo 18, Ti 2.7 klo 18, Ke 3.7 klo 18,
Pe 5.7 klo 18, Su 7.7 klo 14 ja 18
LIPUT 20€ / lapset alle 12v. 10 €
www.ennakkolippu.com

Ryhmäliput: -10% / lippu, jos ostat vähintään 20 lippua
Varaukset/tiedustelut ouraoopperalipunmyynti@gmail.com / puh. 044 527 5273
Tämän näytelmän tekijänoikeuksia valvoo Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry
Finlands Dramatiker och Manuförfattare rf

Nuorten päivittäinen työaika on n. 5 tuntia ja he pitävät lisäksi
30 minuutin palkattoman ruokatauon. Nuoret työskentelevät arkipäivisin klo 9-17 välillä.
Nuorilla on mukana omat eväät ja normaali työvaatetus. Työn
tilaaja vastaa opastuksesta ja siitä, että nuorella ei teetetä vaarallisia töitä. Työn tilaaja myös järjestää työvälineet, jos muusta ei
ole sovittu. Työn tilaaja kuittaa tehdyt työt nuoren tuntilistaan.
4H-Duuniringin puhelinnumero on puh. 044 - 243 7879 (huom.
puh.nro on muuttunut viime vuodesta). Nuoret antavat itse lisätietoja tästä numerosta. Jos puhelimeen ei heti vastata, sinulle
soitetaan myöhemmin takaisin. Voit myös jättää puhelinnumerosi ja lisätietoja työstä tekstiviestillä.
Töihin tuleva nuori soittaa tilaajalle etukäteen ja sopii tarkemmin aikataulusta ja toimenkuvasta.
Työtunnin laskutushinta on 9 €/tunti. Viikonlopputyössä hinta
on korkeampi. Siikaisten 4H-yhdistys toimii työnantajana ja
vastaa työantajavelvoitteista. Työntilaaja saa työn jälkeen laskun. Kotona tehty työ oikeuttaa kotitalousvähennykseen. Yritykset voivat vähentää kulut omassa verotuksessaan. Nuoret on
vakuutettu 4H-järjestön toimesta.
Erilaisiin työtehtäviin ovat tällä hetkellä valmiina Antero Vuorela, Juuso Hollmen, Lotta Karonen ja Neea-Juulia Latvaniemi.
Lisää nuoria otetaan mielellään mukaan 4H-Duunirinkiin. Työssä saa kokemusta, voi kehittää omia taitoja ja oppii mm. asiakaspalvelua. Ota yhteyttä Anna-Kaisa Valajaan puh. 044 783 0310
anna-kaisa.valaja@4h.fi tai täytä kesätyöhakulomake Siikaisten
4H-yhdistyksen kotisivuilla toukokuun aikana. Tule mukaan
Duunirinkiin yhdessä muiden nuorten kanssa.
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Partion kuulumisia
Seikkailijoiden kompassimerkkiin on kevään aikana suoritettu
neljäs ilmansuunta: ITÄ -merkki.
Ansaitakseen merkin on esim. pitänyt harjoitella ensiaputaitoja,
tehdä tulia, tutustua muidenkin maiden partiotoimintaan, ja osallistua mm. lehtijutun tekemiseen.
Tämän lisäksi on suoritettu valinnaisia taitomerkkejä mm. tutustumalla omaan seurakuntaan ja sen työntekijöihin. Kalastus,
Luonnontuntija ja Kotiseutumerkkikin on saatu tehtyä useiden
yhteistyötahojen ansiosta. Erityiskiitokset Siikaisten Martoille,
Kalaliike Eljas Sannalle, Suntio Merja Mäntylälle, Henna
Salmiselle Kankaanpään Korpiveikkoihin ja Arja Lehtiselle
kaikesta avusta seikkailijoidemme kevätseikkailuissa!
Lippukuntamme yhteinen kevätretki tehtiin vappuna 1.5. Seikkailupuisto Huikeeseen. Mukana olivat lähes kaikki Karhunveikkojen partiolaiset sekä parisenkymmentä aikuista.
Retken suunnittelu ja toteutus kuului osana sudenpentujen sekä
seikkailijoiden ohjelmaa, jossa talkoovoimin askarreltiin pääsiäismyyjäisiin sopivia tuotteita.
Myyntitapahtumassa harjoiteltiin asiakaspalvelua ja rahankäsittelyä.
Lapset saivat itse päättää mitä näin kerätyillä varoilla tehdään.
Tempauksesta saavutetun taitomerkin lisäksi plakkariin jäivät
Huikeet kiipeily muistot!
Susanna Lähteenmäki
seikkailijoiden ohjaaja
Lehtijutun tekeminen oli yksi Kompassimerkin tehtävä. Tehtävän sai suorittaa yksin tai ryhmässä.Jutun piti tavalla tai toisella liittyä partiokokemuksiin.Tässä muutama taidonnäyte tulevaisuuden kirjoittajista.
Partion iloa
Jotkut saattavat luulla, että partion harrastaminen olisi pelkkää
eräjormailua ja metsässä seikkailemista. Mutta se on paljon

enemmänkin! Me täällä partiossa tehdään paljon huikeita juttuja. Olemme esimerkiksi käyneet yhdessä uimassa, telttailtu,
leivottu ja leikitty. Joskus on tietysti vaikeaa, kun ei esimerkiksi
osaa tehdä solmua taikka veistellä, mutta yhteistyön voimalla
kaikki onnistuu! Parhaimpia hetkiäni oli, kun olimme partioleiri
Framililla vuonna 2018, tai kun olimme telttailemassa Roomilla
Keskukylässä.
Julia Koskinen
Olimme Kompassi 2019 seikkailijakisoissa Mynämäellä 9.3.
Kisaryhmämme koostui Julia Koskisesta, Linnea Lähteenmäestä, Suvi Latvasta, Leevi Halmisesta ja Susanna Lähteenmäestä,
meidän Sampostamme, joka tarkoittaa seikkailijoiden johtajaa.
Kisassa ensimmäisenä tehtävänä meillä oli rakentaa kompassi. Toisella rastilla meidän piti tunnistaa, mikä rastilipuista oli
merkitty meidän saamaamme karttaan. Kun olimme suorittaneet
kaikki rastit, menimme maaliin. Maalissa ei ollut ketään muuta, ja meidät käskettiin syömään. Kun jotkut ryhmämme jäsenet
olivat menneet viemään ruokaa pöytään kengät jalassa, tuomarit
hieman hermostuivat. Meidän olisi pitänyt mennä ilmoittautumaan maaliin, ja sitten vasta hakea ruuat. Sisällä ei myöskään
saanut kävellä kengät jalassa, ja meille tiedotettiin siitä A6 kokoisella paperilla. Mutta silti meidän hyvä kisatunnelmamme
ei siitä kärsinyt. Pääsimme kisoissa sijalle 6. Hyvin siis meni!
Vartioita osallistui 76.
Leevi Halminen
Myrsky 2018
Myrsky-leiri oli Roomissa, Keskukylässä. Partiolaisia oli leirillä
yhteensä noin 30.
Aluksi vietiin tavarat saunamökkiin, jossa seikkailijat sitten
nukkuivatkin. Sudenpennut nukkuivat ensimmäistä kertaa puolijoukkueteltassa. Kun “sudarit” kokosivat telttaa, seikkailijat
rakensivat nuotiopaikan. Iltapäivällä kierrettiin rasteja. Paras
rasti oli se, kun kuljettiin metsässä sokkona ja seurattiin narua.
samalla piti myös tunnistaa esim. hajun perusteella erilaisia

Karhunveikkojen yhtesretki seikkailupuisto Huikeeseen vappuna 1.5., mukana 31 partiolaista
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esineitä. Iltanuotiolla paistettiin makkaraa ja esitettiin sketsejä.
Myöhemmin illalla, kun “sudarit” olivat jo teltassa, me seikkailijat teimme lettutaikinan aamua varten. Kun taikina oli valmis,
menimme hakemaan mökistä ruokailuvälinepusseja. Kesken
matkan mieleemme juolahtaa ajatus, että “mitä jos metsästä
juoksee 2-metrinen ihmissusi!” Juoksimme samantien takaisin
päärakennukseen. Vielä myöhemmin illalla hengailimme päärakennuksessa ja mässäilimme herkkuja. Kerroimme muille seikkailijoille ihmissudesta ja Julia päätti mennä ulos haastamaan
ihmissuden. Julia pelotteli meitä ulkona ikkunan takana ja me
kiljuimme sisällä. Yritimme pelotella Juliaa huutamalla että hänen takanaan on ihmissusi, mutta Julia ei pelästynyt. Vielä myöhemmin illalla me kerroimme hiilloksen äärellä kauhutarinoita.
Kun olimme menossa nukkumaan, katsoimme vielä vähän hauskoja videoita. Nukuimme pöydän alla ja jotkut pöydän päällä, ja
loput sitten lattialla. Heräsimme aamulla aikaisin ja menimme
paistamaan lettuja, ja se oli todella hauskaa. Kun “sudarit” heräsivät, kerroimme heille että aamupalaksi on puuroa. Kaikki tykkäsivät letuista, ja kaikki letut syötiin. Meitä seikkailijoita alkoi
ärsyttää, kun “sudarit” ramppasivat meidän ruokailu huoneen
läpi, joten me päätimme sitten rampata niiden huoneen läpi. Päivällä tehtiin leijoja, joita mentiin sitten lennättämään pellolle,
mutta osa meistä ei halunnut lennättää niitä, joten me uitettiin
niitä joessa. Lopuksi siivosimme ja lähdimme kotiin.
Linnea ja Suvi
Piiru
-Heinäkuu, 2014, Hämeenlinna
Itse päädyin leirille, kun samanikäinen joukkuetoveri ja minä
haluttiin leirille muuten vain. Leiri oli 5:n päivän pituinen,

Lomamökkejä

kansainvlinen ja tarkoitettu yli 12-vuotiaille. (itse olin tuolloin
9-vuotias). Tuon viiden päivän aikana moni asia jäi mieleen,
kuten: “minifestarit”, joka alkoi kymmeneltä illalla ja loppui
yhdeltä yöllä. Myös keskelle metsää rakennettu kauppa jäi mieleen, tuli sieltä myös muutaman kerran Pringleseitä ostettua. Eivät ne kello seitsemän herätykset mukavia ollu mukavia, mutta
aina sitte aamupalalle jaksoi lähteä. Kun leiri loppui, oli edessä
noin neljän tunnin ajomatka, koska meidän pysäkki oli viimeinen, tässä varmaan päällimmäiset aatteet mitä leiristä on jäänyt
mieleen.
							
Mikael Malmila

Syksyllä aloitetaan taas uudella innolla,
uudet kujeet:

1.9. PARTIOSTARTTI
EteläpäänSavupirtillä.
Tervetuloa! Uudet ja vanhat mukaan!

www.niittyniemi.fi

Aktiviteetteja

Kati Niittyniemi 050 468 7557
info@niittyniemi.fi
Niittyniementie 17, 29900 Merikarvia

Eläinhoitola ja kotieläimiä

Kalastuskohde
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MLL Siikainen: Mitä? Missä? Milloin?
Viime vuosi oli MLL Siikaisten uudelleen käynnistämisen jälkeen ensimmäinen kokonainen toiminnanvuosi. Eikä tästäkään
vuodesta tule toimintaa puuttumaan!
Pienet askeleet tömistävät pitkin salin lattiaa ja ilonkiljahdukset raikaavat perhekahvilassamme, joka käynnistyi 11.3.2019,
Siikaisten seurakunnan tiloissa. Parituntinen tuokio pidetään
maanantaisin klo 9.30 -11.30 yhdistyksen vapaaehtoisten voimin! Kahvilassamme on käynyt pääsääntöisesti alle kouluikäisten lasten äidit ja on jokunen isikin joskus piipahtanut, mutta
aivan yhtä tervetulleita ovat mummit ja vaarit lastenlapsineen
tai vaikka kummit kummilastensa kera. Perhekahvilassamme
voit vaihtaa ajatuksia samassa elämäntilanteessa olevien ihmisten kanssa, nauttia kahvista ja kastettavasta tai vaikka vain istua
hetken ja ihastella lasten iloa ja energiaa.
Linnut laulavat ja vastaleikattu nurmikko tuoksuu, kun innokkaat jalkapalloilijat viilettävät pitkin urheilukentän nurmea. Into
ja liikunnanilo on sanoinkuvaamaton, ai mistäkö on kyse? Jalkapallokerhostamme, joka sai jatkoa viime vuodelta suosionsa
ansiosta. Tänä vuonna aloitimmekin kerhon jo toukokuussa, jotta saisimme nauttia jalkapalloniloista mahdollisimman pitkään!
Perjantaisin klo 18-19 kerhomme kerää 6-10 vuotiaat lapset tu-
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>ƵŽŬŬĂϭ͗ƐƚĞŬŽƌŬĞƵƐϭϬͲϮϬĐŵ͘ǀƵƐƚĂũĂƐĂůůŝƚƚƵ͘>ƵŽŬŬĂŽŶĂǀŽŝŶƉĞƌŚĞĞŶƉŝĞŶŝŵŵŝůůĞ͘
>ƵŽŬŬĂϮ͗ƐƚĞŬŽƌŬĞƵƐϰϬĐŵ͘ǀŽŝŶŬĂŝŬŝůůĞ͘
>ƵŽŬŬĂϯ͗ƐƚĞŬŽƌŬĞƵƐϱϬĐŵ͘ǀŽŝŶŬĂŝŬŝůůĞ͘
KƐĂůůŝƐƚƵŵŝƐŵĂŬƐƵŽŶ2€/luokka͘KƐĂůůŝƐƚƵĂǀŽŝƵƐĞĂŵƉĂĂŶůƵŽŬŬĂĂŶŵĂŬƐĂŵĂůůĂůćŚƚƂŵĂŬƐƵŶ
ŶŝŝŚŝŶůƵŽŬŬŝŝŶŵŝŚŝŶŽƐĂůůŝƐƚƵƵ͘/ůŵŽŝƚƚĂƵƚƵŵŝŶĞŶƉĂŝŬĂŶƉććůůćŬůŽϭϬ͘ϯϬ͘ŶƐŝŵŵćŝŶĞŶůƵŽŬŬĂ
ĂůŬĂĂŬůŽϭϭ͘ϬϬ͘
ƐƚĞƌĂĚĂŶƌĂƚĂƉŝŝƌƵƐƚƵƐŽŶŶćŚƚćǀŝůůćƉĂŝŬĂŶƉććůůćũĂƌĂƚĂĂŶƐĂĂƚƵƚƵƐƚƵĂĞŶŶĞŶůƵŽŬĂŶĂůŬƵĂ͘
ůŬƵǀĞƌƌǇƚƚĞůǇůůĞŽŶǀĂƌĂƚƚƵŽŵĂĂůƵĞĞŶƐĂŚĂƌũŽŝƚƵƐĞƐƚĞĞŶŬĞƌĂ͘WĂƌĞŵŵƵƵƐũćƌũĞƐƚǇŬƐĞŶƌĂƚŬĂŝƐĞĞ
ĂŝŬĂ͕ĞƐƚĞŝĚĞŶƚŝƉƵƚƵŬƐĞƐƚĂƚƵůĞǀĂƚŵĂŚĚŽůůŝƐĞƚǀŝƌŚĞƉŝƐƚĞĞƚŵƵƵƚĞƚĂĂŶĂũĂŬƐŝ͘




>ŝƐćƚŝĞƚŽũĂƐĂĂƚƚĂƌǀŝƚƚĂĞƐƐĂƐćŚŬƂƉŽƐƚŝƚƐĞ
ƐŝŝŬĂŝƐƚĞŶ͘ǇŚĚŝƐƚǇƐΛŵůů͘Ĩŝ
ƚĂŝĨĂĐĞďŽŽŬŝƐƚĂ͗ΛD>>͘^ŝŝŬĂŝŶĞŶ



<ŝƐĂƚũćƌũĞƐƚćć͗

tustumaan jalkapallon saloihin pienten jalkapalloharjoitteiden ja
mukavan ybhdessäolon merkeissä.
Ruusukkeet heiluvat keppihevosten suitsissa, kun ratsukot ovat
kunniakierroksella jännittävän estekisan jälkeen. Viime vuona
debyytin tehnyt keppihevosten harjoitusestekilpailu on tulossa
viihdyttämään lapsia ja nuoria Siikaisten päivien toritapahtumaan. Kisatunnelmaa pääset seuraamaan lauantaina 8.6. klo 11
alkaen Siikaisten urheilukentällä.
Paljon on vielä suunnitteilla tätä vuotta ajatellen: luistelukerhoa,
enkelikirkkoa, kesäkerhoa yms. Toivottavasti saamme suurimman osan niistä myös toteutettua. Haluamme esittää yhdistyksen
puolesta suuret kiitokset kaikille jäsenillemme ja vapaaehtoisillemme mukana olosta ja toiminnan järjestämisen mahdollistamisesta. Ilman teitä ei olisi meitä! Jos sinua kiinnostaa vapaaehtoistoiminta yhdistyksessämme, niin tervetuloa mukaan vaan!
Mia Leivo
puheenjohtaja/MLL:n Siikaisten paikallisyhdistyksen puheenjohtaja
Toiminnastamme ja tapahtumistamme löydät lisätietoa Facebookista: @MLL.Siikainen
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Käsityökoulun taitajat
Käsityökoulusta tänä keväänä valmistuvat oppilaat vastasivat kysymykseen mieluisimmasta kurssityöstään käsityökoulu
opintojen ajalta. Vastauksien perusteella voi huomata, että opetuksen keskeinen tavoite oman työn suunnittelu, valmistaminen
ja arvostaminen toteutuu erinomaisesti.
Anniina Vehkala
Pidin eniten tänä vuonna järjestetystä karkkipaperipussukkakurssista. Kurssilla valmistimme vanhoja karkkipapereita hyödyntäen vetoketjullisen pussukan, vaikka penaaliksi tai meikkipussiksi. Mukavaa kurssissa oli se, että jokaisesta pussista tuli
omanlaisensa niin kuosiltaan, kuin käyttötarkoitukseltaankin.
Työn tekeminen oli melko vaativaa, mutta lopputulos palkitsi
tekijän.
Veera Savala
Pidin eniten massakorukurssista. Parasta kurssissa oli omien
töiden ideointi, koruista sai tehdä omannäköisensä. Myös oman
kädenjäljen näkyminen teki töistä erityisiä.
Mette Myllykallio
Minun mieluisin kurssi oli nipsupussukka kurssi. Tein penaalin,
työ oli jonkin verran haastavaa, mutta kivaa ja olin tyytyväinen
lopputulokseen.
Suvi Latva
Minulle mieluisin kurssi oli skräppäys, koska saimme toteuttaa
itseämme ja työ tehtiin itsenäisesti. Teimme kansiot, ja sinne erilaisia sivuja niin, että liimasimme valokuvan kartonkiin ja koris-

telimme sivun erilaisilla kierrätyspapereilla ja kartongeilla. Työ
oli vapaata ja lopputulos oli kaikilla omanlainen hieno kansio.
Iida Savala
Mielestäni paras kurssi oli keppihevoskurssi, koska tykkään hevosista ja sain tehtyä itselleni hienon keppihevosen.
Emilia Laikkoja
Mielestäni hauskin kurssi oli hopeatyöt. Oli hauskaa luoda hopealankaa käyttäen pieniä renkaita, joita yhdistettiin monta yhteen ja tehtiin korvakorut ja rannekoru. Opettaja oli myös todella
mukava.
Vilma Laine
Mieluisin kurssi on ollut omaehtoisen työn valmistuskurssi.
Kurssilla sai valita, minkä työn tekee ja hyödyntää tekniikoita
menneiltä kursseilta. Itse päätin tehdä kangaskassin, johon kirjoin kukkia. Työn tekeminen oli helppoa ja leppoisaa koska olin
jo ennenkin ommellut ja kirjonut.
Haastatellut oppilaat ovat opiskelleet käsityökoulussa viisi vuotta ja suorittaneet käsityötaiteen perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisen määrän tunteja ja kursseja. Perinteisten tekstiili
ja puutöiden lisäksi on ollut esimerkiksi kirjansidontaa, valokuvausta, kudontaa, emalointia, makramee- ja origamitöitä. Oppilaat ovat suhtautuneet opintoihin pitkäjänteisesti ja ahkerasti ja
kehittyneet loistaviksi kädentaitojen osaajiksi, onnea tytöt!
Teksti ja kuvat: Taru Hollmén
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SIIKAISTEN
PÄIVÄT 2019
7.6. - 9.6.2019
Perjantai 7.6.2019
Siikaisten Päivät aloitetaan tänä vuonna poikkeuksellisella musiikkikattauksella. Ulkoilmakonsertin urheilukentällä
perjantaina 7.6.2019 klo 19 aloittaa kamarikuoro Proosit, joka perinteisestä nimestään huolimatta on ”kokoistaan isompi, räväkämpi ja ennakkoluulottomampi kuoro,
jonka ohjelmistosta löytyy musiikkia jokaiseen makuun.”
Puolituntinen kuluu todella vauhdikkaasti. Vauhtia lisää
porilainen bilebändi Remix kokonaisella 70 minuutin
setillään. Lämmittelyjen jälkeen lavalle nousee ikinuori
energiapakkaus Virve Rosti & Menneisyyden vangit
n. kello 21.30

me vuonna hän täytti 60 vuotta, juhlavuosikiertue isoine
konsertteineen onnistui hyvin.
- Ei se 60 ole sen kummallisempi kuin 50. Keikkatahti ei
ole enää yhtä hurja kuin nuorempana, mutta esimerkiksi ensi kesälle on esiintymisiä ihan sopivasti. Jaksamista
auttaa hyvä yleisö, siitä saa virtaa keikka toisensa jälkeen,
toteaa taiteilija.
Menneisyyden vangit -yhtye perustettiin vuonna 1991,
kun kaksi suosittua artistia Vicky Rosti ja Freeman tapasivat sattumalta ja päättivät yhdistää voimansa.
- Freemanin kanssa keikkailemme yleensä niin, että joka
kolmannen kappaleen esitämme yhdessä. Yhteiskeikoilla on mukana Menneisyyden vangit, muuten minulla on
oma bändi.
Leo "Freeman" Friman on puolestaan mies Ajetaan tandemilla -hitin takana. Freeman kertoo kerran laskeneensa, että hän olisi laulanut Ajetaan tandemilla -kappaleen
5 000 kertaa. Se on Freemanin takuuhitti myös Siikaisten
keikalla.
Muutamien vuosien keikkatauon jälkeen yhtye nousee
jälleen kesälavoille viihdyttäen kansaa ympäri Suomea ja
tänä kesänä on mukana myös Siikainen Summer 2019.

Tästä se kesä alkaa!

Virve Rosti & Freeman
ja Menneisyyden vangit
Virve ”Vicky” Rosti on
niitä suomalaisia artisteja, joka on laulanut lähes
koko ikänsä. Muusikkoperheessä kasvaneena
häntä kannustettiin jo
nuorena hakeutumaan
musiikin pariin. Iskelmämestaruuskilpailun voitto
16-vuotiaana nosti hänet
kansan
tietoisuuteen,
jota vahvisti alkuaikojen
superhittien synty: ”Kun
Chicago kuoli” ja lähes
samoihin aikoihin ilmestynyt ”Charlie Brown”. Uutta
pontta hyvin alkaneelle uralla antoi Euroviisuedustus
vuonna 1987. ”Sata salamaa” -esityskappaletta kuunnellaan edelleen ja jotkut ovat jopa sitä mieltä, että Virve
Rostin esittämä kappale on rakeenteellisesti paras Suomen edustuskappaleista kautta aikojen. Virve Rosti on
tunnettu lähinnä räväköistä, menevistä biiseistä, mutta
yksi Youtube-soittosuosikki on vuonna 2009 julkaistu kaihoisa ”Sua kaipaan niin”-kappale.
Tämä ikinuori energiapakkaus on kiertänyt viihdyttämässä lauluillaan suomalaisia jo viidellä vuosikymmenellä. Vii-

Remix
Remix on porilainen bilebändi, joka tarjoilee yleisölleen
suomirock-shown. Ohjelmiston runko nojaa vahvasti porilaiseen rock-perimään. Mukana ohjelmassa ovat nykyhitit, suomiräp ja finhitsit.
Bändi on kymmenen vuotta keikkaillut eri puolilla Suomea noin sadan keikan vuosivauhtia.
- Mahdollisuuksia nousukiitoon on olemassa. Juna ei
pysähdy, uutta biisiä pukkaa. Toukokuun lopulla julkaisemme uuden Jyri Kallion säveltämän ja sanoittaman
”Pysyvää”-singlen. Se todennäköisesti kuullaan myös
Siikaisissa, kertoo bändin rumpali Juha Jokinen.
Porukalta löytyy vielä kunnianhimoa ja ennen kaikkea intoa tehdä sitä, mitä ovat aina halunneet. Innostunut yleisö
on jaksamisen kannalta tosi tärkeä.
-Väitän, että meillä on aika uskollinen yleisö, joka seuraa
keikalta toiselle. Ikähaarukka on 25 – yli 50 vuotiaat. Meitä
vanhan liiton rokkareita kaivataan. Dingon ja Apulannan
biisit elävät vielä pitkään, uskoo Juha Jokinen.
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Kamarikuoro Proosit
On kokoistaan isompi, räväkämpi ja ennakkoluulottomampi kuoro, jonka ohjelmistosta löytyy musiikkia jokaiseen makuun. Proosit on lauma musikaalis-humoristisen yhteiskunnan tukipilareita, eläimellisen luonteen ja
armottoman työmoraalin omaavia lajinsa valioyksilöitä,
joilta ei puutu uskallusta eikä tahtoa kurkottaa aina vain
seuraavalle tasolle.
Proosit tekee eikä meinaa!
- Summer-konserttiin lähdemme vauhdikkaalla ja yllätyksellisellä setillä sekä heitämme kuoromusiikin ennakkoluulot romukoppaan!
Oletko valmis? WE WILL ROCK YOU!

Lauantai 8.6.2019

Lisäksi:
Karhunveikkojen seikkailijat, Leväsjoen kyläyhdistys lavakahviloineen, Sisu, nuorisoseura, Vpk, Riistanhoitoyhdistys, torimyyjillä tuoreita vihanneksia,
leipomuksia jne., kokemäkeläistä
limppua, kakkoa ja kotitekoista
sinappia juhannuksen makkaroille jne.
Nuorisoseuran talolla yhtenäiskoulun menestyksekäs Legorobotti-kisaan osallistunut Stella Pisces -joukkueen
jäsenet ohjaajineen esittelevät kilpailurobotin toimintaa.
Nuorisoseuran talolla voi tutustua
myös Virva Vihosen myyntinäyttelyyn,
jossa on esillä kierrätysmateriaalikoruja
ja luontoaiheista grafiikkaa.
Toriaikataulu:
klo 10 - 14 yhdistysten toiminnan esittelyä, torimyyntiä
klo 10.30 keppihevoskilpailuun ilmoittautuminen
klo 11
keppihevoskisa
klo 11-12 Legorobotti-kisassa menestyneet
yhtenäiskoulun oppilaat esittelevät kilpailutyötään NS:n talolla.
klo 12
Siikaisten Sisupussi 2019 julkistaminen
klo 14-15 Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan
viihdekonsertti
klo 18
Perintö jakoon -näytelmä Leväsjoen Päivölässä

Toritapahtuma urheilukentällä klo 10 – 15
Siikasis pärjätään yhres -verkosto vastaa ensisijaisesti toritapahtumasta. Verkosto koostuu siikaislaisista yhdistyksistä. Tänä vuonna teemana on Luonto. Toritapahtuman
juontajana toimii Olli Mustaniemi. Torille ovat kaikki
halukkaat tervetulleita myymään /esittelemään tuotteittaan. Myyntipaikka on maksuton.
Torilla on mukana mm. seuraavat yhdistykset:
SPR Siikaisten osasto testaa torikansan tuoksujen tunnistustaitoja, pakohuoneessa harjoitellaan selviytymistä.
Seurakunta tuo torille suven Suvilinnun laulukirjan myötä
Martat esittelevät villiyrttejä
Kotiseutu- ja museoyhdistys
tuo kentälle alpakoita
- vanhan korjausmenetelmän
parsimisen työnäytös
- myynnissä koirankarvasta ja
lampaanvillasta kehrättyä lankaa
- myynnissä runsaasti kotitekoisia karjalanpiirakoita
Siikaisten kudonta-asema
- oikeilla kangaspuilla voi kokeilla kankaan kudontaa kierrätysmateriaaleista
MLL: n Siikaisten paikallisyhdistys
- keppihevoskisat kts. tarkemmin
Suvi Siikainen -lehden MLL:n juttua
sivulta 32.

Puolustusvoimien Varusmiessoittokunnan
Viihdebändi
Varusmiessoittokunta muodostetaan joka vuosi oman
ikäluokkansa noin 100 kyvykkäimmästä muusikosta, jotka suorittavat varusmiespalvelustaan Parolan Panssariprikaatissa.
Viihdebändi on nimensä mukaisesti täyttä viihdettä. Viihdebändi on täyteläinen varusmiesmuusikoista koostuva
pakkaus katettuna monipuolisella tanssittavalla musiikkitarjonnalla ja positiivisella energialla. Soittajia on kokoonpanossa yhteensä kymmenen, mihin kuuluvat rummut,
perkussiot, keyboardit, harmonikka, kaksi kitaraa, basso sekä solistikaksikko. Toisinaan orkesteri vahvistetaan
muutamalla konserttisoittokunnan puhallinsoittajalla ja
jousisoittajilla. Jos siis näet sinibarettisen varusmiehen
harmaissa paraatipuvuissa, hyvä meno on taattu myös
Siikaisten keikalla.

Sunnuntai 9.6.2019
klo 13 Perintö jakoon -näytelmä Leväsjoen Päivölässä
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Tapahtumakalenteri 2019
Siikaisten Päivät Pe-su 7.6. - 9.6.
pe
la Luontotori
su Perintö jakoon -näytelmä
Perintö jakoon -näytelmä
Leväsjoen Päivölässä
la 8.6. klo 18.00 ja
su 9.6. klo 13.00
Näytelmä kertoo kolmesta
siskosta,jotka tekevät innokkaasti inventaariota
äidin tavaroista kuultuaan äidin joutumisesta
sairaalaan. Sairauden laadun sisarukset
kuulivat kuitenkin valitettavasti väärin.
Järj. Kansalaisopiston näytelmäpiiri/
Leväsjoen kyläyhdistys hoitaa kahvituksen
Pori Organ -urkukonsertti
Siikaisten kirkossa
su 16.6. klo 19
Liput: 10 €
Järj. Kulttuurityöryhmä
Isojärvi-regatta, Kurikanniskalla
la 22.6. klo 14.00 – 17.00
Järj. Isojärvi seura r.y.
Perinteinen possujuhla
Kurikanniskalla
la 29.6. klo 19.00
Pääsymaksu: aikuiset 15 €,
lapset 10 €
Järj. Otamon kyläyhdistys
Saarikosken perinnepäivä
la 6.7. klo 15
Siikaisten Saarikoskella
- vanhoja koneita,
maamoottoreita,
traktoreita, päreiden tekoa,
muita vanhan ajan
työnäytöksiä
- puffetti, arvontaa,
lopuksi tanssia
- vapaa pääsy
Järj. Saarikosken perinneyhdistys ry ja
mukana menossa Susitien erämiehet ry

Hirvijärven siltatanssit (kuva)
pe 12.7. klo 18.00
- viihdyttäjänä Simo Silmu & Vesa Puutio
klo 18.00 – 19.30
-tanssit jatkuvat klo 23 saakka
Järj. Hirvijärven kyläyhdistys
Karaoketanssit Kurikanniskalla
la 13.7. klo 20.00 ja la 20.7. klo 20.00
Tilaisuuksiin vapaa pääsy
Järj. Otamon kyläyhdistys
Koko perheen kesäpäivä Eteläpäässä
la 20.7. klo 12 - ohjelmaa koko perheelle
Vapaa pääsy
Järj. Eteläpään matkailukeskus
Kulttuuriretki Karviaan
su 28.7. kts. ilmoituspalstaa
Järj. Leväsjoen kyläyhdistys

MUKAVA

Perjantai

Kuunnellaa
Eveliina El
Musiikin lo
vaihtoehtoi

Huutokauppa Leväsjoen
…ja tottaka
Päivölässäsu 4.8.19.00 klo 12.00
väliajalla ja
Meklarina Eero Maja.
Järj. Siikaisten Yrittäjät
Pääsyliput 10€/henkilö Sisältää kahvin ja kastam
Mukava ilta museolla
pe 9.8. klo 18.00
- kansallispukujen tuuletusta,
mukana asiantuntija
Merja Latvala kertomassa
uusista käyttötavoista
- musiikista vastaa
harmonikkataituri Eveliina Eloranta
Liput 10€/ sis.kahvin ja kastamiset
Järj. Siikaisten Kotiseutu- ja museoyhdistys
Miljoonan sentin hölkkä Sammissa
la 10.8. klo 9 - 10 kilometrin lenkki Lavasjärven ympäri
- ilmoittautuminen alkaa klo 9
kävelijät lähtö klo 10, juoksijat ja pyöräilijät klo 11
- osallistumismaksu 10 €
Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan polkupyörä.
Lähtö Sammin kylätalolta Siikaistentie 1711.
Järj. Sammin kyläyhdistys ja Lavasjärven
kunnostusyhdistys
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Leväsjoki-päivä Päivölässä
la 24.8. klo 10 – 16
”Metsästys ja kalastus” ennen ja nyt
Liput 5 €/hlö, alle 15-vuotiaat ilman
Järj. Leväsjoen kyläyhdistys
Traktorien mäkivetokisat
Sammissa la 7.9.
ilmoittautuminen klo 10.00
ohjelma klo 11.00, kisa klo 12
Pääsymaksu: 10 €,
alle 12-vuotiaat ilmaiseksi!
Järj. Sammin kyläyhdistys

Syödään yhdessä ulkona
su 15.9. museon mäellä
Tarkemmat tiedot elokuun
kuntauutisissa.
Järj. Kotiseutumuseo/
Pärjätään yhres Siikasis -verkosto

Joulukonsertti
su 1.12. klo 18
Konsertissa esiintyy Tomi Metsäketo
Liput: ennakkoon 20 €/ovelta 25 €
Järj. Lions Club/Siikainen

Marjo Esala Kärkikaraoke-kilpailun
iskelmäsarjan voittajaksi
Marjo Esala, 46-vuotias äidinkielenopettaja Siikaisten Leppijärveltä, voitti Kärkikaraoken loppukilpailun, joka pidettiin
kylpylähotelli Summasaaressa Saarijärvellä tammikuun lopulla.
Alkukarsintoja pidettiin vuoden ajan Suomessa, Ruotsissa ja
Virossa. Semifinaaleihin Saarijärvelle lunasti paikan 950 karaokelaulajaa, joista paikalle saapui parisensataa. Kilpailussa oli
kolme eri sarjaa: Wanha tanssimusiikki, Iskelmä ja Nykyiskelmä/
pop/rock. Kaikissa sarjoissa kilpaili eri ikäisiä naisia ja miehiä.
Jokaisen sarjan finaaliin valittiin kymmenen parasta.
Iskelmäsarjan voittaja Marjo Esala on jo rutinoitunut kilpaesiintyjä. Hän on kiertänyt erilaisia kilpailuja nelisen vuotta.
Viime kesän alkukarsinnasta jatkoon pääsy Seinäjoella varmisti
hänelle semifinaalipaikan Kärkikaraoke-kilpailussa. Lisäksi se
takasi mahdollisuuden osallistua semifinaaleihin myös Himoksella syksyllä järjestettyyn Kultakurkku-kilpailuun. Siellä hän
selvisi viiden parhaimman joukkoon.
- Laulajien taso on uskomattoman korkea. Voittoon ei silti
enää riitä pelkkä upea laulaminen, vaan esityksen kokonaisuus
on ratkaiseva. Pitää olla esittäjälle sopiva laulu ja sydän täysillä
mukana. Kontakti yleisöön on erityisen tärkeä.
Laulamista Honkajoelta kotoisin oleva Marjo Esala on harrastanut koko ikänsä. Ollessaan kymmenvuotias hän pääsi paikkakunnan silloisen kanttorin Marjatta Ylisen perustamaan Honkajoen Pikkupelimannit -bändiin, jossa oli kolme tyttösolistia ja
neljä poikaa soittimissa. Yhtye esiintyi erilaisissa tilaisuuksissa parin vuoden ajan koti- ja naapuripaikkakunnilla. Musiikin
muututtua iskelmän suuntaan mm. Jonna Tervomaan ”Minttu
sekä Ville” oli ajan hengen mukaan suosikkiesitys.
- Marjatta Ylinen oli kyllä tärkeä tuki musiikkiharrastuksen herättäjänä. Häneltä sain oppia myös pianonsoitossa, muistelee
Marjo.
Bändikokeilut kuitenkin jäivät, ja karaokesta hän löysi myöhemmin oman juttunsa.
- Suomalaiset ovat karaokehullua kansaa. Mukaan meneminen
on helppoa ja kuka tahansa voi laulaa. Pääasia on, että pitää laulamisesta. Kilpailuissa on aina hyvä tunnelma, paljon yleisöä.
Kosketus yleisöön on välitön. Siellä myös tavataan ystävät ja tutut. Kilpailu on reilua ja kanssakilpailijoita kannustetaan, kertoo

Marjo ja miettii jo tulevia kisoja.
- Kolmas kerta toden sanoi Kärkikaraoke-kilpailussa. Kaksi
kertaa pääsin finaaliin, kolmannella yrityksellä onnistuin voittamaan sarjani. Samaa tulosta lähden tavoittelemaan myös tänä
vuonna, tuumii Marjo Esala - tällä hetkellä yksi Suomen parhaista karaokelaulajista.
Teksti: Arja Lehtinen
Kuva: Jaakko Manninen

Marjo Esalan finaaliestys Johanna Pakosen kappaleesta
Omenapuu.
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Pori Organ festivaali tuo jälleen urkujen
iloa Siikaisten kirkkoon
Sunnuntaina 16. kesäkuuta klo 19 Pori Organ festivaalin päätöskonsertissa Siikaisten kirkossa taituroi suomalainen urkuvirtuoosi Ilpo Laspas.
Kyseessä on toiveuusinta vuodelta 2014 jolloin hän soitti kaikille mieliin painuneen konsertin Siikaisten kirkon upeilla Johan
Niclas Cahman –tyylisillä barokkiuruilla.
Konsertin säveltäjänimiä ovat Dietrich Buxtehude, Heinrich
Scheidemann, Johann Sebastian Bach, Johann Adam Reincken
ja August Gottfried Ritter.

Ilpo Laspas suoritti Sibelius-Akatemiassa mm. cembalon-, urkujen- ja continuosoiton A-tutkinnot erinomaisin arvosanoin ja
valmistui musiikin maisteriksi 2009. Laspas piti ensikonserttinsa uruilla ja cembalolla Helsingin tuomiokirkon kryptassa 2011.
Taiteelliset tohtoriopintonsa Sibelius-Akatemiassa Laspas suoritti 2010–2015 aiheenaan Johann Sebastian Bachin musiikin
tulkitsemisen eri ulottuvuuksia uruilla ja cembalolla, ja musiikin tohtoriksi hän valmistui keväällä 2016. Laspas on osallistunut lukuisille mestarikursseille sekä kotimaassa että ulkomailla.
Tohtoriopintojensa aikana hän opiskeli erityisesti Berliinissä
opettajinaan professorit Paolo Crivellaro ja Leo van Doeselaar
(urut) sekä Mitzi Meyerson (cembalo).
Laspas on menestynyt useissa kilpailuissa (mm. toinen palkinto sekä yleisöpalkinto kansainvälisessä Johann Sebastian Bach
-cembalokilpailussa Leipzigissa 2006 ja toinen palkinto samaisen kilpailun urkusarjassa 2008). Hänet on valittu Vantaan
Barokin 2006, Pori Organin 2009, Turun tuomiokirkon 2009 ja
Lahden Kansainvälisen Urkuviikon 2010 vuoden nuoreksi taiteilijaksi. Ilpo Laspas konsertoi ahkerasti solistina ja kamarimuusikkona Suomessa ja ulkomailla.
Konsertin liput 10 euroa, ennakkomyynti INFO Porin kirjakauppa.
Koko festivaaliohjelma: poriorgan.fi

Ilpo Lapas

Jäteneuvonta
tiedottaa
Jätehuoltomääräykset uudistuivat

Päivitetyt jätehuoltomääräykset astuivat voimaan 1.1.2019.
Merkittävin muutos jätehuoltomääräyksissä koskee sekajäteastian pidennettyä tyhjennysväliä. Jäteastiat on tyhjennettävä
säännöllisesti ja riittävän usein, jotta jätteet mahtuvat astioihin,
eikä niistä aiheudu ympäristöhaittaa roskaantumisena tai hajuina.
Sekajäteastian tyhjennysväli voi olla jatkossa neljä (4) viikkoa ympäri vuoden, eikä kesäaikaista tyhjennysvälin lyhentämistä enää tarvita. Hyötyjätteiden lajittelumahdollisuuksien
parantuessa on kuitenkin mahdollista, että kompostoinnin ja
hyötyjätteiden lajittelun jälkeen astiaan ei jää juurikaan sekajätettä. Uudet jätehuoltomääräykset mahdollistavat sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämisen kahdeksaan (8) viikkoon
ympäri vuoden, jos biojäte kompostoidaan tai erilliskerätään.
Kahdeksan viikon tyhjennysvälistä tehdään ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Kompostoivien tai biojätteet erilliskeräävien
talouksien on tietyin perustein mahdollista hakea jopa 12 viikon

tyhjennysväliä. Tämä kuitenkin edellyttää viranomaisen tekemää poikkeamispäätöstä.
Lisätiedot: Porin seudun jätehuoltojaosto, jatehuoltojaosto@
pori.fi, 044 7012528 tai 044 7013332

Vaarallisten jätteiden vastaanotto

Vaarallisia jätteitä voi toimittaa Siikaisten jätevedenpuhdistamolle (Puhdistamontie 4). Tuonnista ilmoitettava etukäteen p.
044 720 1034.

Sähkö- ja elektroniikkaromun (SER)
vastaanotto

SER:iä otetaan vastaan Siikaisten kunnanviraston pihassa,
Kankaanpääntie 1, maanantaista perjantaihin kello 8.30-11.30
ja 12.30-15.00. Toimintatupa hoitaa vastaanoton.

Ota yhteyttä Porin seudun jäteneuvontaan

•
kun tarvitset neuvoa jätteiden lajitteluun
•
kun etsit jätteiden vastaanottopaikkoja
•
kun järjestät kierrätystapahtumaa, asukasiltaa tai kokousta, johon haluat jäteneuvojan paikalle kertomaan jätteiden
lajittelusta (maksuton palvelu)
•
kun haluat pitää kierrätys- tai kompostointikutsut.
www.pori.fi/jateneuvonta
jateneuvonta@pori.fi
p. 044 701 2500
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SEURAKUNTATAPAHTUMAT
KESÄ−HEINÄ−ELOKUUSSA
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Su 2.6.
Ti  4.6.

klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa, Ervasti, Koskinen
klo 9.30 - 11.30 Lapsiperheiden touhutiistai srk-kodin
Nuokkarilla, järjestää Siikaisten seurakunta & MLL
Ke 5.6.
Seurakuntaretki Raumalle, lähtö srk-kodilta,
		
ilm. Kaisalle p. 0400 363 588
La 8.6.
klo 9  Seurakunta Siikaisten päivillä Suvilinnun lauluin
Su 9.6.
klo 10 Messu kirkossa, Ervasti, Tanskanen. Messun jälkeen
		
50 vuotta sitten konfirmoitujen valokuvaus kirkon luona ja kahvitilaisuus srk-kodissa.
- Klo 18.30 Seurat Mikko Mikkolassa, Ilkka Perttula, Sakari Lähteenmäki, Ahti Iivonen
Ti  11.6. klo 9.30 – 11.30 Lapsiperheiden touhutiistai srk-kodin Nuokkarilla,
järjestää Siikaisten seurakunta & MLL
Ke 12.6. klo 19 Kesäillan hartaus seurakuntakodilla, Ervasti, Tanskanen
Su 16.6. klo 10 Sanajumalanpalvelus, Vähäkainu, Tanskanen.
                 klo 19 Pori Organ -festivaalin konsertti kirkossa, Ilpo Laspas, urut
Ti 18.6. klo 9.30–11.30 Lapsiperheiden touhutiistai srk:n luontopolun laavulla, järj. Srk & MLL
Ti 18.6. klo 17 Suvilinnun lauluhetki Leirirannassa, Päivärinta
La 22.6. klo 18 Juhannuksen Sanajumalanpalvelus kirkossa, Ervasti, Tanskanen, lauluryhmä
Su 23.6. klo 10 Messu kirkossa, Ervasti, Tanskanen.
Ti 25.6. klo 9.30-11.30 Lapsiperheiden touhutiistai srk:n luontopolun laavulla, järj. Srk & MLL
Ke 26.6. klo 19 Kesäillan hartaus seurakuntakodilla, Mikkola, Tanskanen
Su 30.6. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa, Ervasti, Tanskanen
Su 7.7.
klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa, Vähäkainu, Tanskanen
Ke 10.7. klo 19 Kesäillan hartaus seurakuntakodilla, Heikkilä, Tanskanen
Su 14.7. klo 10 Konfirmaatiomessu kirkossa, Ervasti, Tanskanen
Ke 17.7. klo 17 Suvilinnun lauluhetki Leirirannassa, Päivärinta
Su 21.7. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa, Vähäkainu, Tanskanen
Ke 24.7. klo 19 Kesäillan hartaus seurakuntakodilla, Päivärinta, Koskinen
Su 28.7. klo 10 Messu kirkossa, Vähäkainu, Koskinen
Ke 31.7. klo 17  Suvilinnun lauluhetki Leirirannassa, Päivärinta
Su 4.8.
klo 10  Sanajumalanpalvelus kirkossa, Kymäläinen, Tanskanen
Ke 7.8.
klo 10 Veteraanien ja eläkeläisten leiripäivä seurakuntakodilla, Päivärinta, Tanskanen
		
klo 19 Kesäillan hartaus seurakuntakodilla, Heikkilä, Tanskanen
Su 11.8. klo 10 Perhemessu ja kouluun lähtevien siunaaminen kirkossa, Ervasti, Tanskanen
Su 18.8. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa, Ervasti, Tanskanen
Ke 21.8. klo 19  Kesäillan hartaus seurakuntakodilla, L. Ervasti, Koskinen, naisten lauluryhmä
Su 25.8. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa, Vähäkainu, Tanskanen
La 31.8. klo 15  Evankeliumin Valoa Leirirannassa, Päivärinta
Hartaus Metsätähdessä joka toinen tiistai klo 14:  11.6., 25.6., 9.7., 23.7., 6.8. ja 20.8.
		
EU-ruokajako diakoniatoimistolla torstaisin klo 9-12 tai sopim. mukaan / Kaisa
Yhteystiedot:
Kirkkoherra Olavi Ervasti, puh. 040 586 1345
Talouspäällikkö Susanna Järvenpää, puh. 040 549 3122
Kanttori Jari Tanskanen, puh. 050 501 7226
Nuorisotyönohjaaja Sanna Sjöholm puh. 0400 845 821
Diakonissa Kaisa Päivärinta puh. 0400 363 588
Suntio Merja Mäntylä puh. 040 767 9352
Hyvää

Katso muut tapahtumat ja mahdolliset muutokset
osoitteesta www.siikaistenseurakunta.fi
VIRASTO avoinna ti-ke-to klo 9-12
(tai sopimuksen mukaan) puh. 040 549 3122
KIRKKO avoinna kesä-heinäkuussa arkipäivisin klo 9-14.30.

ja Siunattua kesää! Toivottaa Siikaisten seurakunta
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Haja-asutusalueen jätevesistä
Haja-asutuksen jäteveden käsittelyä koskeva lainsäädäntö on
uudistunut viimeksi keväällä 2017. Jos rakennuksen ulkonurkka
sijaitsee enintään 100 m päässä vesistöstä tai rakennus sijaitsee pohjavesialueella, on järjestelmä kunnostettava 31.10.2019
mennessä. Rakennuksen sijaitessa näiden alueiden ulkopuolella,
on järjestelmä uusittava puhdistusvaatimukset täyttäväksi, kun
rakennuksessa tehdään vesijärjestelmiä muutostöitä tai rakennusluvan vaatimaa korjaus- tai muutostöitä.
Vakituisilla asunnoilla ennen 9.3.1943 syntyneet asukkaat on
vapautettu automaattisesti jätevesijärjestelmän muutostöistä,
mikäli käytössä on toimintakuntoinen järjestelmä. Puhdistusvaatimus siirtyy siis täytettäväksi kiinteistön tuleville käyttäjille.
Mikäli asunnossa asuu nuorempia, niin vapautus ei koske heitä.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myös hakemuksesta myöntää ranta- ja pohjavesialueilla nk. lykkäyksen, eli määräaikaisen poikkeamisen enintään viideksi vuodeksi kerrallaan,
mikäli ympäristökuormitus on huomattavan vähäinen tai käsittelyjärjestelmän parantaminen on kustannuksiltaan kiinteistönhaltijalle kohtuutonta. Lykkäystä voi hakea 31.10.2019 jälkeen.
Huomioitava on, että em. poikkeamiset koskevat pelkästään
puhdistusvaatimusta, kiinteistöllä tulee kuitenkin aina olla selvitys jätevesijärjestelmästä sekä sen käyttö- ja huolto-ohjeet.
Jätevesineuvontaa Satakunnassa (JÄNES) -hankkeessa tarjotaan
puolueetonta, kiinteistökohtaista neuvontaa haja-asutusalueella
sijaitsevien vakituisten ja vapaa-ajan kiinteistöjen omistajille.
JÄNES on Satafood Kehittämisyhdistys ry:n ja Pyhäjärvi-instituutin yhteishanke. Neuvontaa tehdään koko Satakunnan alueella. Aiempien vuosien tavoin vuonna 2019 neuvonnan painopiste
on ranta- ja pohjavesialueilla, mutta myös muut viemäriverkkoon kuulumattomat kiinteistöt kuuluvat neuvonnan piiriin.
Lisätietoja ja neuvontakäyntitilaukset:
Henna Ryömä, Pyhäjärvi-instituutti, 0440 344 058 Elisa Mikkilä, Pyhäjärvi-instituutti, 0440 344 059 Katja Helenius, Satafood,
044 516 3515
Sähköposti Pyhäjärvi-instituutin neuvojille etunimi.sukunimi@
pji.fi Sähköposti Satafoodin neuvojalle etunimi.sukunimi@satafood.net
Kiinteistökohtaisilla neuvontakäynnillä JÄNES-hankkeessa
selvitetään jäteveden käsittelyn nykytilanne kiinteistöllä ja arvioidaan järjestelmän kuntoa sekä keskustellaan vaihtoehdoista,
joiden avulla kiinteistön jätevesiasiat saadaan kuntoon. Neuvontakäynnillä asukas saa ohjeita kunnostustoimien seuraavaan askeleeseen. Kiinteistölle jää myös paperi, jonka kanssa on hyvä

Imeytyskaivo pienille, rasvaisille pesuvesille, sako-osalla.

lähestyä kuntaa tai suunnittelijaa. Tilaa käynti hankkeen jätevesineuvojilta!
Neuvoja jätevesipulmiin voi kysellä myös puhelimitse tai sähköpostilla. Neuvoja kannattaa kysellä vaikka asia olisi kuinka
pieni!
Ohjeistusta jätevesijärjestelmän käyttöön ja valintaan
1.	Tee selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä sekä hanki käyttö- ja huolto-ohjeet järjestelmälle. Selvitys tulee tehdä
kaikilla haja-asutusalueen kiinteistöillä, joissa jätevesiä syntyy. Pidä päiväkirjaa järjestelmän käytöstä ja hoidosta. https://
www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Rakennushanke/Talotekniset_jarjestelmat_LVI/Kiinteiston_jatevesien_kasittely/Kiinteiston_omistajalle/Selvitys_jatevesijarjestelmasta_seka_kaytto_ja_huoltoohje
2.	Laadi suunnitelma järjestelmän uudistamisesta yhdessä
jätevesisuunnittelijan kanssa. Varmista, että suunnittelussa huomioidaan useita järjestelmävaihtoehtoja.
3.
Hae suunnitellulle ratkaisulle toimenpidelupa kunnasta.
4.	Käytä järjestelmää valmistajan käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti. Suorita ohjeiden mukaiset tarkastukset ja huollot – tilaa palvelu tarvittaessa ammattilaiselta.
Jätevesissä puhutaan kantovesistä ja paineellisesta vedestä. Paineellinen vesi on kyseessä silloin, kun vesi tulee sisälle. Paineellinen vesi tarvitsee vähintään harmaan veden järjestelmän,
kivipesä ei riitä.

Imeytyskenttä

Maasuodattamo
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MERIKARVIAN KESÄSSÄ ON JOKAISELLE JOTAKIN
KESÄKUU 2019
2.6.

7.7. Merikarvian kotiseutujuhla, koulukeskus klo 14
Tilaisuus alkaa kala-aterialla (15 €) ja Merikarvia-seura tarjoaa

Xtiä Rääki - motoristitapahtuma Krookassa klo 14

11.6.- 14.7. Merikarviaa soilta saaristoon - Petri Hakosalon näyttely,
Galleria Vanha Savu. Näyttelyn avajaiset 10.6. klo 18

kakkukahvit. Juhlapuhujana psykologi Inkeri Parikka
8.7.- 26.7. Muistoja ja muistojen maisemia, Aila Hirvoilan akvarellinäyttely kirjastossa, avajaiset 8.7. klo 18

11.6.-11.8. Uusi Alku - Mikael Korkeen näyttelyt lapsille, Galleria

13.7. Lasilliset Juicea Konsertissa kuullaan Juice Leskisen mer-

Vanha Savu
10.6.- 28.6. My America, Karla Kiherin öljyvärimaalauksien näyttely
kirjastossa, avajaiset kirjastossa 17.6. klo 18

kittävimmät laulut Otto Kanervan esittäminä, mukana artistin
viimeisten vuosien luottokitaristi Antti ”Kankku” Kankaanpää,
Galleria Vanha Savu klo 19. liput 20 €

11.6.-11.8.Villasiivet, Filippa Loikkasen näyttely Galleria Vanhan

17.7.-10.8. Henkäyksiä – grafiikkaa ja keramiikkaa. Taru Taina Noran

Savun konttorissa

ja Heli Väisäsen näyttely, Galleria Vanha Savu, avajaiset 17.7.

14.6. Jazzsea 2019 Ina Forsman, Galleria Vanha Savu klo 19,

klo 18.

liput 20 €
17.6.-20.6. Elokuvaleiri 8-18 -vuotiaille Lisätietoja ja ilmoittautumiset p. 050 360 5644 ja 040 538 6342

18.7. Raili ja Tähti, Musiikillinen esitys rakkaudesta iskelmään ja
elämään. Lavalla teatteritaiteen moniosaaja Annu Valonen,
Galleria Vanha Savu klo 19, liput 20 €.

19.6. Satamissa Sinun ja minun –yhteislaulutilaisuus

21.7. Satama soi - Varusmiessoittokunnan yhteislaulukonsertti

Galleria Vanha Savu klo 18
21.6. Perinteinen Juhannustori. Länsirannikon harmonikat ystävineen esiintyvät klo 10-12

Krookan merenrantanäyttämö klo 14. Vapaa pääsy
26.7. Tuula Amberla, Galleria Vanha Savu klo 19, liput 20 €
31.7. Olliver Hawk - ilta, dokumenttielokuva ja näytöksen jälkeen

29.6.-7.7. Liian paksu perhoseksi, Krookan näyttämö

keskustelutilaisuus. Koulukeskuksen auditorio klo 18, liput 5 €.

www.ennakkolippu.com, Lippuja myy Meriheinä,
ouraoopperalipunmyynti@gmail.com

HEINÄKUU 2019
3.7.

Koko perheen Lasten piknik -päivä klo 11-15, Galleria Vanha
Savu ● klo 11-12 Vauvojen ja taaperoiden värikylpy ● Ulkoilutapahtumassa Muumilaakson asukkaat innostavat lapsia liikkumaan luonnossa ● Muumimamma käy tervehtimässä lapsia
tasatunnein ja tarjolla on Muumimamman lettukestit ● Ota oma
piknik-viltti mukaan

3.7.

Kyläkierros Ouraluodolle Venekuljetuksen takia ilmoittautumiset Raimo Stenroosille, p. 0400 830 789.

4.7.

17.8. Lemmikkitapahtuma Peipun areenalla klo 12-15

Krookan merenrantanäyttämö klo 14, vapaa pääsy
Meripäivä -ohjelmallinen kesäpäivä Krookassa klo 9-15

6.7.

Jesse Kaikuranta, Galleria Vanha Savu klo 19, liput 20 €

20-23. Bändinä Boys from the woods, liput 5 €,
Lisätietoja antaa Juha Haavisto, p. 0400 525 611

Navy Goes Abba –kesäkonsertti, Laivaston soittokunta

6.7.

ELOKUU 2019
10.8. Americarwia cruising. Iltapahtuma Lankosken Köffillä klo

31.8. Yrittäjämarkkinat ja venetsialaiset
31.8. Jarkko Martikainen, Galleria Vanha Savu klo 19, liput 20 €

PÄÄSYLIPPUSI KUNNAN TAPAHTUMIIN KAUPPA.MERIKARVIA.FI

Katso kaikki tapahtumat: www.merikarvia.fi

Kesäiset meriretket Ouraluodolle perjantaisin ja lauantaisin:
Lähdöt Krookan satamasta klo 13, paluu noin klo 16.30. Ilmoittautumiset veneen kapteenille: Tapio Ristimäki, p. 0500 862 190 ja
Raimo Stenroos, p. 0400 830 789
Lähdöt:

Matkan hinta 20 €, lapset (3-12 -vuotiaat) 10 €.

pe 28.6. ja la 29.6. Tapio Ristimäki

pe 26.7. ja la 27.7. Tapio Ristimäki

Myöskin Merielämys järjestää tilausretkiä saaris-

pe 5.7. ja la 6.7. Raimo Stenroos

pe 2.8. ja la 3.8. Raimo Stenroos

toon, p. 044 212 0108, www.merielamys.fi.

pe 12.7. ja la 13.7. Tapio Ristimäki

la 10.8. Tapio Ristimäki

Haluatko yöpyä Ouraluodolla? Ota yhteys kun-

pe 19.7. ja la 20.7. Raimo Stenroos

la 17.8. Raimo Stenroos

taan, puh. 044 7246 333

Tule ja majoitu meillä meren, joen ja järven rannalla tai niiden läheisyydessä.

Kummallisen kodikas
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Eteläpään matkailukeskuksen kesän ohjelma
JUHANNUSAATTONA 21.6.
KESÄKAUDEN AVAJAISET
SUNNUNTAINA 2.6.

 klo 12-15 makkara-, kahvi- ja
mehutarjoilu
 minigolf, polkuveneet, kanootit
ja biljardi käytössä veloituksetta
koko päivän

PERJANTAINA 7.6.
JA SIELTÄ SITTEN JATKOILLE
ETELÄPÄÄHÄN!
 karaoke klo 21.30 alkaen
 avoinna yömyöhään

LAUANTAINA 31.8.
POKSAUTELLAAN
RAKETTEJA
VENETSIALAISTEN
KUNNIAKSI KLO 24!

 klo 16-18 lasten disco
 klo 21 alkaen perinteiset
juhannustanssit, tanssittajana

ELINA H DUO

 juhannuskokko sytytetään klo 24

KOKO PERHEEN KESÄPÄIVÄ
LAUANTAINA 20.7.
ILMAISTA OHJELMAA KOKO PÄIVÄN!p
 klo 12-16 pomppulinna ja jättiliukumäki
 klo 14-16 sumopainia
 minigolf, polkuveneet, kanootit ja
biljardi käytössä veloituksetta
JÄTSKIBAARISTA 3 EUROLLA JÄTSKIÄ
NIIN PALJON KUIN NAPA VETÄÄ!
ETELÄPÄÄN RAVINTOLASSA
A-OIKEUDET, PIZZAA, HAMPURILAISIA JA
EDULLISIA RUOKA-ANNOKSIA
KESÄ-ELOKUUN AUKIOLOAJAT

KESÄ-ELOKUUSSA
JOKA LAUANTAI
KARAOKE
KLO 21.30 ALKAEN!
ETELÄPÄÄN RAVINTOLAN TIEDOSSA
OLEVAT YKSITYISTILAISUUDET:
LA 1.6. klo 12-18, LA 27.7. 15-21.30
Eteläpään matkailukeskus
040 513 9877 info@etelapaa.fi
www.etelapaa.fi

1.-16.6.
TIISTAI-PERJANTAI
12-18
LAUANTAI
12-02
SUNNUNTAI
12-18
17.6.-18.8. ELI JUHANNUSVIIKOSTA ALKAEN
TIISTAI-PERJANTAI
12-20
LAUANTAI
12-02
SUNNUNTAI
12-20
(sesongin päätyttyä eli 19.8.-1.9. la 12-02 ja su 12-18)

Eteläpään yrittäjä ja apujoukot toivottavat kaikille
rentouttavaa ja aurinkoista kesää!
Tervetuloa uimaan ja
nauttimaan kauniista maisemista!
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Siikaisten kunnan tiedotuslehti
SIVISTYSTOIMEN
VUOSIAVUSTUKSET

MATONPESUPAIKKA

- urheiluseurojen perusavustus 6.000€
- nuorisotoimen avustus 2.160€
- kulttuuritoimen avustus 1.050€
Hakemukset jätettävä viimeistään 31.5.2019
klo 15.00 mennessä, Siikaistenkunta
/sivistyslautakunta, Kankaanpääntie 1 A,
29810 Siikainen.
Hakemusohje ja hakemuskaavake on
kokonaisuudessaan saatavilla
http://www.siikainen.fi/ ja myös liikuntatoimistosta.
Lisätietoja Jari Tuuri puh. 044-7201041.
Lisäksi liikunta-ja nuorisotyön avustuksen
osalta Taisto Salo 044-7201036

Siikaisten

KUNTAUUTISET
Joka talouteen Siikaisissa
jaettava kunnan tiedote

Vastaava toimittaja
Kunnanjohtaja Viveka Lanne
ILMOITUSMYYNTI:
Eveliina Levula, puh. 044 720 1051
kuntauutiset@siikainen.fi
ILMOITUSHINNAT JA KOOT:
Kaikki ilmoitukset ovat 4-värisiä.
1 sivun ilmoitus 190x265 mm, 120
tai 210x297 + 3 mm leikkuuvara
1/2 sivun ilmoitus 190x130 mm 70 €
1/4 sivun ilmoitus 92x130 mm 40 €
1/8 sivun ilmoitus 92x55 mm 20 €
Pieni rivi-ilmoitus, 2 €/rivi
Vuosi-ilmoitus / 7 nro - 20 %,
HINTOIHIN LISÄTÄÄN ALV 24%
Kustantaja: Siikaisten kunta, puh. 044-720 1020,
Painopaikka: Skyprint Oy, Siikainen 2018

5-7/2019

Puhdistamontien varrella on käytettävissä.
Perhekohtaisia KAUSIKORTTEJA (15,00 eur/kpl)
saa ostaa KIRJASTOSTA sen aukioloaikoina (Kankaanpääntie 1 a).
Kortti tulee pitää mukana pesupaikalla. Vesilaitoksen
hoitaja toimii matonpesupaikan käytön valvojana.

ETELÄPÄÄN VENELAITURIPAIKAT
Eteläpään venelaituripaikoista on tällä hetkellä muutama
vuokrattavissa. Vuokra 1.5.2019 alkavalta kaudelta on
70,00 €.
Tiedustelut tekniseltä osastolta
044-7201028 / Anne Järvenranta
044-7201030 / Tuija Katajisto

Toimituksellinen aineisto: osoitteeseen kuntauutiset@siikainen.fi
Kunta pidättää oikeuden aineiston muokkaamiseen ja julkaisuun.

YHTEISÖT JA JÄRJESTÖT: Yhdistysten rivi-ilmoitukset logolla yhdistyspalstalla ovat
maksuttomia. Muut ilmoitukset ja mainokset normaalin ilmoitushinnaston mukaan.

Ilmoitusten teko riippumatta yhteisöstä 33€/tunti (alv. 0%).
Valmis aineisto osoitteeseen: kuntauutiset@siikainen. fi
Painovalmis PDF/JPG-tiedosto, ilmoituksen värit CMYK, resoluutio 300 dpi, ilmoitusaineistoa lähetettäessä sähköpostista tulee ilmetä seuraavat tiedot; asiakasyrityksen nimi, lähettäjän yhteystiedot sekä ilmoituksen koko (leveys x korkeus).
Kuntauutisten ilmestymisaikataulu v. 2019:
Nro
8
9-10
11
12

Ilmestyminen 	
vk 35 29.8.
vk 41 10.10.
vk 45 7.11.
vk 49 5.12.

Aineisto Huom.
19.8.
30.9.
28.10.
25.11.

Kuntauutiset no 8/2019 ilmestyy 29.8. Materiaali kuntauutisiin 8/2019 on toimitettava
19.8.2019 klo 15.00 mennessä kunnantuvan infoon, ulko-ovessa olevaan postilokeroon
tai edellä mainitulla sähköpostiosoitteella.
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SIIKAISTEN
KÄSITYÖKOULUUN
ILMOITTAUTUMINEN

KIRPPUTORI TOIMINTATUVALLA

AVOINNA MAANATAINA KLO 8-12 JA TIISTAINA KLO
8-16. Kankaanpääntie 1 B, Siikainen.
Avoinna myös lauantaina 8.6.2019 klo 9-14. Kirpputori on
suljettuna 8.-28.7.2019.

Hei, 7-11 -vuotias, oletko kiinnostunut käsitöistä?
Nyt sinulla on mahdollisuus liittyä Siikaisten käsityökouluun, jossa voit monipuolisesti opetella eri käsityötaitoja.
Opiskelu on opetussuunnitelmaan perustuvaa, tavoitteellista ja vuosittain etenevää. Opintojen aikana tutustutaan
erilaisiin käsityömateriaaleihin, työkaluihin ja käsityötekniikoihin. Opettajina toimii useita käsityön asiantuntijaopettajia. Opetusta annetaan taiteen perusopetuksen
yleisen oppimäärän mukaan.
Käsityökoulu on toiminut Siikaisissa viisi vuotta ja nyt
uudet käsitöistä kiinnostuneet voivat liittyä ryhmään.
Ryhmä kokoontuu Heikintalon kudonta-aseman yläkerrassa. Opetus alkaa syyskuussa 2019.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 30.6. 2019 mennessä
p.040-5539154/ Taru Hollmén

Myyntipaikka on ilmainen. Kirpputori toimii itsepalveluperiaatteella. Annamme numeron, jonka merkitset myytävän
tuotteen hintalappuun. Myyntiaika on myyjän päätettävissä. Toimintatupa tilittää myyntituotot myyjille numeroiden
perusteella.
Toimintatupa ei luetteloi erikseen mitä tavarat olivat, ja
millä hinnalla ne myydään. Tavaroiden tulee olla asiakkaan omistamia. Toimintatupa ei ole vastuussa myyntiin
jätetyistä tavaroista, mutta pyrkii parhaalla mahdollisella
tavalla huolehtimaan niistä.
Laitetaan siis tavarat kiertämään. Tuo itsellesi tarpeettomaksi käyneet tuotteet myytäväksi tai tule edullisille
ostoksille. Maksu vain käteisellä!
Vaikkapa lahjoiksi myynnissä on myös Toimintatuvalla
valmistettuja uusia tuotteita. Myynnissä on myös uusia
alusasuja, urheiluliivejä (sovitushuone löytyy) ja erilaisia
käsitöitä

KUNTO-OTTELU
SIIKAINEN - MERIKARVIA
Perinteinen kunto-ottelu käydään ti. 11.6.2019 klo
09.00-20.00 välisenä aikana.
Kirjauspaikka Siikainen-Tuorilatien Airoksen tienhaarassa. Siikaislaisten osanottajien kesken arvotaan 80€ ja
50€ lahjakortti sekä 3kpl Haastepyöräilyn t-paitaa.
LIIKUNTATOIMI

YLEISURHEILUN NAPPULAKILPAILUT
Urheilukentällä ke. 19.06.2019 klo 18.00
Ilmoittautumiset klo 17.30 tai sähköpostilla
keijo.silvola@siikainen.fi
Sarjat ja lajit:
Tytöt ja pojat
2015 synt		
2014 ”			
2013 ”			
2012 ”			
2010 ” ja 2011 synt.
2008 ” ja 2009 synt.
2006 ” ja 2007 synt.
2004 ” ja 2005 synt.
Kaikki palkitaan

40 m
40 m
40 m ja pituus
40 m ja pituus
40 m ja pituus
60 m ja kuula
60 m ja pituus
100 m ja kuula

Siikaisten Sisu ja Liikuntatoimi

HUOM! Kirjaston poistokirjoja on edelleen myynnissä
Toimintatuvalla kirpputorin aukioloaikana. Poistokirjoja
myydään 1 euro/kassillinen
Tervetuloa tutustumaan monipuoliseen valikoimaan tekemään edullisia löytöjä!
Terveisin Toimintatuvan väki
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SIIKAISTEN PERUSPALVELUKESKUKSEN
KESÄSULKU 24.6.-14.7.2019
Sulun aikana:
Terveydenhoitaja: päivystyksellinen vastaanotto, puh. 040 652 4340
Lääkäri: päivystysvastaanotto Kankaanpäässä ma-pe klo 8-20, la-su klo 9-18, puh. 02 577 3265
Yöpäivystys: Porissa Satasairaalassa, puh. 02 627 6868
Laboratorio: Kankaanpäässä, ajanvaraus puh. 02 627 6410 klo 10-15 tai www.satadiag.fi
Sosiaalipalveluohjaaja: kiireisissä asioissa sosiaalipäivystys, puh. 044 577 2523 (ma-to klo 8-16, pe klo 8-15)
Kotihoito: hoitaa omat asiakkaansa normaalisti, puh. 044 577 3509
Äitiys–, lasten– ja perhesuunnitteluneuvola: kiireellisissä asioissa yhteys puh. 044 577 3601
******************************************************************************************************************************
Huolehdittehan ei-kiireelliset lääkäriasiat, reseptien uusinnat sekä
hoitotarvikkeiden noudot hyvissä ajoin ennen sulkua.
******************************************************************************************************************************
Mukavaa ja aurinkoista kesää! T: Peruspalvelukeskuksen väki

YHDISTYKSET JA
YHTEISÖT TOIMIVAT
HIRVIJÄRVEN SILTATANSSIT 12.7.2019

Esa puutio ja Simo Silmu

Hirvijärven sillalla tanssitaan
jälleen heinäkuussa, mutta
tällä kertaa tanssit alkavat
jo klo 18! Alkuillan vieraaksi
lavalle nousee Simo Silmu,
joka yhdessä Esa Puution
kanssa viihdyttää yleisöä klo
19.30 saakka. Muista tulla
ajoissa paikalle – hyvää tanssimusiikkia on toki luvassa
koko illan aina klo 23 saakka.

Tuttuun tapaan sillalla on jälleen lapsille varattu pomppulinna, muurinpohjaletut maistuvat ja puffetissa riittää kahvia kaikille. Jonkinlaista leikkimielistä kisailuakin on luvassa entisten vuosien tapaan emmekä tietenkään unohda
aina odotettua arvontaa illan päätteeksi.
Tanssit maantiesillalla Hirvijärven kauniissa maisemissa
on aina elämys – tervetuloa mukaan kokemaan leppoisa
tunnelma ja nauttimaan hyvästä seurasta!
Hirvijärven kyläyhdistys ry

S I I K A I N E N

HUUTOKAUPPA sunnuntaina 4.8.2019 klo 12.00
kylätalo Päivölä Leväsjoki ( Saarikoskentie 6o)
Näyttö alkaa klo 11
Meklarina Eero Maja
Myynnissä mm. astioita, tauluja, kalusteita
sekä kaikenlaista kotiin ja mökille.
Buffetti
Käteismyynti EI pohjahintoja
TERVETULOA VIETIÄMÄÄN MUKAVA PÄIVÄ
HUUTOKAUPASSA!
järjestää Siikaisten Yrittäjät ry

KIRPPUTORI TOIMINTATUVALLA
AVOINNA MAANATAINA KLO 8-12 JA TIISTAINA KLO
8-16. Kankaanpääntie 1 B, Siikainen.
Avoinna myös lauantaina 8.6.2019 klo 9-14. Kirpputori on
suljettuna 8.-28.7.2019.
HUOM! Kirjaston poistokirjoja on edelleen myynnissä
Toimintatuvalla kirpputorin aukioloaikana. Poistokirjoja
myydään 1 euro/kassillinen
Tervetuloa tutustumaan monipuoliseen valikoimaan tekemään edullisia löytöjä!
Terveisin Toimintatuvan väki
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www.martat.fi |

SIIKAISTEN MARTAT
KÄY YRTTITARHASSA POLKU…
ke 5.6 klo 18.00 tutustutaan Kurkikorven villiyrtteihin (os.
Riitahuhdantie 78, Kpää)
SIIKAISTEN PÄIVÄT
la 8.6 Martat mukana Siikaisten torilla, esitellään luonnon
antimia omalla kojulla
MARTTOJEN 120 V. PYÖRÄILY
toteutetaan ti 11.6 Merikarvia-Siikainen kunto-ottelun yhteydessä. Martoilla omana tavoitteena saada silloin kokoon juhlavuoden lukemat eli 120 km. Martoilla on Airoksen tienhaarassa oma vihko eli nimi sekä kunnan listaan
että Marttojen vihkoon. Kaikki innolla mukaan!
MARTAN NIMIPÄIVÄ 26.7
pe 26.7 vietämme Martan päivää retkeillen Lauhavuoressa. Lähtö klo 17.00 kirkolta.
HARRASTEITA KESÄLLE
Otetaan innolla osaa tulevan kesän haastepyöräilyyn
ja kuntokävelyyn. Merkatkaa omat pisteenne itsellenne
muistiin, kootaan ne yhteen kesän lopussa.
Tervetuloa mukaan!

Hyvä arki kuuluu kaikille

Leväsjoen
kyläyhdistys

järjestää kulttuuri- ja teatteriretken
Karviaan su 28.7.2019.
Lähtö klo 10.00 kylätalo Päivölän
pihasta, Saarikoskentie 60, Leväsjoki.
Vierailu Anne Mattilan taidekahvilaan ja – polulle. Siirtyminen Karvian Kantin markille, jossa tutustuminen oppaan
kanssa markin historiaan ja talkoilla rakennettuun uuteen
esittävien taiteiden näyttämöön. Ruokailu noutopöydästä.
Klo 15.00 juonellinen konsertti ”Kohtalon tango” kertoo
Unto Monosen elämästä koruttoman kauniisti, valoineen
ja varjoineen.
Monosen lyhyeksi jäänyt ja vaiherikas elämä tyylikkäästi ja taidolla esitettynä takaavat katsojalle vahvan ja musiikkipainotteisen teatterielämyksen. ”Satumaa”, ” Tähdet
meren yllä, …..
Hintaan 45 €/hlö sisältyy matka, Anne Mattilan taidekahvila, ruokailu noutopöydästä, liput teatteriin ja väliaikakahvi.
Sitovat ilmoittautumiset Ritvalle puh. 0447141211,
koivumaki.ritva@gmail.com tai Paulalle Leväsjoen lainausasemalle viimeistään 8.7.mennessä. Retken hinta
ilmoittautumisen yhteydessä Ritvalle tai Paulalle tai
Kyläyhdistyksen tilille FI58 5702 1740 0012 25 viite
1232.
Tervetuloa !

OMAISHOITAJIEN HYVÄN MIELEN PÄIVÄ
SIIKAISTEN ETELÄPÄÄSSÄ 29.5.2019 KLO 10-14

Siikaisten yhdistys

KOKOUSKUTSU

Ohjelmassa rentoa yhdessäoloa, ulkoilua, suolaista purtavaa ja laavukaffeet. Tilaisuus avoin ja maksuton!
Ilmoittautumiset 24.5. mennessä: Mari Hellsten, 050 566
2369

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Siikaisten paikallisyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
torstaina 30.5. klo 10.00 osoitteessa Kuusitie 7, 29810
Siikainen. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
asiat ja täydennetään hallitusta. Kiinnostaako sinua
vaikuttaminen yhdistyksemme hallituksessa? Jos vastasit
kyllä, tai kiinnostus alkoi edes vähän heräillä, niin tule
ehdottomasti paikalle, sillä kokous on kaikille avoin!
Tervetuloa!

Järjestää yhteistyössä: Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi, Suomen Punainen Risti sekä Satakunnan Omaishoitajat ry

Paikalla kahvitarjoilu, joten ilmoitathan tulostasi Marika
Rantalalle tekstiviestillä 28.5 mennessä, p. 044-9859965

Ia 25.5.2019 klo 15:00
os. Hautamäenkulmantie 110, Sammi

			
			
			

Siikaisten
Perussuomalaiset ry:n
KEVÄTKOKOUS

Savusauna lämmin, otathan oman pyyhkeen ym.
mukaasi!
TERVETULOA niin jäsenet kuin sellaisiksi haluavatkin!

Suvi-Siikainen
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PERINTEINEN POSSUJUHLA
Kurikanniskalla 30.6. klo 19.00

KURIKANNISKAN KESÄ 2019

Tarjolla rosvopaistia, olutteltta, kahvio, arvontaa

KARAOKETANSSIT

Tanssia Pekka Rinne ja Kuusilta-orkesterin tahdittamana
Paistiateria 20 €, lapset 10 €

22.6. Juhannuspäivänä
OTAMON KYLÄYHDISTYS
ISOJÄRVI
REGATTA
PERINTEINEN
klo 14.00POSSUJUHLA
– 17.00
Kurikanniskalla
30.6.
klo 19.00
Järjestäjänä:
Tarjolla
rosvopaistia,
olutteltta,
Isojärvi
seura
r.y.kahvio, arvontaa
Tanssia Pekka Rinne ja Kuusilta-orkesterin tahdittamana
Paistiateria 20 €, lapset 10 €

Tanssilippu 5 €

29.6. PERINTEINEN
POSSUJUHLA klo 19.00
rosvopaistia, karaoke,
kahvio, arvontaa,
OLUTTELTTA

Tanssilippu 5 €

ONGINTAKISA
lapsille alkaa klo 17.00
(Otamon osakaskunta)

paistiateria: aikuiset 15 €, apset 10 €

13.7. KARAOKETANSSIT

RYkloJÄRJESTÄÄ
20.00

Kurikanniskan
KARAOKEMESTARI
- kisan alkukarsinta.
Sarjat: NAISILLE
ja
KARAOKETANSSIT
MIEHILLE. Ilmoittautuminen
28.7. klo
20.00
klo 19. – 20.00. MukaanKurikanniskalla
pääsee 12
ensimTarjolla
olutteltta,
kahvio
mäistä kummastakin sarjasta. Jatkoon 6
VAPAA PÄÄSY
parasta naista ja miestä.
20.7. KARAOKETANSSIT klo 20.00
Kurikanniskan KARAOKEMESTARI
TERVETULOA
- kisan
loppukilpailu
KESÄN TAPAHTUMISSA KARAOKEISÄNTÄNÄ
JOKKE
VAINIONPÄÄ
Kurikanniskalla
28.7. klo 20.00

Tarjolla olutteltta, kahvio
KAIKKIIN
TILAISUUKSIIN
VAPAA PÄÄSY VAPAA PÄÄSY
seuraa yhdistyksemme fasebook-sivua

TERVETULOA
OTAMON
KYLÄYHDISTYS r.y.

Perinteiset Sammin kyläyhdistyksen järjestämät

TRAKTORIEN MÄKIVETOKISAT
LAUANTAINA 7.9.2019

Siikaisten Sammissa (soramontulla, Siikaistentie 1951)
ILMOITTAUTUMINEN KLO 10, OHJELMA KLO 11, KISA KLO 12
Pääsymaksu 10€, alle 12-vuotiaat ilmaiseksi!
KILPAILUSSA 5 SARJAA JA 2 JOKERIA, KESÄLLÄ
KOVAA TREENIÄ JA SYKSYLLÄ SAMMIIN!

LAPSILLE ILMAISTA OHJELMAA!
Tivolilaitteita, RC-autoja ja
polkutraktorikisa

Esillä museoautoja
Arpajaisissa palkintona grillikota,
taulutelevisio ja polkupyörä, arpoja
myynnissä myös etukäteen!
Lisäksi pika-arpajaiset, runsaasti
hyviä palkintoja
Tulossa paljon muuta ohjelmaa!
Lisätietoja sammi.kapsi.fi ja
0400 583 222/ Sammin kyläyhdistys

Tervetuloa kk perheen tapahtumaan!
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Leväsjoen
kesän 2019
tapahtumia
Maanantaisin kirjastoon! Lainausasema Leväsjoen
koululla avoinna maanantaisin klo 19 – 20.30.
Kesälukemista lomalaisille ja kyläläisille.
Järj. Siikaisten kunta/kirjastotoimi
Leväsjoen kyläyhdistyksen järjestämiä kesärientoja
Päivölässä Saarikoskentie 60 ja muualla
Keskiviikkopyöräilyt porukalla. Lähdöt kylän infotaululta
klo 18.00. Poikkeuksena on ti 11.6, jolloin osallistutaan
Merikarvia-Siikainen kunto-otteluun. Kesällä pyöräillään
myös Kyrönkankaan museotien maisemissa Kauhanevalla (siirtymät autoilla) ja tutustutaan Geopark-alueeseen.
Perintö jakoon-näytelmä Leväsjoen Päivölässä la 8.6.
klo 18.00 ja su 9.6. klo 13.00
Juhannusaaton lipunnosto pe 21.06.2019 klo 18.00
Päivölässä ja kokko Särkikosken laavulla
syttyy noin klo 20.00.
Kesäinen yhteislaulutilaisuus to 11.07.2019 klo 19.00
Päivölässä. Yhteislauluun meidät johdattaa Veli Lappalainen, haitaristina Henry Raukola. Vapaa pääsy. Kyläpuffetti.
Saaran onginnat pe 19.07.2019 Särkikosken laavulla. Ilmoittautumiset klo 17.45 alkaen ja kohot heitetään veteen
klo 18.00. Tarjolla mehua, keksejä ja makkaran paistoa.

Kulttuuriretki Karviaan su 28.07.2019, tutustuminen
Anne Mattilan taidekahvilaan, siirtyminen vanhan koulun
”markille”, jossa saamme katsauksen kohteen historiasta
ja talkoon helmestä taiteiden näyttämöstä katsomoineen.
Ruokailu ja sen jälkeen teatteriesitys ”Kohtalon tango”.
Katso ilmoitusta Suvi Siikainen-lehden sivulla.
Huutokauppa su 4.8.19.00 klo 12.00 Meklarina Eero
Maja. Järj. Siikaisten Yrittäjät
Leväsjoki-päivä la 24.08.2019 Päivölässä os. Saarikoskentie 60 klo 10-16.
”Metsästys ja kalastus” ennen ja nyt. Liput 5€/hlö, alle
15 v ilman.
Muuta ajanvietettä Leväsjoella
Särkikosken laavu Nuotiopaikka valmiilla klapeilla varustettuna odottaa kesäkulkijaa.
Tamppukallion lintutorni (opastus Järvikulmantieltä)
Leväslammin rannassa, joka on valtakunnallisesti merkittävä lintuvesialue.
Hawk- muistomerkki opastettuna Järvikulman tiellä.
Lahnajärven uimaranta
Kylätalo Päivölä vuokrattavissa juhliin, kokouksiin ym.
tilaisuuksiin. Vuokraamme myös 100-hengen kahvi-astiaston, 15 l kahvinkeittimen, pöytiä, tuoleja ja penkkejä.
Vuokraus ja tiedustelut Ritva Koivumäki puh.044 714
1211 sähköp.:koivumaki.ritva@gmail.com
Leväsjoki- tuotteita sukkia, pyyheliinoja, T-paitoja ym.
saatavilla Liljan Lankakaupasta os. Leväsjoentie 1212,
puh. 040 9111 066 sähköp. info@liljanlankakauppa.fi
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mARKKINOINTIA JA MYYNTIÄ

skyprint
oy
–– monien
monien mahdollisuuksien
mahdollisuuksien painot
painota
painot
allo
o
skyprint oy –– monien
monien mahdollisuuksien
mahdollisuuksien painot
painota
painot
allo
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

Kun inspiraatio iskee...
			Liljan Lankakauppa ja
			kioskikahvila

- lounas (myös mukaan)
- sunnuntailounas
- itse tehdyt munkit
joka aamu
- elintarvikkeita
- kesäaikaan
pehmyt jäätelö
- autotarvikkeet
- posti

			info@liljanlankakauppa.fi
			instagram: @liljan_lankakauppa
			Facebook: @liljanlankakauppa
			www.liljanlankakauppa.fi

Aukioloajat:
talvi
ark. klo
la klo
su klo
Kesä
ark. klo
la klo
su klo

Avoinna ma-pe klo 10-16,
sekä kk:n ensimmäinen lauantai klo 10-16

Uudistunut
Tuorilan
Seo- Palvelu Oy

			Leväsjoentie 1212
			29880 LEVÄSJOKI

Palvelemme
arkisin

Ma, ti ja to .......... klo 9-16
Ke ....................... klo 9-17
Pe ....................... klo 9-13
SIIKAISTEN APTEEKKI
Lauttijärventie 1, 29810 Siikainen
puh. 02 552 1121

Lounaskahvila

Sinihelmi

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

Tuorilan
Seo-Palvelu Oy
Merikarviantie 4, Tuorila
Puh. 02 631 1900

5.45 - 20.00
8.00 - 19.00
9.00 - 18.00
5.45 - 21.00
8.00 - 20.00
9.00 - 19.00

Teen sivutoimisesti kirjanpitoja,
myös kauppakirjat ja
kaupanvahvistukset.
Tilitoimisto
Susanna Järvenpää tmi
puh. 050 363 9184 (miel. klo 16 jälkeen)

Sinihelmi
Sinihelmi etsii työntekijää
Lounaskahvila

Lounas ja Pitopalvelu Sinihelmen yrittäjä
laajentaa toimintaansa Merikarvialle.
Siikaisten toimipisteeseen haetaan yrittäjähenkistä ja ammattitaitoista työntekijää
vastaamaan lounas- ja kahvilatoiminnasta.
Lisätiedot Pia Fagerroos 040 5951775
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HUOLTOASEMALLA:

TULE TUTUKSI,
OTA TAVAKSI.
TARMOSSA
TAVATAAN!
- elintarvikkeita
- nestekaasua
- kesäkukkia
- puutarhatuotteita
- lahjatavaraa
- pienimuotoinen työkaluja rautaosasto
- rakennustarvikkeET
JA MAALIT toimitusmyyntinä

Matkahuollon
piste

Veikkauspiste

SEO-baarista
- kahvia, virvokkeita, jäätelöä ja
pikkusuolaista
- baarissa anniskeluoikeudet
- frisbeekiekkoja ym. ym.
poikkea katsomaan.
JAKAJILTA SEURAAVAT LAADUT:
- 95E, 98E, DIESEL, MPÖ

TILAUKSESTA TOIMITETAAN
POLTTOÖLJYÄ – TIEDUSTELE!
TeEMME:
- pienimuotoisia autohuoltoja
- renkaiden myyntiä ja
asennusta – tiedustele
- rengashotellipalvelut

KAUPPALIIKE
LEHTIMÄKI

SIIKAISTEN
HUOLTOASEMA

Uutelantie 1
29810 SIIKAINEN
040 552 1041
AVOINNA
ma-pe 9-17, la-su 9-15

Tuorilantie 11
29810 SIIKAINEN
040 188 1532
AVOINNA
ma 8-17, ti-la 8-18, su (juhlapyhät) 9-18

www.eijankauppa.fi
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VESTORI
Puh. 02 552 1058
Palvelemme:
ma - la 7 – 21, su 10 – 18
Veikkaus,
asiamiesposti ja
nestekaasut

Palvelemme
sinua
Siikaisten kohtaamispaikka

Neuvottelupalvelut ajanvarauksella
klo 10-16.30
parillisten viikkojen torstait

Merikarvian konttori

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

Kankaanpään konttori

Kassapalvelut
ma-pe klo 10.00-13.00
Neuvottelupalvelut ajanvarauksella
ma-pe klo 10.00-16.30.
Puhelinpalvelumme on kaikkien asiakkaiden käytettävissä
ma-pe klo 8.00-22.00, la klo 10-16 numerossa 0100 0500.
OP-mobiili ja op.fi palvelevat joka päivä ympäri vuorokauden.
Puhelun hinta pvm/mpm.

Kaipaatko opastusta
sähköisiin pankkipalveluihin?
Tervetuloa Varmuutta verkkoon
-opastukseen Kankaanpään
kaupunginkirjastolle
ke 22.5. klo 14-16.
Jos sinulla on, niin ota oma tabletti, kännykkä tai
kannettava tietokone sekä pankkitunnukset mukaasi.
Ilmoittaudu www.lyyti.in/varmuuttaverkkoon032019
tai 010 252 0450 (arkisin klo 10-16).
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Kotimaiset, turvalliset Särki veneet Tepeltä

Särki 400

Särki 410

alk. 1470€

alk. 1790€

Särki 430

Särki 475

alk. 1250€

alk. 5800€

MEILTÄ MYÖS LAITURIT JA LAITURITARVIKKEET
Muoviponttooni- ja betoniponttoonilaiturit
eja!
l
l
a
Massiivibetonilaiturit
ri m
e
n
Paljo
Laituritarvikkeet
Ratkaisut myös avaimet käteen periaatteella
Tilaa omaan rantaasi täysin
ilmainen laiturikatselmus, 050-5697453

TEPE
Paino Puoti

Välitie 4, 29900 Merikarvia, 050 569 7453

www.tepepaino.ﬁ
Ark. 9-18, la 9-14
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TARVIKKEET
POLKUPYÖRÄT
SÄHKÖPYÖRÄT
PYÖRÄHUOLLOT
Tuotevalikoimaan voit tutustua
myös nettisivuillamme
www.100a-sport.fi

Satakunnankatu 32
P. 040-1627904

Aaro E. Mäkelä Oy

Isojoki 06 – 2635159, 0500 562 681
aaro.makela@co.inet.fi
www.aaroemakela.fi

Avoinna:
Ma-Pe 10-17
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Hermoratahierontaa
ja
lymfaterapiaa
Hermoratahieroja Raija Sällilä
Kalarannantie 4, 29810 SIIKAINEN
0500 - 109 109

Jelppari

Arjen

- apua arjen askareisiin -

Kotonasi tehdystä
työstä saat
kotitalousvähennyksen.

Terveisin paikallinen yrittäjä

Ota rohkeasti yhteyttä!

www.arjenjelppari.fi

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!

KUKKAPUOTI

UNIKKO
Kankaanpään
Citymarketissa

040 138 0499

Mari Halminen
050-3318996

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

made.kala@suomi24.fi

kukkapuoti.unikko.ekukka.fi
FYSIOTERAPEUTTI

Taina
Koskimäki
Puh. 0400 448 969

PARTURI-KAMPAAMO

Tiina
Nieminen
Puh. 040 749 9246
KOSMETOLOGIJALKAHOITAJA

Seija Alanko
Puh. 0500 594 620

Tervetuloa!
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•
•
•
•

Tervetuloa
hyvinvoinnin
keskukseen!
Olemme palveluvalikoimaltamme
Suomen monipuolisin kuntoutuskeskus. Tarjoamme parempaa
arkea lapsille, nuorille ja aikuisille
moniin erilaisiin toimintakyvyn
haasteisiin.
Meille voit poiketa myös syömään, yöpymään, uimaan,
keilaamaan, kokoustamaan sekä
viihtymään ja virkistäytymään.

• Nuohous & Iv-työt

Nuohous
& Iv-työt – ja putkitukset
• Piipunhatut
Piipunhatut
– ja ja
putkitukset
• Tikkaat
kattoturvatuotteet
• Neuvonta
ja opastus
Tikkaat ja
kattoturvatuotteet
Neuvonta ja opastus
• Nuohous & Iv-työt

• Piipunhatut – ja putkituk

Varaukset
helposti
netissä: NUOHOUSAIKA.FI
Varaukset
helposti
netissä:
• Tikkaat ja kattoturvatuott

• Nuohous & Iv-työt
Voit myös laittaa
tekstiviestin
tai sähköpostia!
Neuvonta ja opastus
Voit myös
tekstiviestin
tai• sähköpostia!
• Piipunhatut
–laittaa
ja putkitukset
Toimipaikka Merikarvialla,
työalueena myös lähikunnat!
• Tikkaat ja kattoturvatuotteet
Varaukset
helposti
netissä: N
Toimipaikka
Merikarvialla,
työalueena
myös
ja opastus
Sami Nygård• Neuvonta
040 753
5009 nuohousaika@gmail.com
Voit myös laittaa tekstiviestin tai sähkö

Tutustu palveluihimme:
www.kuntke.fi

lähikunnat!

Jani Leppäniemi 040 753 9695

nuohousaika@gmail.com

Toimipaikka Merikarvialla, työalueena m

Varaukset
netissä:
Samihelposti
Nygård
040 753 5009NUOHOUSAIKA.FI
nuohousaika@gmail.com

Nuohouspalvelu Nygård

Nygård
040 753 5009
Voit myös laittaa tekstiviestinSami
tai sähköpostia!
Jani Leppäniemi 040Jani
753 9695
nuohousaika@gmail.com
Leppäniemi
040 753 9695
Toimipaikka Merikarvialla,
työalueena
myös
lähikunnat!
Nuohousalan
työt
ammattitaidolla!

Sami Nygård
040 753 5009
Jani Leppäniemi 040 753 9695

Nuohouspalve
nuohousaika@gmail.com
nuohousaika@gmail.com
Nuohousalan työt a

Nuohouspalvelu Nygård
Nuohousalan työt ammattitaidolla!

Kelankaari 4 | puh. 02 57 333 | kuntke.fi

Kivi- ja maa-ainesten
tuotanto,
myynti ja kuljetus
sekä kaikki
maanrakennustyöt
ammattitaidolla

Niinionton
lomamökit
Sari ja Timo Vuorela
Vuorijärventie 86
29810 siikainen
gsm Sari 041 501 7439
www.niiniontto.net

EUMER OY

Korpimatintie 2, 29900 Merikarvia
044 543 7399 / Ville
eumermurske@gmail.com / eumermurske.fi

STIHL

VIKING

TUNTURI

RUOHONLEIKKURIT

Stihl FS 38

199,-

moottori B/S
kuulalaakeripyörät
allesilppuava

299,-

Stihl FS 91

499,-

Viking MB248

299,-

Stihl MS 170

199,139,-

Viking MB2R

moottori B/S
keräävä tai allesippuava
keskitetty korkeudensäätö

PIENKONEKORJAUKSET:
KAIKKI MERKIT		
Myös koneiden		
noutopalvelu			

polttomoottoriruohotrimmeri

raivaussaha
ruohovarustuksella
moottorisaha

Stihl RE 88
painepesuri

VARAOSAT:
• moottorisahat
• mopot, skootterit
• ym. pienkoneet

MADISON
POLKUPYÖRIIN
- renkaat
- satulat
- vaijerit
- ym.

nuoho
nuoho

- vanteet
- ketjut
- korit

VENEILYTARVIKKEITA

• airot • vesipyörät • ohjainkaapelit

HELKAMA
VARAOSAT
RUOHONLEIKKUREIHIN
- terät
- suodattimet
- kalvosarjat
- murtopalat
- vaijerit
- vetohihnat
- trimmerinsiimat
ym.

AUTOKORJAAMO KEIJO MÄKITALO
Kauppatie 71, Merikarvia _ puh. 0400 721 422
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13
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ME PALVELEMME
SIIKAISISSA

24 h / vrk

HEINÄSUO TAPANI, Leppijärvi
0500 110 036
- Paarivarustus, 2 pyörätuolipaikkaa
KALLIONIEMI SEIJA, Pyntäinen
040 576 2547
- Paarit/hissivarustus
KALLIONIEMI MARKKU, Pyntäinen
0500 326 256
- Invavarustus

MORINA JAANA, Pyntäinen
0440 226 260

TAKSI HANE, Kirkonkylä
044 239 9998

Koneurakoitsija

Jaakko Kahri
Leväsjoki
Puh. 0400 227 171

EKa-Oikaisu Tmi
Eero Katajisto
050 593 4319

Pienten
lommojen
oikaisua ilman maalausta

LUOMA ULLA, Leväsjoki
0500 883 544
- Pyörätuolivarustus
LUOMA ERKKI, Leväsjoki
0400 883 544

Peltisepänliike
Pekka Alanko

puh. 0400 594 620
KUORMA -AUTO

- vaihtolavat
- hiekka,
- sepeli, sora

Erkki Luoma
29880 Leväsjoki

0400 883 544

Konetyö Koskimäki Oy
Koskimäentie 201, 29790 TUORILA
www.koskimakioy.fi

KAIKKI MAANRAKENNUSTYÖT
SEPELIN, HIEKAN SEKÄ MULLAN MYYNTI JA KULJETUS
• Jukka Koskimäki 0400 532 738 • Ilkka Koskimäki 0400 592 596
• Jussi Koskimäki 0400 676 532

❑ Energiatodistukset ,
❑ käyttötarkoitusten muutokset,
❑ remonttisuunnitelmat,
❑ rakennussuunnittelu
orakennusten kuntotarkastukset
Projektinsto.fi /Hannu Kiuru
050-3131320 tai hannupkiuru@gmail.com
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Monipuolista osaamista metallituotteista kiinteistöhuoltoon

PELTIPASI
VUODESTA 1996
Piskon edustus www.pisko.fi
-Tikkaat, kattosillat, lumiesteet, vesikourut

RAUTA – MAATALOUS
www.konetuorila.fi

OY

Konetuorila Oy

Harjuntie 5, 29790 Tuorila

02 551 3230

Oma tuotanto
-piipunpellit- ja hatut, sisäpiiput
-Listat ja muut rakennuspellitykset
-Muut metallituotteet katoksista kaiteisiin, myös Rst
KIINTEISTÖHUOLTO
-Ilmastointinuohous, mittaus- ja säätötyöt
-mökkitalkkaripalvelut

Rautanet Merikarvia

peltipasi@gmail.com

Kauppatie 49, 29900 Merikarvia

02 551 0050

www.peltipasi.fi
Teräksentie 1 Siikainen

040 5166775 / Pasi Dahl
www.konetuorila.fi

LVI MYYNTI JA ASENNUS JUKKA PURSIALA OY
PINTAPUTKITUKSET
KATTILAN VAIHDOT
MAALÄMPÖ
ILMAVESILÄMPÖPUMPUT
VIEMÄRI + VESIASENNUKSET
MUUT LVI TYÖT

Harjuntie 37, Tuorila

Puh. 0400 592 957

www.lvipursiala.fi

PUUTAVARAN
SAHAUSTA
SIIRRETTÄVÄLLÄ
KENTTÄSIRKKELILLÄ
Manu Hollmén

040 5527154
Rakennatko uutta vai
korjaatko vanhaa?
- Puutavaraa rimasta parruun
- Höylätavaraa listoista
höylähirteen
- Höylähirsikehikot
- Pöytäpenkkiyhdistelmät yms.
- Polttopuut
- Sahaus-ja höyläyspalvelu

Soita ja
poikkea

Matti Juhala
Akolammintie 11 Otamo

Puhelin 040 554 5766

Sähkösuunnittelut,
asennukset & tarvikemyynti
Tommi 040 754 0700
www.tomika.fi
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A-ryhmän sähköurakoitsija

SÄHKÖASENNUS

Mäntylä & Koskinen
29810 Siikainen

Sähköasennukset ja
-suunnitelmat
Puh. 0400 590 675, 0400 724 901

Mika Starck
Sami Starck

0400 790 174
0400 790 173

lannenjarviperkaus.fi

Autokoulu
AJO TRENDI
julisteet | esitteet | käyntikortit | kirjekuoret
tarrat | banderollit | roll-upit | mainostaulut

Venesjärvi | Puh. 044 578 9210

050 590 5143, 044 549 6799
TUORILA

raimo@printvisio.fi | www.printvisio.fi
MURTOHÄLYTTIMET ja
valvontakamerat

Koteihin, toimistoihin, tehdasrakennuksiin

Teleasennus
Tapani Vihakara

Eteläpään matkailu- ja virkistysalueen vierestä

Puh. 02 578 1711, 0400 592 192
tapani.vihakara@teleasennus.fi

Ma – Ke 10 – 17
•
•
•
•

Kirjat
Oppikirjat
Kortit, adressit, postimerkit
Lahjatavaraa
Keskuskatu 40
38700 Kankaanpää

T o 8 .3 0 – 1 7

Pe 1 0 – 1 7

La 1 0 – 14

• Toimistotarvikkeet kotiin
sekä yrityksille
• Askartelutarvikkeet
• Tilaustöitä
satakirja

0400 600 640
www.satakirja.fi

Marjan Putiikista laadukkaat yksilölliset vaatteet
arkeen ja juhlaan
Tervetuloa!

Marjan Putiikki

Oma tontti Siikaisista

Puh. 040 359 0000
Avoinna ma-pe 9.17, la 10-13

Rakennanytnyt
toiveittesi
Rakenna
toiveittesi
talo talo
keskelle kauneinta
keskelle kauneinta luontoa
luontoa.
Nauti
kimaltaNautikesäisin
kesäisin
kimaltavista järvinäkymistä ja
vista järvinäkymistä
ja
talvella
lähes kotiovelta
avautuvista
talvella
lähes kotihiihtoladuista.
ovelta avautuvista
Tervetuloa
hiihtoladuista.
tutustumaan!

Tervetuloa
Lisätiedot
:

Kunnanjohtaja
tutustumaan!
Päivi
Rantanen,
puh.
044 720 1021
Lisätiedot:
Tekninen johtaja
Kunnanjohtaja
Anne
Järvenranta
puh.
044Lanne
720 1028
Viveka

ntiitssä
Ton
n
myynyt!

puh. 044 720 1071
Tekninen johtaja www.siikainen.fi
tit
Siikainen – Luontoa Käydä Edellä
Tonnissä
Anne Järvenranta
n
puh. 044 720 1028
myy yt!

n

www.siikainen.fi

Siikainen – Luontoa Käydä Edellä
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2019
Siikaisten urheilukentällä
7.6.2019 klo 19.00-23.00

VIRVE
ROSTI

FREEMAN &
MENNEISYYDEN VANGIT

KAMARIKuORO

PROOSIT

REMIX
Ennakkomyynti:

www.siikainen.fi

Pori: Suomalainen Kirjakauppa • Kankaanpää: Kuntokeskus
Palatsi, Postelli, SataKirja • Merikarvia: R-kioski • Siikainen: Kauppaliike Lehtimäki, kirjasto/
ryhmätilaukset 044 720 1039 • Noormarkku: Luoteisväylän toimisto • Käteismaksu • Lippu.fi
Liput ennakkoon 20 euroa • portilta 25 euroa, alle 13-vuotiaat vapaa pääsy

