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Pienen kunnan vetovoima nousussa?
Sain maaliskuun alussa tehtäväkseni miettiä pienen kunnan vetovoimatekijöitä. Asiaan paneuduttuani löysin Siikaisista hyviä asioita niin runsaasti, että sovittu kirjoitustila alkoi käydä ahtaaksi. Esittelemäni asiat eivät välttämättä
olleet sellaisia, mitä ei useimmista kunnista löytyisi, mutta
ne ovat sellaisia, jotka löytyvät meiltä pienessä mittakaavassa ja ovat helposti jokaisen kuntalaisen tavoitettavissa.
Tähän aiheeseen paneutuminen tapahtui aikana, jolloin
maailmalla oli vain harmaa aavistus, että jossain päin Kiinaa riehuu jokin outo sairaus. En siis voinut aavistaa, että
keräämäni paikalliset vetovoimatekijät olisivat vielä arvossaan kevään edetessä.
Tänä keväänä on ollut ilo elää täällä metsien keskellä tuntemattomassa ja hyödyntää luonnossa liikkumista ja kaikkia kunnan tarjoamia ulkoliikuntapaikkoja. Tilaa on ollut
riittävästi myös satunnaisille vierailijoille, joita on esimerkiksi kiinnostanut Satakunnan Kansassa hyvät arviot saanut frisbeegolf-rata. Jopa tenniskentälle on ollut jonotusta.
Pienen kunnan etuja on myös naapuriapu, joka toimii normaalioloissakin. Karanteeniin määrätyille yli 70-vuotiaille on toiminut kauppakassikuljetus niin naapuriapuna kuin
kunnan järjestämänäkin. Siihen ovat olleet niin auttajat
kuin autetutkin poikkeuksetta tyytyväisiä. Jos tutkimuksiin on luottamista, niin auttaminen toimii hyvinvointilääkkeenä, jopa kipuja poistaen. Tätä ”lääkettä” voi myös
nauttia mielin määrin, eikä yliannostuksesta ole vaaraa.
Tämä on ilmeisesti käytännössä todistettu, koska tuntuu,
että auttajista on välillä ollut jopa ylitarjontaa.
Maaliskuussa julkaistun YK:n onnellisuusraportin mukaan
suomalaiset ovat maailman onnellisin kansa – jo kolmannen kerran. Yleistä keskustelua seuratessa sitä on välillä
vaikea uskoa. Kun koronakevät oli jo hyvässä vauhdissa
ja Suomen toimet epidemian hillitsemiseksi näyttivät oikeansuuntaisilta, Tukholman Ylen kirjeenvaihtaja Kirsi

Heikelin mukaan pohjoismaalaiset kollegat hämmästelivät, miksi Suomessa – kaikesta hyvästä huolimatta - vallitsee ”missä kohtaa on tehty väärin” -mentaliteetti.
Myös faktatiedolle on tänä keväänä ollut käyttöä. Isäni aikanaan oli sanomalehtien, ajan ainoan tietolähteen,
suurkuluttaja. Mielipide-erot hän kuittasi lyhyesti: ”Lue
likka enemmän, niin luulet vähemmän.” Monipuolista,
mielenkiintoista luettavaa löydät tämän lehden sivuilta,
joissa lukupiiriläiset esittelevät omiin lukukokemuksiinsa
pohjautuvia kirjavalintoja. Tällä kertaa en voi suositella
runsaisiin kesätapahtumiin osallistumista, mutta voin suositella istahtamista hyvän lukemisen ääreen. Viisastutaan.
Tämä Suvi Siikainen -lehti on kuudes ja myös viimeinen,
jossa toimin aineiston kerääjänä. Monet mielenkiintoiset
keskustelut on käyty vuosien varrella lehteä työstäessäni.
Mainoksia kerätessäni olen samalla saanut ajantasaisen
katsauksen siikaislaiseen elinkeinoelämään, vaikka välillä
tunsinkin itseni päätoimiseksi kerjääjäksi. Kiitos teille kaikille, jotka olette tukeneet monin tavoin tätä joka keväistä
ponnistusta. Erityinen kiitos koulun väelle, opettajille ja
oppilaille, joiden ajankohtaiset ja värikkäät jutut ovat piristäneet lehden sisältöä vuodesta toiseen. Oppilaiden ajatuksia voi lukea myös ensi syksynä julkaistavasta kirjasta,
joka kertoo siikaislaisesta elämänmenosta reilun sadan
vuoden ajalta. Se onkin jo toinen juttu.
1800-luvun loppupuolella elänyttä filosofia, valtiomiestä
J.V.Snellmania lainaten
"Pääasia on täyttää velvollisuutensa ja tehdä työtä,
mikäli voimat riittävät.
Paha päivä menee menojaan
niin kuin hyväkin.”
Voikaa hyvin,
Arja Lehtinen, kulttuurityöryhmä

Eteläpään liikunta-alue on toiminut tänä keväänä siikaislaisten ulko-olohuoneena. Edellisenä syksynä pururadalle saatu uusi hakekate pehmentää mukavasti askellusta. Hyväksi havaittu frisbeegolfrata on ollut myös
ulkopaikkakuntalaisten ahkerassa käytössä.
Kuvat: Arja Lehtinen ja Raimo Maljanen.
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Korvasieniä ja koronaa
Löysin tänä keväänä elämäni ensimmäisen korvasienen.
Olen muutaman vuoden opetellut sienestämistä, ja pysytellyt turvallisissa syksyn lajeissa, joten turvauduin verkon tietolaareihin sieneen tutustumisessa. Korvasientä kuvattiin mm. seuraavin määrein; äärimmäisen herkullinen
ja vaarallisen myrkyllinen. Kuinka ollakaan, mieleen tuli
yhtäläisyyksiä koronakevääseen. Korvasienikin on herkkua vasta monivaiheisen käsittelyn jälkeen. Alkuun korona vaikutti olevan pelkkää vaarallista myrkkyä yhteiskunnalle, terveydelle ja taloudelle, mutta kun asian kanssa on
eletty ja erilaisia varautumistoimia tehty ja purettu, alkaa
yhä enemmän tuntua siltä, että tästä seuraa myös jotain
hyvää.
Pienen harvaanasutun maaseudun arvo nousi. Yhtäkkiä
tila ja väljyys olivat elinehto. Siikaisten laajakaistakin
tuli todella tarpeeseen työn, opiskelun ja läheisten yhteydenpidon helpottajana. Arvaanpa, että Siikaisten järvien
rannoilla ja kuivan maan mökeissä tehdään tänä kesänä
etätöitä enemmän kuin ennen. Toivon, että tilanne ei ole
kokonaan tilapäinen, vaan uudet tavat ovat tulleet osin
jäädäkseen. Monipaikkaisuus ja paikkariippumattoman
työn lisääntyminen elävöittäisi koko Suomea.
Myös yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvuuden tunne kasvoi
koko maassa. Siikaisissa huomasimme, kuinka hyvin yhteisöllisyys ja naapuriapu toimi. Eristäytyneisyyden tunne
ei päässyt kasvamaan liian suureksi, olihan kevät, ja tavalliset ulkopuuhat omissa pihoissa, metsissä ja pelloilla.
Vaikka lapsenlapsia ja muita sukulaisia ja ystäviä olikin
ikävä. Meetsit, teamsit, skypet ja muut välineet toivat uuden oppimisen iloa. Moni soitteli läpi kaukaisemmatkin

sukulaiset ja ystävät, joille oli ajatellut soittaa normaaliarjessa jo kauan sitten. Etäyhteydenpito lisäsi henkilökohtaisen jälleennäkemisen riemua kun säännöt helpottivat.
Uskon, että yhteydenpito ja välittäminen lähellä ja kaukana olevien ystävien kesken ainakin toviksi tiivistyy. Ehkä
lomallekin lähdetään useammin sillä ajatuksella, että poiketaan matkalla tuttujen luona.
Kotimaan matkailun ennakoidaankin saavan uutta nostetta
koronasta. Saamme varmasti myös Siikaisissa huomata tämän. Suunnistuksen SM-kisat pidetään syyskuussa näillä
näkymin alkuperäisen suunnitelman mukaan, harjoittelijoita on näkynyt Siikaisissa jo varhain keväällä. Vähemmän kilpailullisille liikkujille valmistuu Haapakeitaan
suojelualueen Geopark-reitti Haapajärven tilan ja Katselman välille. Avajaisia vietetään loppukesästä tai alkusyksystä jos tilanne sallii.
Siikaisissa on lähiaikoina aloittanut myös uusia nuoria yrittäjiä, joiden palvelut on suunnattu yhtä lailla omalle väelle
kuin vieraillekin. Lounasravintola Marilynin viime syksynä aloittanut yrittäjä on onnistunut kaikin poikkeussäännöinkin ravitsemaan meidät työlounastajat ja muut kävijät.
Matkailukeskus Eteläpää on uudistanut mm. ruokalistaansa uuden isännän johdolla ja kirkolle Osuuspankin taloon
on avautunut kokonaan uusi kahvila-baari Kaarna. Tämän
lehden keskiaukeamalla on Siikaisten yrittäjäyhdistyksen
kokoama palveluluettelo siikaislaisista yrityksistä. Ota talteen, käytä palveluita ja kerro niistä muillekin.
Viveka Lanne
Siikaisten kunnanjohtaja

Mekin huolehdimme,
ettei Korona-virus
pääse leviämään.
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Lankosken Sähkö Oy – paikallista sähkön
jakelua jo lähes sata vuotta
Pieneksi sähköyhtiöksi Lankosken Sähköllä on laaja sähkön
jakelualue. Verkko levittäytyy Siikaisten lisäksi osiin Merikarviaa, Kristiinankaupunkia, Isojokea, Kankaanpäätä, Pomarkkua ja Poria. Linjakilometrejä kertyy tälle alueelle noin
tuhat kilometriä. Alueen kaikki asuinkiinteistöt ovat sähköistetyt, lisäksi alueen vapaa-ajan asunnoista noin 90 % on sähköistetty.
Ensisijaisesti Siikaislaiset isännät olivat asialla, kun nykyistä
sähköyhtiötä alettiin hahmotella vuoden 1924 alkupuolella.
Suunnitelmissa oli Lankosken myllyn yhteyteen perustaa
voimalaitos, joka ” pystyisi jakamaan virtaa sekä voiman
tarvetta että valaistusta koko Siikaisten pitäjään sekä Merikarvian puolelle lähinnä voimalaitosta oleviin kyliin.” Myllyyn sijoitettiin sähkögeneraattori, jonka voimin lokakuun 8.
päivänä vuonna 1924 Lankosken Sähkö Oy aloitti virallisesti
toimintansa. Myöhemmin myllyn kattoa uusittaessa vanhasta
katosta löytyi päre, johon silloiset rakentajat olivat tallentaneet ajantietoa. He mm käyttivät myllystä nimitystä Siikaisten sähkö osakeyhtiö.
Alkuaikoina sähkö ei aina riittänyt, välillä säännösteltiin niin,
että esimerkiksi sähkölamput vain punoittivat tai vähäinen
virta säästettiin käytettäväksi pimeimpinä aikoina. Nykyisin
olemme tottuneet häiriöttömään sähkön jakeluun. Se on itsestäänselvyys, jonka tärkeyden huomaamme vasta, jos pienikin katkos yllättää. Tänä päivänä Lankosken Sähköyhtiön

"Suomi on nyt tasavalta Venäjä suomes on ollu kauhea aika
Tänä aikana verotaakka on ollu suuri. Saksas on kauhea
aika...", Lankosken myllyn katon rakentajien viesti jälkipolville vuonna 1934. Kuva Lankosken Sähkö.

keskeytykset sähkön jakelussa ovat harvinaisia ja yleensä
lyhyitä ja etukäteen tiedotettuja. Ellei luonto sitten pääse täydellisesti yllättämään.
-Toivottavasti ei enää tarvitse kokea vuoden 2011 Tapanin
myrskyn tapaista myräkkää – toivon todellakin että jäi ainutkertaiseksi kokemukseksi, muistelee Lankosken Sähkön
toimitusjohtaja Kari Rimpelä vuosikymmenen alun joulun
aikaan osunutta hirmumyrskyä.
- Meillä on hyvät tekniset laitteet, joilla pystymme paikantamaan normaali tilanteessa viat nopeasti. Tapani myrskyssä
niistäkään ei ollut apua, koska koko jakeluverkko oli vaurioitunut myrskyn seurauksena.
Tästä myrskystä osattiin ottaa
oppia ja tänä päivänä vastaavaa
myräkkää lähdettäisiin hoitamaan
hiukan erilaisista lähtökohdista.
Toisaalta myrsky aiheutti niin suurta tuhoa metsissä, että niille paikoille ei vastaavaa metsää nopeasti
kasva. Lisäksi metsäteollisuudella
on mennyt hyvin viime vuosina ja
metsiä on hakattu runsaasti. Heikot
kohdat löydettiin ja linjoja on kymmeniä kilometrejä siirretty teiden
varsiin. Maakaapelointia on tehty
tarpeen ja maaston niin salliessa.
- Pystymme tällä hetkellä täyttämään sähkömarkkinalain vaatimukset, jotka määrittävät maksimisähkökatkojen
pituudet.
Asemakaava-alueilla sähkökatkot
Asentajat Kari Peltomäki ja Kalle
Kahri vaihtamassa muuntajaa Hirvijärvellä. Kuva Lankosken Sähkö.
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Lankosken Sähkö Oy omistaa norjalaisesta Litlebon vesivoimalaitoksesta 15.5. 2020 alkaen n. 3 %. Kuva lehdistötiedote.

eivät saa kestää yli 6 tuntia, haja-asutusalueella vastaava aika
on 36 tuntia. Tänä vuonna myrskyjen aiheuttamat sähkön jakelukeskeytykset eivät ole ylittäneet 12 tuntia.
Lankosken Sähkö Oy:n myymän sähkön energialähteitä
ovat yhteistuotanto 32,3,%, ydinvoima 32,4 %, vesivoima
19,5 %, hiili ja muu lauhdevoiman tuotanto 7,0 %ja tuulituotanto 8,8 %. Rimpelän mukaan vuoden 2021 alusta on mahdollisuus lisätä uusiutuvien energialähteiden osuutta, myös
Olkiluoto 3 valmistuminen toisi muutosta jakautumaan. Energian hinta määräytyy pääsääntöisesti pörssisähkön mukaan,
tuuli ja vesivoima vaihtelevat. Asiakas maksaa sähköstä myös
siirtomaksua, joka muodostuu perusmaksun lisäksi sähköverosta ja huoltovarmuusmaksusta, joihin molempiin lisätään
arvonlisävero.
Sähkömarkkinoilla sähkön tukkuhinta on ollut alkuvuoden
laskussa. Hinnan alennus johtuu useista tekijöistä mm tuotannossa käytettävien polttoaineiden hinnat ovat alentuneet, vesivoimaa on runsaasti tarjolla ja öljystä ylitarjontaa. Hintatason laskusta halutaan myös asiakkaiden hyötyvän. Lankosken
Sähkön myyntihinnat laskevat 1.7.2020 alkaen lähes 16 %.
Alennus koskee sähkön myyntihintaa. Muut hinnat pysyvät
ennallaan.
Lankosken Sähkö Oy on edelleenkin asiakkaiden omistama
paikallinen sähköyhtiö ja paikkakunnan merkittävä työnan-

taja. Sähköyhtiössä on tällä hetkellä vakinaisia työntekijöitä
12, mutta suurhäiriötilanteessa määrä saattaa nousta 60:een.
Paikallisten yrittäjien lisäksi tarpeen vaatiessa saadaan naapurilaitoksilta täysin ammattitaitoista porukkaa kaikkine varusteineen.
Sähkön käyttö tulee tulevaisuudessa todennäköisesti lisääntymään. Pienillä sähkölaitoksilla on siinä oma tehtävänsä.
- Uskon, että laitoksellamme on tehtävää tulevaisuudessakin,
ellei valtiovalta syystä tai toisesta rajoita pienten sähköyhtiöiden toimintaa. Selvisimme taloudellisestikin varsin haastavasta Tapani-myrskystä, selviämme varmasti tulevaisuudenkin haasteista, vakuuttaa toimitusjohtaja Kari Rimpelä.
Yksinkertaisia keinoja energian säästämiseksi:
-käytä energiansäästölamppuja tai led-valaisimia,
-sammuta valot huoneista, joissa kukaan ei oleskele,
-sammuta sähkölaitteet silloin, kun niitä ei käytetä älä jätä
virransäästötilaan, vaan sammuta laitteet
kokonaan,
-laske kotisi lämpötilaa asteella tai parilla,			
-vähennä sähkösaunassa käyntiä,
-vähennä turhaa lämpimän veden kulutusta,
Teksti Arja Lehtinen
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Ihmisen kokoisille ideoille
Tätä kirjoitusta teille Suvi Siikaisten lukijat kirjoittaessani, olen ollut kohta kahdeksan viikkoa olohuoneen pöydän ääressä etätöissä tänä erikoisena keväänä. Kerran
viikossa on tullut tyhjässä toimistossa käytyä, postit katsottua, tarvittavat asiakirjat
skannattua ja tulostettua. Toimistohommat maaseudun kehittämisen parissa sujuu jo
ihan mainiosti ja tehokkaasti etänä, kollegoiden kanssa pidetään palavereja verkonvälityksellä melkein kuin konkarit, mutta ikävä on kova asiakkaiden pariin. Somesta,
puhelinkeskusteluista ja sähköposteista saa vain pientä lohtua kaipuuseen. On aina
niin hienoa päästä paikan päälle toteamaan, mitä upeaa ollaankaan taas yhdessä
saatu aikaan. Teiltä odotan jo innolla, millaisia merirosvotarinoita nuorempi väki
Siikaisista leikkipuistonsa myötä tuleekaan tulevaisuudessa kertomaan!
Miten seinät saavat toimimaan?
Ajattelinkin jakaa tällä kertaa teille muutamia hienoja
työssäni vastaan tulleita tarinoita. Esimerkkejä 10 kunnan
alueelta siitä, miten pienelle investoinnilla voi olla summaansa suuremman vaikutukset. Valinta kenestä kirjoittaa
oli vaikea, sillä olemme tällä ohjelmakaudella eli alkuvuodesta 2015 lähtien rahoittaneet jo 260 hanketta sekä
viisi teemahanketta, joissa on tehty tai käynnissä on yli
60 alahanketta. Leader-tuki on näissä yhteensä 5 700 000
euroa ja hankkeiden kokonaiskustannukset 12 300 000 €.
Talkoita on tehty hankkeissa yli 1 000 000 euron arvosta.
Nämä kolme tarinaa olkoon nyt innostamisen ja inspiraation esimerkkejä investointihankkeiden puolelta.

ruokakursseja. Ei tiedä innostuuko kukaan, mutta tuleepahan kokeiltua.
Ja nyt osuttiin oikeaan saumaan. Kohta keittiössä kävi
iloinen hyörinä, kun joukko 12-vuotiaasta 89-vuotiaaseen

Kovelahden kyläläiset kokoontuvat kylätalolle
Mennään aluksi Ikaalisiin Kovelahden kylään. Esimerkkitarinaan, jossa seinien laitolla kylän toiminta on entisestään aktivoitunut, mukaan on tullut uusia kyläläisiä ja
kausiasukkaita.
Kylätalo Nousula remontoitiin ja laajennettiin vuosituhannen alussa Leader-tuella. Talo on sen jälkeen ollut suosittu
mm. juhlien pitopaikkana ja monipuolinen harrastustoiminta talolla on aktiivista. 20 vuotta alkoi näkyä jo talon
kunnossa ja yhdistyksen puuhanaiset ottivat yhteyttä Leaderiin. Salin lattia tulisi uusia, ilmalämpöpumppuja tarvittaisiin kesäjuhlien viilennykseen ja talven toimien lämmityskustannuksia laskemaan. Keittiö vaatisi päivitystä.
Leader hankkeen tavoitteena on aina luoda jotain uutta tai
kehittää olemassa olevaa toimintaa. Naisten kanssa mietimme, mitä tämä voisi olla juuri heille. Nyt kun keittiö
saadaan kuntoon niin yhtenä uutena juttuna voisi järjestää

Käskyvuoren näkötorni talvisessa maisemassa. Tutustu
lisää kohteeseen Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkin sivuilta.
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Torron upea katsomo
palvelee kisayleisöä
jatkossa vielä pitkään.
Aurinkorasvaa vain
muistettava laittaa!

opetteli, miten tehdään perinteinen satakuntalainen kakko
ja ruisleipä 100-vuotiaaseen juureen. Eihän se taito enää
ollut kaikkien hyppysissä niin vahvana kuin entisaikaan.
Ehdotuksia seuraavasta aiheesta sateli ja mukaan luvattiin
ottaa naapurikin ensi kerralla. Ja niin myös tapahtui!
Korona kevät pisti kurssit tauolle, mutta uskon että toiminta virkistyy taas yhä ehompana, kun kokoontumisrajoitteita puretaan. Hirvimiehet on luvanneet opettaa riistan käsittelyä ja Kyrösjärven lähikalaa halutaan myös lautaselle.
Kylätalon elämää voi seurata Facebookista.

Tällä hetkellä alueelle mietitään vielä jatkohanketta. Muun
muassa esteettömyyden parantamista ja taukopaikkojen
kunnostusta. Kiire kuitenkin tulee, sillä elämme ohjelmakauden viimeistä vuotta ja siirtymäkaudella rahoitusta ei
ole myönnettävissä. Mutta ideoida voi valmiiksi, vaikka
kesällä riippumatossa loikoillen!

Moottoreiden pärinää, koirien haukuntaa ja
hevosten hirnuntaa Karviassa

Toinen pieni tarina Kihniöstä. Tai ei se kovin pieni tarina
ole, sillä Lions club Kihniön hankkeessa tehtiin Käskyvuorelle Geopark-kohteeseen näkötorni. Itse tornin toteutti alan ammattilainen, mutta talkoolaiset osallistuivat
avustaviin rakennustöihin.

Vielä yksi tarina Karviasta. Torron moottoriurheilukeskukseen oli luvattu jokamiesluokan SM-ajot kesälle 2019.
Tilat kaipasivat ehostusta, jotta kisajärjestelyt sujuisivat
hyvin. Moottoriurheilun lisäksi tiloja käyttämässä oli jo
hevosharrastajia, koiraharrastajia ja mm. paikallinen VPK.
Hanke saatiin valmiiksi ajoissa ja kisat valittiin koko Suomen parhaiten järjestetyiksi koko vuonna. Iso koiranäyttelykin ehdittiin alueella järjestää ja viikkotoimintaa on
monenlaista.

Tuokaan homma ei ollut mitään kevyttä aputyötä, sillä jos
vierailet Käskyvuorella, huomaat että ihan tornin juurelle
et millään ajoneuvolla pääse. Ja sitten on vielä se kivikkoinen mäki siinä. Mutta kun kiipeät ylös, ymmärrät, miksi
torni on juuri oikealla paikallaan. Vieraskirjaan on merkintöjä tullut jo satoja Sveitsiä ja Japania myöten. Leader
Pirkanmaan Youtube-kanavalla on nähtävissä lyhyt video
myös hankkeesta.

Torro on esimerkki usean toimijan yhteistyöstä ja tilojen
monipuolisesta käytöstä. Vastuu jakaantuu laajemmalle porukalle ja alue on aktiivinen kaikkina vuodenaikoina. Yhteistyötä tullaan seuraavalla ohjelmakaudella vielä
enemmän hankkeissa peräänkuuluttamaan. Tämä voi olla
vain hyvä, sillä esimerkiksi Torron alueesta tuli parempi
kuin mitä yhden toimijan alkuperäiset suunnitelmat vielä
aluksi olivatkaan.

Kiipeä Käskyvuorelle
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Strategian pyörteissä
Tämä kevät olisi jo ilman koronaa ollut työssäni erilainen.
Kuten mainitsin, käynnissä on viimeinen maaseuturahoituksen ohjelmakauden 2014-2020 toimintavuosi ja valmistelemme niin paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti
kuin EU-tasolla uuden seitsemänvuotisen kauden ohjelmaa, strategiaa ja säännöksiä. Yritämme jättää käytäntöön
tältä kaudelta ne parhaat opit ja tavat, luopua turhista ja
kokeilla seuraavaksi jotain uutta. Samalla kartoitamme
millaisia jälkiä hankkeet ovat jättäneet alueemme ihmisten
elämään. Tällaisia esimerkkitarinoita onnistumisista kuin
myös epäonnistumisista.
Strategia sanana ei ole kovin kaunis (ainakin kun vertaa
Suomen kauneimmaksi valittuun sanaan äiti), mutta sanan
rumuudesta ei pidä välittää. Strategia on meidän ajatukset,
toiveet, ideat, mahdollisuudet, haasteet ja realiteetit yhteen
kokoava tiivistelmä, joka ohjaa toimintaamme seuraavat
seitsemän vuotta. Se on paras mahdollinen yhteinen näkemys siitä, mitä me haluamme ja uskomme kotiseutumme olevan nyt ja tulevaisuudessa. Strategia ei ole kiveen
kirjoitettu opus vaan voi ja saa muokkautua asioiden niin
vaatiessa. Joskus joku kutsui sitä selkärangaksi. Oikean
selkärangan tavoin se pitää toimintamme punaisen langan
koossa yhteistyössä kehon muiden osien kanssa. Meillä ne
olette te, alueen asukkaat ja muut yhteistyöverkostot.
Sillä selkärankakaan ei pärjää yksin. Onnistunutta toimintasuunnitelmaa ja tahtotilaa emme voisi yksin tälle
isolle toiminta-alueellemme kirjoittaa. Perinteisten kyselyiden, kuntastrategioiden ja monien tutkimuksien rinnalla tärkeään osaan nousevat juuri hankkeiden toteuttajien
kokemukset. Leader toimintatapa on perustettu ihmisten
kokoisille ideoille. Mahdollistetaan yhdessä näiden esimerkkitarinoiden syntyminen alueellemme jatkossakin!

Pohjois-Parkanon kylätalon uutta ilmettä miettimässä.
Kovelahden tavoin myös oiva esimerkki aktiivisesta kylätoiminnasta. Löydät tietoa myös tämän kylätalon toiminnasta Facebookista.
Oikein aurinkoista kesää!
Leena Saloniemi
Leader Pohjois-Satakunta hankeneuvoja

Mitä Leader on?
*Leader on toimintatapa, jonka ydin on paikallinen ja asukkaiden oma aktiivinen toiminta maaseudun
kehittämiseksi.
* Leader -ryhmiä on Suomessa 54 kappaletta. Leader Pohjois-Satakunta toimii 10 kunnan alueelle
tarjoten toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta. Toiminnan taustalla on yhdistys, jonka jäseneksi kuka
tahansa voi liittyä.
*Leader-rahoituksella voidaan tukea mm. yritysten perustamista, kehittämistä ja investointeja, kylien
elinvoimaisuutta, uuden oppimista tai perinteiden vaalimista, harrastusmahdollisuuksia ja kansainvälistä toimintaa.
*Meillä työskentelee neljä henkilöä; toiminnanjohtaja Juha Vanhapaasto, kv-koordinaattori Krista
Antila, hankesihteeri Päivi Hietapakka-Ojala ja hankeneuvoja Leena Saloniemi. Tutustu lisää www.
aktiivinen.fi, sekä somekanavat Facebookissa, Twitterissä ja Instgramissa.
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Hiilivapaa sielu
Aamukasteisessa sammaleessa varpaani kastuvat. Harppaan pitkän askeleen päästäkseni
kuiville. Rantaterassin puupinta tuntuu lämpimältä, siihen on tainnut varastoitua eilisen auringonpaisteen säteet.
Jalkapohjista jää vielä märät jalanjäljet kuivaan puuhun.
Kesäaamuisin järven luonto hengittelee puhtain
ja voimakkain keuhkoin. Kuikka huudahtaa
just ennen kuin luikahtaa järven pinnan alle.
Joutsenet availevat trumpettejaan. Pikkulinnut
pitävät aamukonserttoaan. Mustarastaan huilusoolo täyttää yllättäin koko ilmatilan.
Vielä nytkin aikaisin aamulla ihollani viipyy eilisillan saunan tuoksu. Puilla lämmitetty kiuas
ja tietysti koivuvihta. Mieleeni jää kytemään
se, että tulikohan tehtyä ympäristörikos. Paljonkohan päästöjä nyt sitten ilmassa leijailee
ja paljonko tuhosin hiilinieluja. Saatoin jopa
pulahtaa järveen shampoon jäämät päässä ja
huuhdella itseni siellä.

Terassille kannoin kaffekupposen.
Mietiskelen jälleen. Tai ehkä järkeilen, maalaisjärjellä.
Onkohan tähän yhden kaffekupposen tuottamiseen valahtanut enemmän energiaa kuin siihen
eiliseen saunaan?
Puut saunan lämmitykseen tuli tuosta parinkymmenen metrin päästä, kun myrskyt kaatoi
tontilta muutamia isoja puita. Hikeä siinä valui
ja paljon ihmisenergiaa kun ne klapeiksi asti
tehtiin. Juu, ja tarvittiin löpöä moottorisahaan.
Aamun rantaterassituokio on sitä millä pystyn
lataamaan energiaa itseeni. Ja puhdas järvivesi,
jonne laskeudun hiljaa aamu-uinnille.
Voi olla, että kaikkea pahaa luonnon tuhoamiseksi olen kulutustottumuksillani elämäni aikana tehnyt.
Siltikin nautin täysillä tästä ihanuudesta juuri
nyt. Elän. Kuten myös Hiilivapaa Sieluni.

Tämän yllä olevan kirjoitelman aihion olen tehnyt pöytälaatikkooni ennen nykyistä isoa maailmanlaajuista pandemiaa, kulkutautia.

Ja tässä kuitenkin voisi ajatella tulevaksi jotain kirkasta
tummien pilvien takaa. Opettaako tämä aika taas arvostamaan maata, maaseutua ja sen väljyyttä?

En arvannut että yksi syy eristäytyä luonnon keskelle, järven rantaan olisikin näin pikkiriikkinen. Ihan pikkunen
näkymätön vihollinen. Pieni mutta pirullinen.

Etätyöstä on puhuttu "maailman sivu" - nyt se taidetaan
tosissaan oppia. Kyllä se toimii perämettistäkin, kunhan
työnantajakin sen ymmärtää.

Katselin tässä telkkarin päivälähetyksiä yleisradion ykköskanavalta. Arkipäivisin sieltä tulee vanhoja suomalaisia elokuvia. Niskavuoret meni sujuvasti, mutta Evakko
pisti miettimään toisenkin kerran. Silloin Karjalaisten piti
lähteä ja jättää oma kotinsa - nyt meitä kehotetaan vain
pysymään omassa kodissamme.

Sekä myös se oppi, että perunanistutusta ei voi tehdä etätyönä.

Siinä vähän vertailukohtaa omaan historiaamme.
Ehkä tämä jotenkin kestetään.

Yhdessä mennään, kaikkia meitä näihin hommiin tarvitaan.
Teksti ja kuva: Riitta Ruuskanen
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Yrittäjyyttä ikä kaikki

Eteläpään matkailukeskukseen
uusi yrittäjä

Eteläpään uusi yrittäjä Jeremias Grönqvist toivottaa vanhat ja uudet asiakkaat tervetulleiksi.
Vuosia ravintola-alalla toiminut, liiketalouden merkonomi, 19-vuotias Jeremias Grönqvist aloittaa Eteläpään uutena yrittäjänä kesäkuun alussa.
Nuoresta iästään huolimatta Grönqvist on harjoitellut
yrittäjyyttä jo alle kymmenvuotiaasta.
- Kun kerroin mummulleni tästä uudesta työpaikastani,
hän sanoi aina muistavansa kuinka jo pikkupoikana olin
ilmoittanut isona alkavani yrittäjäksi. Yrittäjyydestä en
silloin tiennyt yhtään mitään. Lähipiirissänikään ei ole
yrittäjiä, mutta ravintola-alan tunnen, myös äitini toimii
alalla, tällä hetkellä ravintolaesimiehenä.
- Kymmenvuotiaana olen jo keräillyt tanssisuulin lattialta roskia ja tiskejä. Vuosi vuodelta on menty eteenpäin.
Tiskarina aloitin 15-vuotiaana Hotelli Yyterissä. Puolen
vuoden pestin jälkeen siirryin saliapulaiseksi, sitten tar-

joilijaksi. Olen toiminut myös pikaruokatyöntekijänä ja
nykyinen tehtäväni on à la carte tarjoilija-baarimestarina.
Koulutukseni tuki hyvin työntekoa ja työssäni sain tehtyä
sellaisia asioita, jotka hyväksyttiin osaksi koulutustani.
Liiketalouden linja oli oikea valinta ja samalla sain opetella yrittäjyyttä. Kohdalleni on myös osunut aikuisia, jotka
ovat neuvoneet ja kannustaneet eteenpäin. Vastuut ovat
vähitellen kasvaneet.
Eteläpään yrittäjäksi hän päätti hakea tiukan harkinnan
jälkeen.
- Näin Facebookissa ilmoituksen, jossa Eteläpään yrittäjä myi ruoka-annoksia Merirosvolaiva-hankkeen hyväksi. Olin juuri syönyt, mutta ajattelin, että hyvää hanketta
täytyy kannattaa. Samalla muistin Kuntauutisten ilmoituksen, jossa etsittiin uutta yrittäjää Eteläpäähän. Lähdin
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hakemaan ruokaa. En ihan saanut, mitä tilasin, koska paikka oli sulkemassa ja tarpeet olivat jo loppu, mutta hyvän
lihapiirakan sain. Samalla Seijan kanssa juttelimme hänen
kokemuksistaan Eteläpää-yrittäjänä, kertoo Grönqvist.
Yön yli mietittyään Grönqvist palasi Eteläpäähän ja halusi
tarkastella Eteläpään toimintaa tarkemmin. Omat arvioinnit saivat vahvistusta.
- Näin olin ajatellutkin, halusin vain varmistaa asian.
Eteläpään yrittäjänä nelisen vuotta toiminut Seija Myllymäki on todella helpottunut, että uusi yrittäjä löytyi jatkamaan toimintaa.
- Lopettaminen oli kyllä pitkän harkinnan tulos. Ihan helppoa päätöksen teko ei ollut. On tässä ollut paljon hyviä
puolia, erityisesti ikävä tulee asiakkaita, mutta nyt on aika
kokeilla muuta. Tarvittaessa olen lupautunut olemaan
apuna, ja lihapiirakan, jonka Jeremiakselle myin, muistan
pitkän aikaa, naurahtaa lähtösiivousta tekevä Seija Myllymäki.
Viime vuosina Grönqvist on hankkinut kokemusta myös
tapahtumajärjestäjänä; sovitellut ohjelmatoimistojen kanssa lavatanssibändien sopimuksia. Näin syntyneitä verkostoja hän voi hyödyntää myös uudessa työssään.
Hän suhtautuu hyvin realistisesti tässä tilanteessa Eteläpäässä jatkamiseen. Pääosin hän aikoo pysytellä tutussa,
toimivaksi osoittautuneessa reseptissä, mutta joitain muutoksia on myös mielessä.

Jeremiaksen papan vanha Deutz-traktori löysi paikkansa Eteläpään piha-alueelta. Pikkulintu oli tehnyt
pesänsänsä traktorin pakoputken viereen.
- Olen jo palkannut ravintolaesimiehen ja toivon myös
löytäväni Siikaisista kesäapulaisen. Omaa työtäni en tällä
hetkellä aio jättää, mutta Eteläpäässä olen niin paljon kuin
voin ja taustalla työskentelen koko ajan.
- Eteläpäästä saa jatkossakin pizzaa ja burgereita. Suunnittelen parhaillaan jotain kevyttä lisäystä tarjontaan.
Karaokea lauletaan edelleenkin, livemusiikkia toivoisin
voivani lisätä, ja juhannusjuhliin on jo esiintyjäksi varattu
Pelimies Seppo Ranta, lisäksi muuta ohjelmaa. Juhannusta juhlitaan, jos valtiovalta suo, esittellen lähiajan suunnitelmiaan uudesta työtehtävästään innostunut yrittäjä.
- Eteläpää on kuitenkin ainutlaatuinen, hieno paikka. Paikalla on perusasiakaskunta, mutta laajentamiseen näen
olevan selvää potentiaalia esimerkiksi yhteistyöllä yritysasiakkaiden kanssa. Uskon kotimaan matkailun lisääntymiseen, Eteläpään kohdalla sen toteutumiseen tarvitaan
tunnettavuuteen panostamista.
Uuden yrittäjän ensisijainen harrastus on työ, mutta myös
vanhat autot kiinnostavat. Papalta peritty Deutz-traktori
vuosimallia -63 on varsinainen aarre ja samaan luokkaan
kuuluu Transit-avolava vuodelta -82. Molemmat ovat
ikäisensä näköisiä ja toimivia. Traktori on ajettu Porista
Siikaisiin Vuorijärven mökille, jonka Grönqvist hankki
jo vuosi sitten kesäpaikakseen. Myös luonto kiinnostaa ja
hyvää seuraa on yksivuotias Bonnie-koira, joka juoksuttaa
isäntäänsä niin Vuorijärven metsissä kuin Eteläpäänkin
maisemissa.

Keittiö on myös tuttu paikka Jeremiakselle.

Teksti Arja Lehtinen
Kuvat Raimo Maljanen
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Kahvila
keskellä
kylää
Merikarvialta, Kankaanpään kautta Siikaisiin muuttanut
24-vuotias nuori yrittäjä Pauliina Tunturi on toteuttamassa yrittäjäksi ryhtymisen haavettaan perustamalla ensimmäisen yrityksensä, Kaarna-kahvilan, kunnalta vapautuneeseen entisen kirjaston tiloihin.
- Jotenkin olen aina tiennyt, että voisin olla yrittäjä. Luin
yläkoulussa ekonomiaa valinnaisaineena, luultavasti siitä
sain ensikipinän. Varsinaisesti ratkaisu alkoi kehittyä tästä
vapaasta tilasta, kun kirjasto siirtyi Kunnantupaan. Asuimme vielä tässä kylällä ja kuljin tästä ohi päivittäin. Pidin
silmällä tätä paikkaa, joka aina vain pysyi tyhjänä. Siitä
syntyi ajatus, että tämä voisi olla yritykseni paikka, muis-

Biljardipöytä löysi paikkansa kahvilatilasta
telee Pauliina Tunturi yritysidean syntymisen alkuaikoja.
- Kahvilan perustaminen on tuntunut koko ajan luontevalta ajatukselta. Viihdyn nimenomaan paremmin tiskin takana myyjänä kuin istumassa asiakkaiden puolella.
Yrityksen perustamiseen löytyi ammattiapua yritysneuvojalta ja taloudellisen puolen neuvontaa pankilta. Leader
Pohjois-Satakunta myönsi starttirahaa.
Rakennusalan perustutkinnosta on ollut hyötyä, kun Tunturi alkoi suunnitella tyhjän tilan muuttamista toimivaksi
kahvilaksi. Suunnittelun ja rakentamisen hän suoritti itsenäisesti; esimerkiksi persoonallinen, kahvilatilan toiminnallinen sydän tiskeineen rakentui trukkilavoista. Ison
tilan seinien maalaukset värivalintoineen ovat myös yrittäjän omaa työtä. Muutoksia on tehty myös takatiloissa;
entinen kirjavarasto on muutettu kahvilan toimivaksi keittiöksi, lisäksi pieni, valoisa sivuhuone voi toimia tarpeen
tullen 10 hengen kokoustilana. Kahvilatilaan on mitoitettu
30 asiakaspaikkaa.
- Kiinteistön omistajalla on rakennusliike. Hänen työntekijänsä ovat auttaneet muutostöissä. Tarvittavat korjaukset
on tehty asiallisesti. Yhteistyö on sujunut hyvin, kiittelee
Tunturi.
.Pauliina Tunturi odottaa jäätelökesää.

Perinteisen kahvilatarjonnan lisäksi Kaarnassa on A-oikeudet. Kahvilasta löytyy myös toiminnallisia pisteitä,
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kuten erilaisia pelejä: biljardipöytä ja Darts-tikkataulu sopivat kilpailuhenkisille asiakkaille. Televisiosta voidaan
jatkossa seurata porukalla vaikka Tokion olympialaisia
seuraavana kesänä. Kokemusta Pauliina Tunturi on hankkinut työskennellessään aikaisemmin samantyyppisessä
kahvila-baari Saluuna Majavassa Kankaanpäässä.
- Haluan tehdä tästä viihtyisän kokoontumispaikan
eri-ikäisille. Suunnitelmissa on myös erilaiset teemapäivät
karaokea unohtamatta, kertoo tuore yrittäjä suunnitelmistaan.
Pauliina Tunturi työskentelee tällä hetkellä kankaanpääläisessä rakennusyrityksessä. Työpaikkaansa hän ei aio
ainakaan vielä jättää, vaan jatkaa työssään alkuviikon ja
loppuviikon kahvilassa.
Nuori perhe; Pauliina, Ville ja pikkuinen Matias ovat
erittäin tyytyväisiä uuteen männikkömetsän ympäröimään
kotiinsa Eteläpäässä. Ympäristöstä syntyi myös idea kahvilan nimestä.
- Katselin mäntymetsää siinä kotitalon ympärillä ja ajat-

telin, että Kaarna sopisi hyvin siikaislaisen yrityksen nimeksi. Metsäähän Siikaisista löytyy muutenkin runsaasti,
kertoo tämä Siikaisiin hyviin kotiutunut nuori yrittäjä.
Partioharrastustaan Pauliina Tunturi aikoo jatkaa. Hän
on hallituksen jäsen ja lisäksi toiminut Seikkailijoiden ohjaajana. Ensi syksynä ohjattava ryhmä jatkaa Tarpojissa.
Toivottavasti saadaan lunta ensi talvena, jotta hyvin alkanut hiihtoharrastus Eteläpään laduilla voi myös jatkua.
Teksti ja kuvat: Arja Lehtinen

Kaarnan aukioloajat:
torstaisin 11-18
perjantaisin 11-23
lauantaisin 14-23
Kaarnan avajaiset
pe 5.6.2020

Kuulumisia suunnistuksen
SM-kilpailuiden järjestelyistä
Onpas ollut erikoinen kevät. Ympäri maailmaa riehunut
pandemia on vaikuttanut kaikkien meidän elämään ja monet asiat ovat poikenneet huomattavasti normaalista arjesta. Kilpailunjärjestäjinä emme tietenkään ole olleet tälle
tilanteelle immuuneja.
Kahden tuhannen kilpailijan tapahtuman rakentaminen
tyhjästä syrjäiseen paikkaan on mielenkiintoinen ponnistus jo ihan ilman poikkeustilaakin. Ihailen kilpailuorganisaatiomme jäsenten joustavaa ajattelua, tarmoa ja yhteistyökykyä ratkaisujen löytämiseksi.
Olen todella iloinen siitä, että olemme aloittaneet tapahtuman suunnittelun ja järjestelyn ajoissa. Näiden vuosien
aikana olemme miettineet asioita useista näkökulmista,
varautuneet muutoksiin ja miettineet vaihtoehtoisia tapoja
toimia. Kilpailuorganisaatiomme on ehtinyt rauhassa tutustua ja löytää yhteisen tavan työskennellä. Nyt olemme
voineet hetken tarkkailla, mihin tilanne kehittyy, ja silti
olemme järjestelyiden osalta sopivassa aikataulussa.
Näillä näkymin SM-mestaruudet ratkotaan Siikaisissa 12.13.9.2020. Vielä viranomaisten antamia toimintaohjeita
syksyn tapahtumiin ei ole. Kilpailuorganisaationa seu-

raamme tietenkin tilannetta tarkasti ja toimimme annettujen ohjeistusten mukaan.
Siikaislaiset metsät herättävät nyt kiinnostusta laajasti
ympäri Suomea. Tarjoamme suunnistajille mahdollisuutta tutustua maastotyyppiimme harjoituspakettien avulla.
Kesän aikana useat suunnistajat järjestävät omia harjoitusleirejään alueella, joten mm. Matovuoren ja Venesjärven
suunnalla voi bongata eri seurojen suunnistuspaitoja.
Kilpailuihin on noin kolmisen kuukautta aikaa. Sanotaan,
että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Nyt on aika laittaa
suunnitelmamme toteen. Tästä tulee hieno tapahtuma!
Mikäli haluat osallistua tapahtuman järjestelyyn, ilmoittauduthan talkoolaiseksi nettisivuiltamme www.kansu.fi/
sm2020. Tehtäviä on laidasta laitaan ja kaikki ovat sydämellisesti tervetulleita mukaan! Kokemusta suunnistuksesta ei tarvita.
Suunnistusterveisin,
Hanna Kallio
Kilpailunjohtaja
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Koronakevään kuulumisia
Kummallista on ollut maailman meno tämän kevään aikana. Elämisen rajoitukset
ovat olleet samansuuntaiset meille kaikille, mutta selviytymistarinat voivat olla hyvinkin erilaisia. Näkyvimmät muutokset olivat kouluväellä ja karanteenin omaisiin
olosuhteisiin suositelluilla yli 70-vuotiailla. Tähän mennessä on selviydytty vähintäänkin tyydyttävästi.
”Alku oli aikamoista kaaosta”
Etäopetukseen siirtyminen melko yllättäen tuotti alkuvaiheessa monenmoista hankaluutta. Sen jälkeen, kun rutiinit
löytyivät, alkoi homma sujua.
Tekniikalla ja sen sujuvuudella on ollut tärkeä tehtävä.
Varsinkin etäkoulun vanhemmilta on tullut kiitosta toimivasta laajakaistasta, joka on mahdollistanut niin oppilaiden etäkoulun kuin vanhempien etätyön moneltakin koneelta yhtä aikaa. Myöskään koneiden puute ei ollut este.
Koululta sai koneen lainaksi tarvittaessa.
Siikaisissa myös esikoululaiset jatkoivat etäopetuksessa.
Opettaja Sanna Harju oli hyvin tyytyväinen tästä päätöksestä. Sen lisäksi, että he oppivat koneen teknistä käyttöä
ja saivat ihailla kavereidensa kasvoja näyttöpäätteellä ikävän helpottamiseksi, opettaja Harju tulevana ekaluokan
opettajana uskoo kouluvalmiuden parantuneen huomattavasti tämän jakson aikana. Myös kouluvalmiustestit tehtiin etäopetuksen aikana.
Opettaja Sanna Harju toimii myös yläkoulun biologian
opettajana ja sai etäopetuksen aikana iloita 9.luokan oppilaan Topi Sorvalan menestymisestä Metsävisassa. Alkukisoihin osallistujia oli 21 000 yläkoululaista eri puolilta
maata, loppukilpailuun valittiin 50 parasta. Topi Sorvala
sijoittui kunniakkaasti 5. neljänkymmenen muun osallistujan kanssa.
Oppilaat saivat opetusta monien eri alustojen kautta. Sähköinen reissuvihko Wilma oli ahkerassa käytössä, Google
Meetiä ovat opettajat käyttäneet myös keskinäiseen kokoustamiseen. Google Classroom on soveltunut monipuoliseen tehtäväantoon ja oppilaiden palautuksiin. Google
Drivea on osa käyttänyt opettaja- ja oppilaskansioiden jakamiseen. Puhelin toimi myös hyvin kodin ja koulun välisessä viestinnässä.
9.luokan oppilas Ea Joensuu piti päiväkirjaa kolmesta
ensimmäisestä etäkouluviikosta. Ean tunnelmat ovat varmasti tuttuja monelle muullekin koululaiselle.
” Ensimmäisen etäopiskeluviikon jälkeen olen vähän

hämilläni, eihän kukaan ole ollut tällaisessa tilanteessa
aiemmin. Koulujuttujen tekeminen on kuitenkin luonnistunut tähän asti ihan hyvin. Totta on, että olisi helpompaa istua vain koulun penkillä kuuntelemassa opetusta. Kotona
otat vastuun täysin itse oppimisestasi, luot muistiinpanoja,
teet tehtävät ja koitat pysyä perässä kotitehtävien palautuspäivissä.
Opiskelu on siis paljon itsenäisempää, se ei kuitenkaan
tarkoita sitä, että meidät oppilaat olisi hylätty puille paljaille. Opettajiin on helppo saada yhteys monienkin eri
alustojen kautta, ja vastauksen voit helposti saada saman
päivän aikana, jopa puolentunnin sisään.
Toinen viikko on tuntunut paljon raskaammalta. On saanut tehdä paljon ponnisteluja, että on saanut tehtyä kaiken
ajallaan ja huolellisesti. Opettajilta saadut tsemppivies-
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Etätehtävissä sovellettiin monenlaisia tekniikoita ja
oppiainerajat hämärtyivät.
Kuvaamataidon ja äidinkielen yhdistäminen toteutui esimerkiksi seuraavissa tehtävissä. Ensimmäiseksi tarvittiin
lehtiä, joita sai vapaasti leikellä. Teksteistä irroitetuista
sanoista ja kirjaimista rakennettiin runo aiheena tämä kevät, tämä aika,tavalla tai toisella ymmärrettynä. Oppilaat
saivat myös perusteelliset ja yksityiskohtaiset ohjeet Mandala-kuvaamataidontehtävästä. Tämän ympyrän tai kiekkomaisen esineen kuvan rakennusvälineet voi etsiä mm.
keittiöstä, lelulaatikosta, tai vaatekaapista. Rakentamisen
voi yhdistää myös ruoanlaittoon tai leivontaan.

tit, sekä mukavat kommentit hyvin tehdyistä läksyistä ovat
piristäneet. Sauli Niinistön mukaan muistetaan ottaa nyt
henkistä läheisyyttä. Henkistä läheisyyttä on tullut otettu
juteltua niin videopuheluissa kuin viestitellenkin ystävien
kanssa.
Kolmas viikko on silmissä, ja neljäs viikko on juuri alkamassa. Etäopiskeluun on vihdoin alkanut oikeasti tottua, ja
olen löytänyt itselleni sopivan rytmin, jolla jaksan hoitaa
kouluhommat. Monista aineista ollaan pidetty video-opetustunteja, videotunnit ovat sujuneet ihan mukavasti. Oppimisen taakkaa keventää huomattavasti kun opettajan
kanssa käydään käsiteltävää aihetta yhdessä läpi.

Kouluun palaaminen arvelutti varsinkin vanhempia, joiden lapset käyttivät koulukyyditystä. Osa kyyditsi lapsensa itse kouluun. Joku oppilas saattoi murehtia myös mahdollista tartuntavaaraa, koska kotona oleva mummu tai
vanhempi kuuluu riskiryhmään. Nämä pelot osoittautuivat
onneksi vääriksi. Pääasiassa oppilaat tuntuivat palaavan
pitkän tauon jälkeen mielellään pois pelkän ruudun ääreltä. Myös myönteistä asenteenmuutosta koulutyöhön oli
havaittavissa. Muuttuneet olosuhteet rajattuine ryhmineen
tuntuivat aluksi vähän oudoilta, mutta tähänkin muutokseen totuttiin.
Rehtori Jari Tuurin mukaan kevät ja kouluun palaaminen
sujuivat kaikesta huolimatta hyvin, vaikka vaatikin koulun
henkilökunnalta paljon lisätyötä, joustoa ja mielikuvitusta.
Ohjeistukset olivat tiukat. Sopeutumista helpotti kohtuullisen pieni oppilasmäärä ja piha-alueen avaruus.
Hyviäkin puolia tästä oudosta keväästä löytyy. Vauhdin
pakkohiljennys auttoi myös arvostamaan monia itsestäänselvinä pidettyjä asioita – vaikkapa kouluruokailua.
Vilkasta viestintää ”vanhuksilla”
Karanteenimummut eivät jääneet toimettomina odottelemaan aikojen muuttumista, vaan kehittelivät erilaisia selviytymisstrategioita uutta tekniikkaa hyödyntäen. Aikaa
oli myös runsaasti, koska ulkona liikkuminen minimoitiin,
eikä kaappien siivouskaan ikusesti kestä. Käytössä olivat
monet viestimahdollisuudet ulkomaailmaan Zoom-konferensissa tavattiin sisaruksia, WhatsApp- puhelut, viestit
ja videot lentelivät, Facetime ja Skype auttoivat tavoittamaan myös ulkomailla asuvat. Puhelinaika lisääntyi. Kirjeen kirjoittamiseen löytyi myös aikaa; mummu tervehti
kukkakuvin lapsenlastaan,vastauskirjeessä koreilivat koirantassuterveiset.
Lea Järviluoma

Mandala-sovellus ruoka-aineista

Emännän harrastukset jäivät tauolle (neulekerho, kudontapiiri ja jumpat ) Isännän arki ei juurikaan muutu onko
se sitten hyvä vai huono asia jää nähtäväksi.

16
Kirjastosta ehdittiin viimeisenä aukiolopäivänä hakemaan
parikymmentä nidettä, jotka tuli luettua kolmen ensimmäisen viikon aikana. Päivittäiseen rutiiniin tuli reipas kävelylenkki sekä noin tunnin ruokaperäset ja päiväkahvin
jälkeen pelattiin canastaa ja sitten siirryttiin kutimen kans
tv:n tai tietokoneen ääreen.
Ruokatarvikkeita varattiin pakastimeen normaalia enemmän ja täydennystä saamme Vestorista – ostokset tuodaan
kotiin. Vähän hassulta se tuntuu, kun itse ollaan kunnossa
ja päiväkävelyllä kävellään kaupan vierestä, mutta ei me
ehdoin tahdoin haluta sitä tautia.
Säiden lämmetessä ja paikkojen kuivettua on pihalla riittänyt krapsutteltavaa . Mukavasti lähti eläkeläisten arki
rullaamaan.Jälkikasvua, etenkin lapsenlapsia tuppasi tulemaan ikävä. Siihen löytyi ratkaisuksi viikottaiset WhatsApp-videoraportit .

Suvi-Siikainen
Säde Suominen toimii myös SPR:n Siikaisten osaston
yhteyshenkilönä edelleen, puhelin numero 0414418765,
SPR:n Auttava puhelin tarjoaa myös keskusteluapua poikkeusoloissa ma-pe klo 9-21 varmuudella kesäkuun loppuun.
Pirkko Aho käytti myös WhatsApp-yhteyspohjaa askartelutuokioissa lastenlastensa 8-vuotiaan Anniina Franckin ja 9-vuotiaan Siiri Rompasaaren kanssa. Joka torstai
etäkoulun kestäessä kahden tunnin ajan serkukset ja muori
harjoittelivat kädentaitoja. Ensimmäinen tunti työskenneltiin tiiviisti, toinen puheltiin niitä näitä. Molemmat tuokiot
yhtä tärkeitä.
Ensimmäinen työ oli tyttöjen mielestä liian helppo, toinen
ehdotus puolestaan liian vaikea. Yhteisymmärrystä löytyi,
kun muori otti ohjat ja päätti, että haasteistakin voidaan
selvitä. Serkusten äidit saivat keskiviikkoiltaisin materiaaliohjeet, jotka piti olla valmiina yhteyden auettua.

Sisarusteni kanssa, meitä on 6, pidettiin pääsiäisen aikaan Zoom-ohjelman avulla ”videokonferenssi” – Oli
kiva nähdä toistemme ”naamat” ihan livenä, puheliasta
sakkia kun olemme, meinasi välillä tulla puhetta usealta
samanaikaisesti. Ensi kerralla valitaan puheenjohtaja ja
pyydetään nätisti puheenvuoroja ohjelmassa kun on sellainenkin ominaisuus.
Kun miettii noita kerrostaloissa asuvia kaupunkilaisia ja
ulkonaliikkumiskieltoja sekä muita rajoituksia niin saamme olla kiitollisia, että asumme täällä maalla.Ympärillämme on avaruutta ja metsissä tilaa liikkua ilman että tulee
ruuhkaa.
Ulkona paistaa aurinko – taidan lähteä tuonne pihalle
”käppäilemään”

Säde Suominen
Sopivaan aikaan saimme
pienen Lakka-koiran; jonka kanssa ja sitä opettaessa
päivät kuluvat mukavasti.
Ikävää lastenlasten kanssa
hoidetaan WhatsApp-puheluilla. Videon avulla voivat
myös pikkupojat seurata Lakan kehitystä sekä antaa ”haleja” niin koiralle kuin meille
vanhuksillekin. Puhelimitse pidetään yhteyttä myös sukulaisiin ja ystäviin.
Nykytekniikalla on mahdollista osallistua videopalavereihin ja myös karanteenista käsin osallistua auttamistehtäviin. Yhdessä me selviämme.
Toivotan kaikille hyvää kevättä ja kesää koronan talttumista odotellessa.

Ensimmäinen työ on ystävänpäivä rasia, johon voi kätkeä
vaikka karkin. Toisessa harjoiteltiin kaavan tekoa.Tilkkutyyny koottiin etupistoin. Äidit vahvistivat reunat koneompeleella. Oikeanpuoleissessa tyynyssä löytyy tilkku Anniinan äidin omasta käsityöstä alakouluajoilta Siikaisista.
Tässä olivat vain muutamat tuotokset.Tyttöjen pyynnöstä
käsityötuokiot jatkuvat kesällä.
Teksti Arja Lehtinen

Suvi-Siikainen
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Turvallisemmin Kurikanniskalta Isojärvelle
Seitsemän kilometrin venematka Kurinkanniskalta Ronttoonselälle on vuosikymmeniä ollut haastava – ja on sitä
edelleen, vaikka joka vuosi väylää on parannettu eri keinoin. Reitin viitoitusta on tarkennettu ja pahimpia kiviä
räjäytetty Isojärvi-Seuran toimesta usean vuoden aikana.
Kuluvan vuoden keväästä alkaen suurena apuna reitistön kehittämisessä on ollut Isojärven järvipelastusyhdistyk-sen uusi, nauhoittava viistokaikuluotain.
– Nyt meillä on tarkka kuva Kurikanniskan reitin tilanteesta. Kuivaskannanniemen edustan lisäksi
suuria ongelmia on ollut Kaunissaaren edustalla lähestyttäessä Haudanselältä Kirkkosalmea, kertoo järvipelastusyhdistyksen puheenjohtaja Mika Lähteenmäki.
– Kaunissaaren edustalla kiviä on niin runsaasti, että räjäyttäminen ei tule kysymykseen. Kohdan ongelmat ratkaistiin lisäämällä ja tarkentamalla viitoitusta viistokaikuluotauksen avulla.
Lähteenmäen mukaan reitin turvallisuutta ei pystytä kuitenkaan täysin takaamaan. Hän painottaakin veneilijöiden
huolellisuutta ja varovaisuutta Kurikanniskan ja Ronttoonselän välillä.
Isojärven järvipelastusyhdistyksen tukikohta sijaitsee Pomarkun Kiilholmassa. Yhdistyksen pelastusvene Loistokari tavoittaa sieltä järven viitoitetut alueet yleensä alle
30 minuutissa. Aluksen monipuolinen navigointilaitteisto
mahdollistaa liikkumisen myös erittäin huonoissa olosuhteissa ja pimeällä. Vuonna 2019 aluksella oli Mika Lähteenmäen mukaan 10 tehtävää.
– Varsinaisten tehtävien ohella luotaamme tämän kesän
aikana erityisesti viitoitettujen väylien matalia kohtia. Ke-

Pv Loistokari

Nauhoittavan viistokaikuluotaimen kuvassa reitin kivikkoa hieman yli metrin syvyydessä.
väällä teimme jo muutaman viitan paikan tarkennuksen
viistokaikuluotaimen avulla. Tavoitteenamme on yhdessä
Isojärvi-Seuran kanssa saada tulevien vuosien aikana valtaosa järverstä luodattua.
Isojärven järvipelastusyhdistys on Suomen Meripelastusseuran jäsenyhdistys, minkä tarkoituksena on tukea eri
viranomaisia pelastus- ja etsintätehtävissä. Yhdistyksen
päätoiminta-alueena on Siikaisten – Pomarkun Isojärvi.
Toiminnan painopiste on ennaltaehkäisevässä turvallisuustyössä. Isojärven järvipelastusyhdistyksessä on noin
150 jäsentä, joista aktiivisessa venetoiminnassa on noin
20. Toiminta on täysin vapaaehtoista ja yhdistyksen tulot
muodostuvat jäsenmaksuista ja lahjoituksista. Toimintaa ovat lahjoituksillaan merkittävästi tukeneet mm. Metsäkonepalvelu
Yli-Anttila oy, Isojärven kalastusosakaskunnat, Lions Club Pomarkku, Maanrakennus Viitanen & Viitanen, Vesa Mäensivu oy, Rakennuspalvelu Lindholm oy sekä
Isojärviseura. – Otamme mielellämme vastaan uusia kannatusjäseniä ja myös venetoimintaan koulutettavia. Yhdistyksellä on
myös oma Vapaaehtoisen pelastuspalvelu
Vapepan maastoetsintäryhmä. Mukaan
toimintaa pääsee helposti täyttämällä jäsenhakemus osoitteessa www.isojarvi.meripelastus.fi tai ottamalla yhteyttä päivystysnumeroomme 040 5116332. Ulla-Maija
Luoma antaa lisätietoja maastoetsintäryhmän toiminnasta. Ulla-Maijan tavoittaa
numerosta 0500 883544. Kiireellisissä
henkeä ja terveyttä uhkaavissa tilanteissa
tulee aina soittaa numeroon 112.
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”Rastien pitäjät osasivat hyvin kertoa
ammatistaan”
Siikaisten yhtenäiskoululla
joka kolmas vuosi toteutettava
Ammattien päivä järjestettiin
jo neljättä kertaa
Ammattien päivään oli aikaisempien vuosien tapaan vierailijoiksi
saatu kattava joukko eri ammattien edustajia, jotka esittelivät
alaansa oppilaita osallistavasti;
mukana olivat esimerkiksi poliisi
varusteineen ja autoineen sekä konealan yrittäjä kalustonsa kanssa.
SAMK:n robottitervehdyksen vastakohtana sai silitellä Sanni-kania
maatilamatkailuyrittäjien pisteellä
ja eläinlääkärirastilla halukkaat
kuuntelivat Sylvi-koiran sydänääniä.

Kahdeksan oppilasta mahtuu poliisiaution kuljetustilaan!

 Uuteen opetussuunnitelmaan, joka nyt on portaittain
otettu käyttöön koko perusopetuksessa, sisältyvät mm.
laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet. Ammattien päivä
palvelee erinomaisesti tätä osuutta: opitaan ympäröivästä yhteiskunnasta laaja-alaisesti ja konkreettisesti. Rastien
suunnittelussa oli hyvin huomioitu eri-ikäiset koululaiset.
Päivän aikana oppilasryhmät kiersivät eri esittelyrasteilla viipyen kussakin puolisen tuntia. Rasteja oli yksitoista kappaletta, kukin ryhmä ehti kiertämään kuusi rastia.
Ammattien esittäjät oli valittu huolellisesti. Tämän päivän
ekaluokkalainenkin voi vielä aikanaan valita näistä itselleen ammatin, tosin sisällöt varmasti muuttuvat, mutta työt
eivät minnekään katoa. Koulutuksen merkitys eri ammattien pohjana korostuu tulevaisuudessakin.
”Päivä oli kiva, mielenkiintoinen ja hauska.”
Ammattien päivää rakennettiin myös oppilaiden mielenkiinnon mukaan. Alakoulun vanhimmat halusivat tietoa
turvallisuudesta. Poliisirasti oli yksi suosituimpia; kävijät
olivat tosi tyytyväisiä ja ne, jotka eivät päässeet, harmittelivat. Poliisiauto kiinnosti kovasti, mutta myös poliisin

henkilökohtaiset varusteet. Palkasta ja nukkumisesta kyseltiin. Yläkoululaiset halusivat tietää poliisikouluun hakemisesta. Kysymyksiin vastaili Kankaanpään poliisista
vanhempi konstaapeli Mervi Äärilä poliisiharjoittelijoineen.
Satakunnan turvapalvelun tehtäviä esitteli Hannu
Tarkkio. Tältä rastilta löytyi eniten uusia kiinnostavia
turvallisuuteen liittyviä välineitä. Kuulijoita hämmästytti
tehtävien kirjo, johon turvapalvelun työntekijät osallistuvat. Apua tarvitaan esimerkiksi järjestyksen valvontaan,
rakennustyömailla työturvallisuuden valvontaan ja arvokuljetusten suojaamiseen. Monen oppilaan mieleen oli
jäänyt myymäläetsivän valeasuna käyttämä musta berberi.
Rasti oli erityisesti poikaoppilaiden mieleen.
-Turvallisuusalan pisteellä oli kivaa, koska ala kiinnostaa
minua. Pisteeltä sain myös aurinkolasit. Se oli mukavaa.
Puolustusvoimia työnantajana esittelevä luutnantti Matti Peltomäki on hyvin tyytyväinen kaikkiin niihin monipuolisiin työtehtäviin, joita armeija tarjoaa. Hänelle yksi
mieluisimpia tehtäviä on varusmiesten koulutus maastos-
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sa. Tämän päivän varusmiesten erityistaidoiksi Peltomäki mainitsi tekniset taidot, tietokonepohjaiset sovellukset
omaksutaan näppärästi.
Alakoulun oppilaiden arvioinneissa parhaat pisteet saivat
yleisesti rastit, joissa he itse pääsivät osallistumaan esittelyyn. Puolustusvoimia esittelevää Peltomäkeä kuunneltiin
kuitenkin todella tarkasti ja useat oppilaat mainitsivat tämän rastin yhtenä mielenkiintoisimmista.
- Armeijasta sai mielenkiintoa ja innostusta.                         
-Upseerilta sain paljon uutta tietoa armeijasta, esimerkiksi, että vaatteet maalataan talvella valkoiseksi.   
                  
”Oli mukavaa, kun eri rasteilla pääsi myös itse kokeilemaan.”
Yrittäjyyskasvatus on vakiintunut Siikaisten yhtenäiskoulussa. Opetussuunnitelmassa yrittäjyyskasvatus läpäisee
kaikki luokka-asteet. Yläkoulussa toimii Nuori yrittäjäohjelma eli vuosi yrittäjänä aina valinnaisten mukaan.
Yrityskylä- vierailuja toteutetaan joka toinen vuosi. Lähialueen yrittäjät olivat hyvin edustettuna ja esittelivät työtään monipuolisesti ja mielenkiintoisesti.

maatila toimii pääsääntöisesti kesäaikaan. Pikkuinen Sanni-kani, jota kävijät saivat sekä silitellä että syöttää, ehti
omistajiensa kanssa ilahduttamaan koululaisia keskellä
talvea.
Susanna Lähteenmäki Kukkapuoti Unikosta ennakoi oppilaiden tulevaisuutta ja yhdessä kolmasluokkalaisten ja
pienryhmän oppilaiden kanssa valmistivat kukkalaitteen
häitä varten. Taitavan ohjaajan opastuksessa kukkalaitteet
valmistuivat 20 minuutissa. Jokainen oppilas sai lopuksi
ripustaa kukkalaitteen rintaansa.
Koneyrittäjä Henri Koivuviidan komea traktori herätti
ansaittua huomiota koulun pihamaalla. Traktoriin kiipeäminen kävi työstä pienimmille koululaisille. Sateinen talvi
on teettänyt yrittäjälle teiden korjaamisia, vaikka mieluimmin hänkin talvella teitä auraisi.
-Tykkäsin koneyrittäjästä, koska olen kiinnostunut siitä
ammatista tosi paljon, totesi pieni traktoriin kiipeäjä.
”Hyviä ammatteja, opin paljon.”

Koivuniemen Herran Muu Maa -esittelijöinä toimivat
nuoret yrittäjät Frans ja Laura Koivuniemi. Lasten oma

Yhtenäiskoulussa toimii myös vireä Legorobottikerho.
Kerhossa on oppilaita eri vuosiluokilta. Kerholaiset ovat

Kania ruokkimassa Elias Puska ja Fanni Ylinentalo.
Ruokintaa seuraamassa Sofia Järvenpää ja Frans Koivuniemi.

Veera Huhtanen, Rasmus Loukiainen, Viljami Hautamäki ja Eetu Haapala Susanna Lähteenmäen taitavassa ohjauksessa.
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rastilla oppilaita hämmästytti ensisijaisesti se, miten paljon pitää käydä koulua ennen kuin väitöskirja on valmis.
Yhteiskunnan turvallisuutta lisää toimiva terveydenhoito. Terveydenhoitaja Tiina Klemelä- Ruohomäki sai
vastailla kysymyksiin rokotusten määrästä ja tosi elämän
tilanteista työmaalla. Sairaanhoitajaksi opiskelu kiinnosti
jo pienimpiäkin kysyjiä.
Eläinlääkäri Aino Lehtiselle löytyi myös mielenkiintoisia
kysymyksiä käytännön työstä: mikä on suurin eläin, jota
olet hoitanut ja tietysti palkka kiinnosti kaikkia. Monet
hämmästyivät, miten monissa eri tehtävissä eläinlääkärit
voivat toimia.
-Minä ainakin hoidan eläimeni niin hyvin, että ne kuolevat
vain vanhuuteen, tuumasi eräs oppilas puolituntisen esittelyn jälkeen.
Vanhemmat saivat halutessaan runsaasti lisätietoa perusopetuksen jälkeisistä jatko-opiskelupaikoista. Toisen asteen kouluttautumismahdollisuuksia esittelivät lähialueiden lukiot ja ammattioppilaitosten edustajat.

Henri Koivuviita seuraa tarkasti pienten oppilaiden
kiipeämistä traktorin ohjaamoon.
kilpailleet menestyksekkäästi Legorobottikisoissa Satakunnassa. Tänä keväänä heidät valittiin osallistumaan valtakunnalliseen kisaan Vantaalle.
SAMK:n Satakunnan ammattikorkeakoulun tutkimusjohtaja Petteri Pulkkinen esitteli opiskelijapoikansa Pietarin kanssa kuulijoilleen Pepper-robotin taitoja. Jälleen
hämmästeltiin sitä työn määrää, mitä yhden robotin rakentamiseen kuluu. Kuuntelijoista löytyi myös oppilaita, joilla on omakohtaista kokemusta ohjelmoinnista ja robottien
toimintamahdollisuuksista.
- Tekoäly ja robotit ovat tulevaisuutta. Monet työtehtävät
olisivat jo tänä päivänä korvattavissa roboteilla, mutta
ihmisen humaanisuutta ja empatiaa robotit eivät korvaa.
Aina robotin toiminnasta kuitenkin vastaa viime kädessä
ihminen eli ihminen on tälle maailmalle isompi uhka kuin
robotti, vakuuttaa opettaja Pulkkinen.

Päivän viimeisellä rastilla oli toisen asteen opiskelijoiden
puheenvuoro. Yhdeksän oppilaan joukko koostui koulun
entisistä oppilaista: lukiolaisista ja ammattikoulun opiskelijoista.
Opiskelijoiden alkuvastauksissa korostui opiskelun vapaus, vähitellen löytyi myös vapauteen vahvasti liittyvä
vastuu ja itsekuri. Nämä korostuvat erityisesti valmistautumisessa lukion koeviikkoihin.
-Ei hyvältä näytä, jos valmistautuminen alkaa vasta ennen
koeviikkoa, totesi Merikarvian lukion oppilas Heikki Östergård.

Enersense Worksin toimitusjohtaja Jaakko Leivon kanssa oppilaat saivat ihmetellä risteilyaluksen rakentamiseen
liittyviä asioita. Laivanrakennusvideo kiinnosti kaikkia.
Hämmästeltävää riitti, kun listattiin, miten monta osaajaa
tarvitaan ennen kuin risteilyalukselle on rakennettu esimerkiksi juoksurata tai koripallokenttä.
Tohtorikoulutuksessa opiskeleva Marianna Koljosen
väitöskirja käsittelee suomalaista lastenkirjallisuutta. Tällä

Aaron Peltomäki tervehtimässä Pepper-robottia.

21

Suvi-Siikainen
Ammatillisella puolella huolen aiheena
oli osaamisen taso harjoittelujaksolle
lähdettäessä.
Nuoret opiskelijat analysoivat opiskeluaan monipuolisesti ja realistisesti.
Pääsääntöisesti he olivat hyvin tyytyväisiä jatko-opiskeluunsa - kritiikkiä
unohtamatta.

Päivän antiin oltiin poikkeuksetta erittäin tyytyväisiä. Seitsemännen luokan
oppilas Patricia Vettenranta luetteli
reippaasti rastikokemuksiaan:” Terveydenhoitajalla tulee aika paljon kuoleman
kohtaamisia. Pieneläinten hoitamista
haittaa, jos ei ole eläimen omistajan
Viljami Hautamäen vuoro kuunnella Sylvi-koiran sydänääniä.
kanssa yhteistä kieltä. Kielitaitoa korosselta ja siitä pisteestä pidin kaikkein eniten. Tämän sorttitivat myös insinööri ja väitöskirjan tekijä. Hänelläkin oli
set päivät on ihan kivoja.”
tosi pitkä koulutustausta. Monet esittelijät korostivat myös
yhteistyötaitoja. SAMK:n robottien ohjelmoinnissa täytyy
Teksti Arja Lehtinen
osata valtavasti asioita. Poliisin työ kuulosti mielenkiintoiKuvat Siikaisten yhtenäiskoulun arkisto

Uudistettuun opetussuunnitelmaan
pääsääntöisesti tyytyväisiä
Rehtori Jari Tuuri näkee uudessa opetussuunnitelmassa monia hyviä asioita. Ammattien päivä oli
esimerkki monialaisista oppimiskokonaisuuksista,
joita toteutetaan joka vuosi noin viikon verran. Hyvä
uudistus on myös oppilaan arvioinnin monipuolistuminen, jossa korostuu sekä oppilaan että huoltajien
näkemykset oppimistavoitteita laadittaessa.
Paljon yleistä keskustelua herättänyt inkluusio, erityisoppilaiden sijoittuminen yleisopetukseen, toteutuu pienessä koulussa hyvin.
- Jokainen erityisoppilas pystytään ottamaan jollain
tavalla välillä mukaan yleisopetukseen. Sen onnistuminen vaatii kuitenkin joustavuutta opettajilta ja hyvää ohjaajakaartia, toteaa rehtori Tuuri.
Ammattien päivän pääorganisoija, äidinkielen ja historian lehtori Elisa Laine, näkee monialaopintojen,
joissa yhdistyy tunne, jättävän parhaan muistijäljen
oppijan mieleen. Äidinkielen opetussuunnitelmassa
hyvää on mediataitojen opetuksen lisääminen. Lähdekriittisyyttä harjoitellaan, vihapuhetta opitaan tunnistamaan ja tekstien luotettavuuden arviointia harjoitellaan. Opetukseen sisäänrakennetut tekniset taidot
kehittyvät samalla.

Luokanopettaja Sanna Harju, joka opettaa tällä hetkellä ensisijaisesti esikoululaisia, pitää monialaopinoja todella hyvänä uudistuksena. Uutta on myös
mahdollisuus muodostaa ryhmiä yli luokkarajojen.
Varsinkin pienten ryhmien yhdistelmässä oppilaat
voivat löytää kaverin isommasta porukasta. Tällaisia
ryhmiä muodostettiin myös Ammattien päivänä.
-Sain uuden ystävän, oli erään oppilaan mielestä päivän paras anti.
Käsityötuntien väheneminen huolestutti monia opettajia. Yläkoulussa kaikille pakollinen käsityö vähenee
kolmesta kahteen viikkotuntiin. Lisäksi uudistettu oppiaines jakautuu puoliksi sekä tekstiili että tekniseen
työhön. Myös pitkät valinnaiset vähentyivät yhdellä.  
Merikarvian lukion ja yläkoulun rehtori Pasi Koski
harmitteli kiirettä, millä opetussuunnitelmia uudistetaan. Edellistä on juuri päästy kokeilemaan, kun jo
seuraavaa uudistusta täytyy ryhtyä suunnittelemaan.
Lukiossa seuraava siirtymä on vuodelle 2021. Käsitöiden vähenemisen hän pelkää vaikuttavan jopa jatko-opiskeluun ja tietysti peruskädentaitojen heikkenemiseen.
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Kukkuloiden harjalla ja viinitarhojen katveessa

– Saksa IFYE-vaihtarin silmin
Sofia Kahri vietti viime kesänä kuusi viikkoa Saksassa 4H:n järjestämässä
IFYE-vaihdossa. Hän asui kahden isäntäperheen luona, joista toinen sijaitsi Stuttgartin kupeessa ja toinen Mosel-joen varrella. Matkalta tarttui mukaan kielitaitoa
ja uusia kokemuksia.
Retkellä Ludwigsburgin linnassa. Kuvassa reunoilla
Sofian host-sisarukset Anna-Lena ja Jens.
mistimme marmeladia perheen maatilapuodin myytäväksi, ja toimitimme perunasäkkejä paikallisille ravintolayrittäjille. Pääsinpä hieman kylvämistäkin harjoittelemaan.

Vaihtoon lähteminen oli Sofialle avartava kokemus.
Ajatus vaihtoon lähtemisestä oli kypsynyt jo jonkin aikaa,
kun päätin hakea mukaan 4H:n ohjelmaan. Olen aikaisemmin ollut 4H:n kautta nuorisovaihdossa Kanadan Albertassa vuonna 2015. Neljän vuoden takainen hyvä kokemus
ohjelmasta antoi kipinän lähteä uudelleen maailmalle. Tällä kertaa määränpäänä oli kuitenkin Eurooppa ja Saksa.

Viikonloppuisin teimme retkiä kaupunkeihin, vanhoille
linnan raunioille sekä ravintoloihin. Pääsin näkemään vilauksen Ranskaa ja kokemaan autobaanojen ruuhkan, kun
teimme retken Strasbourgin kaupunkiin Saksan ja Ranskan rajan tuntumaan. Iltapäiväkahvia ja kakkua (Kaffee
und Kuchen) nautimme muutamia kertoja paikallisten
maatilanpitäjienomissa kahvila − konditorioissa. Omasta
puolestani ilahdutin perhettä leipomalla heille korvapuusteja ja mustikkapiirakkaa.
Toisessa perheessä pääsin tutustumaan Mosel-joen viinikulttuuriin ja viinin valmistuksen saloihin. Viiniä juhlistet-

Viimeistään matkatessani halki Saksan Bremenistä kohti
Stuttgartia ja ensimmäistä isäntäperhettäni tiesin, että päätös lähteä oli ollut oikea. Junan ikkunassa vilisevät viinipengermät, kukkuloille rakennetut linnat, tiheästi asutetut
kylät sekä miljoonakaupungit vangitsivat katseen. Junasta
noustessani astuin ulos 35 asteen lämpöön ja host-veljeni
avoimeen halaukseen.
Ensimmäisessä perheessä asuin vanhassa 1800-luvulla
valmistuneessa idyllisessä maatalaistalossa. Tunsin oloni
heti ensimmäisestä illasta lähtien tervetulleeksi. Pääsin
mukaan perheen arkeen, ja autoin niin kotiaskareissa kuin
maatilan töissäkin.
Hoidimme pellolla juoksentelevia kanoja ja kuljetimme
mansikoita ja kirsikoita myytäväksi tienvarsikojuihin. Val-

Puutalojen reunustama joenvarsimaisema Tübingenin
yliopistokaupungissa.
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tiin viinifestivaaleilla ja jokaista kylää edusti paikallisen
viinitilan kruunattu viinikuningatar, joka sattui Leiwenin
kylässä olemaan isäntäperheeni nuorin tytär. Riesling-viini oli paikallisille juomaa enemmän elämäntapa, jonka
ympärille oli rakennettu joukko erilaisia koko kylää yhdistäviä tapahtumia.
Löysin itseni myös seikkailemasta vanhan luostarin viinikellareista ja kelttiläisen kylän raunioilta. Näin jokilaivojen halkovan Mosel-jokea pyöräretkelläni, jonka
kruunasi yllättävän rankka sadekuuro. Pääsin tutustumaan

vilaukselta myös Luxemburgiin, joka oli alle tunnin matkan päässä Moselilta.
Kielitaitoni kehittyi matkalla huomattavasti. Keskustelimme niin maatalouskoneiden käytöstä kuin kirjailijoistakin.
Sekakieleksi löytyi usein englanti − saksa. Myös muutama suomen sana jäi perheiden mieleen, nimittäin sisu ja
sinappi.
Haluan kiittää Suomen 4H-liittoa, Siikaisten 4H-yhdistystä, sponsoreitani, Saksan IFYE-organisaatiota, isäntäperheitäni sekä kotisuomen tukijoukkojani siitä, että sain
lähteä matkaan ja nähdä, maistaa sekä kokea jotain ainutlaatuista ja uutta Saksan kulttuurista. Ich danke!
Vaikka tämän vuoden 4H-vaihdot onkin peruutettu poikkeustilanteen takia, suosittelen kotikansainvälistymään
esimerkiksi kielten opiskelun avulla. Itse olenkin kuluneen vuoden aikana opiskellut esimerkiksi viron kieltä
yliopiston kielikursseilla. Kielet ovat nimittäin kulttuurin
avaimia!

Kesäillan auringonlasku Mosel-laaksossa viimeisenä
Saksassa vietettynä iltana.

Sofia Kahri
Kirjoittaja opiskelee Turun yliopistossa kirjallisuustiedettä ja suomen kieltä. Kesällä hän aikoo nauttia kotisuomen
luonnosta, kirjoista ja raparperipiirakasta.

Partiota
poikkeusoloissa!
Tämä vuosi on tuonut mukanaan paljon muutoksia ja uudenoppimista, niin partiolippukunta Siikaisten Karhunveikoissa, kuin ympäröivässä yhteiskunnassakin. Niin kuin
tämän erikoisen ajan henkeen kuului, siirtyi myös partio
niin kutsuttuun etäilyyn maaliskuussa.
Karhunveikoilla on kolme aktiivista ikäkausiryhmää; sudenpennut, seikkailijat ja tarpojat jotka kaikki partioivat
ohjaajiensa ja vanhempiensa avustuksella etänä. Sudenpennut suorittivat liikennejälkeä, seikkailijat Etelä - ilmansuuntaa ja tarpojat bongailivat keväänmerkkejä ja jakoivat
havaintoja toisilleen WhatsApp - sovelluksen välityksellä.
Vaikka etäpartio ei sama asia ollutkaan, kuin aito ja alkuperäinen, pystyi ikäkausille luoduissa etäilyryhmissä kuitenkin vaihtamaan kuulumisia ja virittelemään partioaiheista
keskustelua sekä pitämään partiofiilistä yllä tai vaikka vain
toivottamaan partiokavereille hyvää viikonloppua! Toivottavasti kuitenkin pian tilanne normalisoituu ja pääsemme
toteuttamaan partiota ihan livenä!

Suunnitelmia syksylle

SIIKAISTEN
KARHUNVEIKOT

Karhunveikoille oli vaikea ja raskas päätös perua kesän
hartaasti toivottu ja odotettu lippukunnan oma Metakka leiri, mutta tässä tilanteessa ei valitettavasti ollut muuta
vaihtoehtoa, kuin siirtää leiri ensivuoteen. Metakka on siis
tulossa hieman aiemmin suunniteltua myöhemmin, mutta
eikös se niin mene, että hyvää kannattaa odottaa!
Ei silti hätää, Karhunveikoilla on kyllä suunnitelmia vielä tällekin vuodelle! Pienempiä retkiä, niin yhdessä kuin
erikseenkin, on suunnitteilla ja toivottavasti partion syyskausi päästään aloittamaan perinteisellä tyylillä, tavaten
partiotovereita lippukunnan syyskauden aloitus tapahtumassa 16.8.2020 minne myös odotetaan uusia innokkaita
sudenpentuja ilmoittautumaan mukaan partiotoimintaan!
Siikaisten Karhunveikoilla on omat Facebook- sivut ja
Instagram - tili joissa voit seurata lippukunnan toimintaa
ja kuulumisia!
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Ratsastuksen riemua keppihevoskilpailuissa liikuntahallilla
Ilmassa oli suuren urheilujuhlan tunnelmaa, kun keppihevoskisailijat perheineen kokoontuivat liikuntahallille kisailemaan 4H:n ja Siikaisten MLL:n paikallisyhdistyksen
yhdessä järjestämiin avoimiin keppihevoskilpailuihin helmikuisena lauantaina. Hallin täytti ratsastajien iloiset kiljahdukset, olihan hepan ja ratsastajan lämmiteltävä ennen
varsinaista suoritusta. Myös ratsukkoon täytyi tutustua.
Jos omaa ratsua ei ollut, järjestäjät huolehtivat jokaiselle
halukkaalle lainahepan tarvittaessa.
Kuusi kertaa kokoontunut kepparihevoskerho päätti toimintansa juhlallisesti kisoihin, joihin jokainen keppihevosharrastaja sai osallistua. Kerhon vetäjinä ovat toimineet innokkaat hevosharrastajat Netta Rantala ja Noora
Huhtanen. Kerhoon osallistui 14 eri-ikäistä ratsastajaa.
- Olen aina ollut kiinnostunut hevosista ja haaveena tietysti olisi joskus omistaa oma hevonen, kertoi Netta Rantala.
- Sitten tutustuin keppihevoskisailuun ja innostuin heti.
Kun äiti alkoi toimia Siikaisten MLL:ssä, ehdotin, että he
voisivat järjestää kisoja. Toiveeni toteutui. Tämä on kiva
laji, kun ratsastusta voi harjoittaa melkein missä vain, eikä
esteidenkään aina tarvitse olla virallisia, jatkaa tämä hevostyttö, joka kepparillaan ylittää kevyesti yli metrisenkin
esteen.
Noora Huhtasella on Nettan kanssa samansuuntainen ratsastushistoria. Molemmille Sammin ratsutila ja oikeilla
hevosilla ratsastaminen on tuttua.
- Kerhoa oli tosi kiva vetää. Lapset ovat tosi sympaattisia,
kertoo kerho-ohjaajan kokemuksistaan Noora Huhtanen.
Kerhon toiminnasta vastasi Anu Minkkinen, joka toimii
Siikaisten ja Pomarkun 4H:n yhteisen hallituksen puheenjohtajana. Yhdessä ohjaajien kanssa he suunnittelivat kilpailuohjelmassa nähdyn ratsastajien ”katrillin”. Ohjaajien
seuraaminen onnistui pienimmiltäkin hyvin. Vauhdikas
musiikki lisäsi näyttävyyttä suoritukseen ja iloiset aplodit
olivat ansaitut.
Kilpailupäivää oli seuraamassa myös Suomen 4H-liiton
järjestöpäällikkö Anna-Kaisa Valaja Porin toimipisteestä.
- Olen jo jonkin aikaa seurannut eri tapahtumissa keppihevoskilpailuja ja otin yhteyttä Marika Rantalaan Siikaisten MLL: n edustajaan. Sovimme yhteistyöstä kilpailujen
järjestämiseksi. Lasten määrän vähetessä on tosi tärkeää

Sara Salonen esittelee Taapero-sarjan kilpailijalle Venni Viitaselle ratsuvaihtoehtoja.

yhdistää välillä voimavarat. Mielestäni onnistuimme hyvin tällä kertaa, kertoi järjestöpäällikkö Valaja.
Marika Rantalan vastuulla oli kisan käytännön järjestelyt.
Hän toimi sekä ratamestarina että tuomarina, ajanotosta
huolehti Tero Havu.
- Koko keppihevosratsastus on kyllä Nettan idea. Kisojen
järjestämisen otin esille MLL:n hallituksessa ja se sai heti
kannatusta. Työtupalaiset rakensivat meille esteet, hevosesta saa mieleisen tekemällä sen itse. Kolmannen kerran
olemme kisoja järjestämässä, ensimmäisen kerran mukana
on myös yhteistyökumppani, kertoo Marika Rantala.
Tuomari oli hyvin työllistetty, koska kilpailijoiden ikähaarukka oli melkoinen yksivuotiaasta kahteentoista vuoteen.
Välillä avustaja oli ratsastajalle tarpeen. Sarjat alkoivat taaperosta ikäkertoimella aina 60 senttimetrin esteisiin, joissa
jo ratkaisi aika ja virhepisteet. Kilpailuun ilmoittautuneita
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oli 21 ratsastajaa, monet kilpailivat useissa sarjoissa, joten
kilpailijoita eri sarjoissa oli yhteensä kolmisenkymmentä.
Kisaravintolasta vastasivat 4H:n nuori yrittäjä Veera Savala apulaisena siskonsa Iida-Maria. Kisaväen toiveet oli
huomioitu erityisruokavalioita myöden, pöydältä löytyi
mm tattaripipareita. Tytöt eivät tyydy vain leivonnaisten
kauppaamiseen, yritysideaan sisältyy myös erilaiset käsintehdyt tuotteet, esimerkiksi keppihevosia valmistuu
tilaajan toiveiden mukaan. Tyttöjen mukaan onnistuneen
keppihevosen salaisuus on vakaa mutta kevyt pää.
Kilpailut onnistuivat erinomaisesti. Varsinaiset kilpailijat
olivat myös järjestelyihin tyytyväisiä. Kisan päätteeksi
heppoja jäähdyteltiin ympäri salia laukaten. Minttu Rantala selviytyi voittajaksi 40 senttimetrin estekilpailussa.
- Kilpailu meni tosi hyvin. Vähän Kipinä pukitteli – mutta
vain ilosta! selittää ratsukkoaan rauhoitteleva iloinen voittaja.
Teksti Arja Lehtinen
Kuvat Titta Jönkkäri

Essi Vallin vauhdikasta maaliintuloa arvioivat kisatuomari Marika Rantala ja ajanottaja Tero Havu.

Palkinnot jakoivat 4H:n edustajat Anu Minkkinen ja
Anna-Kaisa Valaja.

Tulokset:
Taaparot, ikäkerroin
1. Veini Viitanen, 1 v.
2. Viljam Grönroos 2 v.
3. Vihtori Grönroos 2 v.
40 cm, ikäkerroin
1. Minttu Rantala
2. Fanni Ylinentalo
3. Vilhelmiina Louhiainen
60 cm, aika + virhepisteet
1. Netta Rantala
2. Vilma Ruuhikorpi
3. Fanni Ylinentalo

Fanni Ylisentalon vauhdikas
esteylitys.

Ohjaaja Noora Huhtanen ohjaa ratsastusnäytöstä.

Onnistuneet kisat ovat ohi. Vasemmalta Minttu Rantala,
Anni ja Aino Jönkkäri ja Netta Rantala.
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Vaellusreitti kanervakankailla ja suomailla

Haapajärvi

Katselma-Haapakeitaan yhdistävän vaellusreitin suunnittelu alkoi heti syksyllä 2019, kun Metsähallitukselta saatiin
lupa tietyin rajoittein rakentaa reitti osittain suojelualueelle. Metsähallituksen ehtojen mukaan kaikki rakennustarvikkeet on kuljetettava polun varteen jäisen maan aikana.
Yksi rakentamisen este oli vähäroutainen, lumeton talvi
Reitti on nyt koekäytössä, vaikka monia tärkeitä yksityiskohtia vielä puuttuu, mm. reitti on merkattu väliaikaisesti
punaisilla nauhoilla. Pääsillan valmistumisen jälkeen ei
varsinaista estettä ole kulkea reitti alusta loppuun - varsinkin näin kuivana aikana.
Rakentamisessa alusta saakka mukana ollut rakennusalan
opiskelija Frans Lilja listaa tämän hetken tärkeimmät
puutteet.
- Pysyvät reittimerkinnät, ojien ylitysten pikkusillat, pitkospuut, välimatkatietofiguurit ja tietysti opastaulut, luettelee Lilja.
- Kun reitti on valmistunut, suosittelen sitä kaikenikäisille patikoijille. Haapajärven mökki on hyvä päätepiste,
myöhemmin myös sopiva yöpymispaikka. Ellei jaksa lähteä patikoimaan, jättää auton Katselman parkkipaikalle ja
kävelee niin pitkälle, että autoa ei näy. Tästä saa jo sopivasti erämaatunnelmaa, tuumaa itsekin luonnossa viihtyvä
Frans Lilja.
Pääsillan valmistuttua reitin kulki myös Lauhavuori-Hämeenkangas Geoparkin toiminnanjohtaja Terttu Her-

Pieni Haapajärvi

Reitin pituus 3,8 km

Haapakeidas

Katselma

mansson. Hän ihastui alueen monipuoliseen luontoon,
mutta kaipasi kovasti pitkospuita, etteivät kulkijat turhaan
poikkeaisi eläinten tallomalta reitiltä.
Päätöstä Geopark statuksen myöntämisestä joudutaan
koronan takia odottelemaan mahdollisesti tämän vuoden
loppuun. Töitä riittää kaikesta huolimatta ja erityisen iloinen Hermansson on nettisivujen valmistumisesta. Tämän
lehden julkaisupäivänä 11.6. avautuvat odotetut LH Geopark-alueen sivut osoitteessa lhgeopark.fi
Teksti ja kuvat Arja Lehtinen

Reitillä vaihtelevat
kasvillisuusalueet
Katselman kuivilta
kankailta aavalle
suolle, kitukasvuisesta mäntymetsästä
koivikon vihreyteen.
Alkukesän suokasveina kukkivat
tupasvillat ja suokukka, suopursu
odottelee vuoroaan.
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Reitti kulkee eläinten polkuja seuraten, ojien varsia, sekä luonnonsuojelualueella että yksityisellä maalla, hyvin rajapinnassa. Raja jakaa myös metsän talous- ja suojelumetsäksi.

Majavan, pienen, uutteran eläimen työmaata ja työn tulosta näkyy monin paikoin. Melko valmiiksi kaluttu koivunrunko toimii sekä ruokana että rakennusaineena. Majavan toimet myös ennallistavat suo-ojia.
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Frans Lilja suunnitteli ja oli mukana reitin tärkeimmän sillan rakentamisessa. Taisto Salo kuljetti raskaat sillan kannatuspaalut roudan aikana työmaalle koneella, muut tarvikkeet on kuljetettu kantaen. Pienen Haapajärven rannalle
rakennetaan pöytä ja penkit levähdyspaikaksi. Rakennustarvikkeet kuljetetaan kantaen.

Haapajärven tilalla on asuttu seitsemän sukupolven ajan, viimeinen asukas vielä 1990-luvun alussa. Piha-alueen monet jalopuut ja puutarhakasvit kertovat asukkaiden puutarhaharrastuksesta. Haapakeitaan tilan ympäristöön rakennetut monet kiviaidat kuvaavat hyvin siikaislaisen maaperän karuutta.

Jättiläismuurahaiskekoja alueelta löytyy 13 kappaletta. Ihmisen rakentaman tien varrelta löytyy myös luonnon rakentama, muhkea ”hyönteishotelli”.
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Museolta kuuluu
kummia…
Toukokuinen kevätaurinko siivilöityy ikkunaverhojen lomasta museon pirttiin. Sieltä täältä pirtin nurkista kuuluu
kummallista köhinää ja yskähtelyä.
Amerikankirstun päällä tuohivirsupari saa auringonsäteen
suoraan kärkeensä ja havahtuu: ”Mitä kummaa! Aurinko
on jo noin korkealla ja lämmittää niin, että tähän aikaan
keväästä täällä pitäisi olla täysi vilinä koululaisia ja muita kävijöitä. Nyt ei ole edes pölyjä ja hämähäkinseittejä
siivottu!!” ”kyllä täällä tuuletusta ja pölyhuiskua kaivattais” huudahtaa peränurkasta Koskisen rouvan juhlapuku.
Yskähtely yltyy ja yksi jos toinenkin esine yhtyy ihmettelyyn. Pölyhiukkaset jatkavat tanssahteluaan ja mitään
muuta ei tapahdu hiljainen ihmettely jatkuu: Missä siivoojat? Mitä on tapahtunut?!
Samanlainen tukahtunut tuskailu ja ihmettely kuuluu
muistakin huoneista. Missä viipyy se porukka, joka keväisin heittää matot pihalle, tuulettaa paikat ja hipsuttelee
hämähäkinseitit ja pölyn pois esineistä? Missä viipyvät
koululaiset ja päiväkodin pikkuväki?
Niinpä niin – Missä – Kotona, karanteenissahan me. Suurin osa kun tästä vapaaehtoisten joukosta kuuluu riskiryhmään, meitä suojellaan korona tartunnalta ja ylemmältä
taholta on myös kielletty museoiden avaaminen.
Pihalla sentään kävimme rapsuttelemassa. Museon pihapiirihän on oiva paikka monenlaiseen tapahtumaan, - pidettäiskö koko perheen piknik-päivä - Turvavälit ja muut
seikat huomioiden ? Ehdotuksia vastaanotetaan!

Vasara ja nauloja -tapahtuma
Leväsjoen kyläyhdistyksen perinteinen Leväsjoki-päivä
muuntuu tänä vuonna pienimuotoiseksi kohtaamiseksi Vasara ja nauloja -tapahtuman merkeissä; konekohtaamisten
vastapainoksi oikeitten ihmisten tapaamisia – turvavälit
huomioiden. Alustavasti suunniteltu Leväsjoki-päivä oli
liian hankala toteutettavaksi tänä kummallisena keväänä,
mutta väellä on kuitenkin halua järjestää jonkinlainen yhteinen tapaaminen, joka voimassa olevien rajoitusten aikana on mahdollista toteuttaa. Päivölän avarat tilat sekä
sisällä että ulkona mahdollistavat turvalliset kohtaamiset.
Viime kesästä Päivölän tontti on laajentunut Koiviston pi-

hapiirin, jonka kunnostamiseen tarvitaan vasaroita ja nauloja jatkossakin. Uusittavaa löytyy myös Päivölän sisätiloista, johon Kotiseutuliitolta saatu avustus mahdollistaa
töiden aloittamisen heti, kun virustilanne helpottaa.
Tapahtuma on tarkoitettu koko perheelle ja pienille osallistujille on jo varmasti luvassa polkutraktoriajoa laajemmalla radalla kuin viime talven nappulakisoissa Päivölän
salissa. Ajankohdaksi on suunniteltu lauantai 22.8. klo 1015. Tarkennettua tietoa kannattaa seurata Leväsjoen nettisivuilta osoitteesta www.levasjoki.fi/facebook/instagram
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Yrityshakemiston on koonnut
Siikaisten Yrittäjät ry
siikaisten@yrittajat.fi, 044 054 6989

KAUPPOJA JA MYYMÄLÖITÄ
Kauppaliike Lehtimäki Uutelantie 1, Kirkonkylä
040 552 1041, www.eijankauppa.fi
K-Market Vestori Hirvijärventie 1,Kirkonkylä
02 552 1058, www.k-ruoka.fi/k-market-vestori
Liljan Lankakauppa Leväsjoentie 1212, Leväsjoki
040 911 1066, www.liljanlankakauppa.fi,
myös nettikauppa

KAHVILOITA JA RAVINTOLOITA
Eteläpään Matkailukeskus Eteläpääntie 2, Kirkonkylä
040 513 9877, www.etelapaa.fi
Kahvi & Oluttupa Kaarna Kankaanpääntie 2, Kirkonkylä
044 551 5253
Liljan Lankakaupan kahvila Leväsjoentie 1212, Leväsjoki
040 911 1066, www.liljanlankakauppa.fi
Lounaskahvila Marilyn Tuorilantie 1, Kirkonkylä
040 541 7622
Siikaisten huoltoaseman kahvio Tuorilantie 11, Kirkonkylä
040 188 1532, www.eijankauppa.fi

PITOPALVELUJA JA JUHLAPAIKKOJA
Eteläpään Matkailukeskus Eteläpääntie 2, Kirkonkylä
040 513 9877, www.etelapaa.fi
Lounaskahvila Marilyn Tuorilantie 1, Kirkonkylä
040 541 7622
Sammin Ratsutila Krakantie 87, Sammi
050 586 4909, www.samminratsutila.fi

MAJOITUSTA
Eteläpään Matkailukeskus Eteläpääntie 2, Kirkonkylä
040 513 9877, www.etelapaa.fi
Heikinkartano Leväsjoentie 499, Otamo
040 013 1109, myös juhlatilavuokraus
Niinionton Lomamökit Vuorijärventie 86, Hirvijärvi
041 501 7439, 050 307 4692, www.niiniontto.net
Pro Leväsjoki Oy 040 708 4009, mökki vuokrattavissa
kesäkaudella Leppijärven Eteläjärvellä,
Sammin Ratsutila Krakantie 87, Sammi
050 586 4909, www.samminratsutila.fi

Siikaisten
KAUNEUTTA JA HYVINVOINTIA
Fysioterapeutti Taina Koskimäki 040 044 8969
Tuorilantie 1, Kirkonkylä
Hermoratahieroja Raija Sällilä 050 010 9109
Kalarannantie 4, Kirkonkylä
Kosmetologi-jalkahoitaja Seija Alanko 050 059 4620
Tuorilantie 1, Kirkonkylä
Parturi-kampaamo Tiina Nieminen 040 749 9246
Tuorilantie 1, Kirkonkylä
Reipas Ryhti Heli Malmila 040 564 3765
Siikaistentie 569, Pyntäinen
Tmi Mervin Liikuntapalvelut 040 094 0686
Metsäpirtintie 1, Kirkonkylä

TAKSEJA
Heinäsuo Tapani Leppijärvi
050 011 0036
Kallioniemi Markku Pyntäinen
050 032 6256
Kallioniemi Seija Pyntäinen
040 576 2547

Morina Jaana Pyntäinen
044 022 6260
Taksi Hane kirkonkylä
044 239 9998
Satamatkat Oy bussit
040 576 2547/
050 032 6256

AUTOILIJAN PALVELUJA

Autoasennus J. Järvenpää Oy 044 529 5783
Lauttijärventie 170, Kirkonkylä
Eka-oikaisu Tmi pienten lommojen oikaisua
050 593 4319, Hirvijärventie 10, Kirkonkylä
Siikaisten Huoltoasema 040 188 1532
Tuorilantie 11, Kirkonkylä

KONEURAKOINTIA JA KULJETUSTA
Ari Salonen Kuljetus Ky 040 018 5482
Jönkkäri Rainer koneurakoitsija, 050 029 9579
Kahri Jaakko koneurakoitsija, 040 022 7171
Konepalvelu J. Vaajasaari 040 760 8220
Koneurakointi Koivuviita Oy 044 018 1928
Koneurakointi Pohjus Oy 040 074 0485
Luoma Erkki kuorma-autoilija, 040 088 3544
Rajala Seppo kuorma-autoilija 040 086 4517
Siikaisten Kuljetus Oy 044 536 4156

LISÄKSI YLI SATA SIIKAISLAISTA TOIMII MAA- JA METSÄTALOUDEN SEKÄ MUIDEN ALOJEN YRITTÄJINÄ!
Isojärven kalastusluvat Liljan Lankakauppa
Siikaisjärven kalastusluvat Kauppaliike Lehtimäki ja
Siikaisten huoltoasema
Ilmalämpöpumput LVI Jukka Pursiala ja Suomen Puhdasilma
Nestekaasu ja grillihiilet Kauppaliike Lehtimäki,
K-Market Vestori ja Siikaisten huoltoasema

Toripäivä tiistaisin klo 9-12 K-Market Vestori
Matkahuolto Siikaisten huoltoasemalla
Posti K-Market Vestorissa
Käteisen nosto automaatti Kankaanpääntie 2 ja
K-Market Vestori
Nuohouspalvelu Sami Nygård 040 753 5009
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Yrityshakemisto
APTEEKKI
Siikaisten Apteekki Lauttijärventie 1, Kirkonkylä
02 552 1121, www.vuokkoapteekki.fi
(Kankaanpään Vuokko Apteekin sivuapteekki)

KORJAUS- JA RAKENNUSPALVELUJA
Hollmén Manu puutavaran sahaus kenttäsirkkelillä
040 552 7154, Järvikulmantie 26, Leväsjoki
Juhala Matti puutavaran sahaus, höyläys ja myynti
040 554 5766, Akolammintie 11, Otamo
Liljan puutuote vierasmajat, puuceet, polttopuut ym.
040 059 7361/Kari Lilja, 040 911 1066/Pauliina Lilja
Leväsjoentie 1007 B, Leväsjoki
LVI Jukka Pursiala Oy 040 059 2957
Myymälä Tuorilassa, Harjuntie 37
Mikkola Veikko verstaspalvelu
040 537 1678, Akolammintie 34, Otamo
Peltipasi myös ilmastoinnin puhdistus
040 516 6775, Teräksentie 1, Kirkonkylä
Peltisepänliike Pekka Alanko 040 059 4620
Rakennuspalvelu Mattila 040 093 7013
Rakennus & Sisustus Ropa 040 054 4806
Suomen Puhdasilma Oy Ilmalämpöpumput,
ilmanvaihto- ja rakennuspeltityöt ym. 040 355 9557/
040 593 1054, Siikaistentie 704, Pyntäinen

SÄHKÖASENNUSTA
Sähköasennus Mäntylä&Koskinen
040 072 4901
Sähkö-Silta Toivo Sillanpää 040 079 1121
SähköTomika 040 754 0700

SIIKAISLAISTA PALVELUA
MUILLA PAIKKAKUNNILLA
Autoverhoomo ja Varuste Lähteenmäki
050 367 7070, Koskenojankatu 9, Kankaanpää
Kukkapuoti Unikko www.kukkapuoti.unikko.ekukka.fi
040 138 0499, Keskuskatu 39, Kankaanpää
Kuntokeskus Palatsi www.kuntokeskuspalatsi.fi
044 986 4378, Linnankatu 2, Kankaanpää
LVI Jukka Pursiala Oy:n myymälä www.lvipursiala.fi
040 595 7553, Harjuntie 37, Tuorila
Paintball Pori www.paintballpori.fi
050 553 3980, Valajankatu 4, Pori
SataKirja www.satakirja.fi
040 060 0640, Keskuskatu 40, Kankaanpää

IRROTATHAN YRITYSHAKEMISTON TALTEEN!
!!!!NIITAVAAMALLA

MUUTA MYYNTIÄ JA PALVELUA
Arjen Jelppari kotisiivousta ym., 050 331 8996
Eskon kotiapu kotisiivousta ym., 041 472 8547
Jätskiauto pysäkit www.jatskiauto.com, 050 338 4498
Kaupanvahvistaja Seija Vuorela 040 825 6017
Kaupanvahvistaja Susanna Järvenpää 050 363 9184
Lankosken Sähkö Oy Hirvijärventie 8, Kirkonkylä
02 528 8800, www.lankoski.fi
Metsänhoitopalvelu Minna Vesterbacka 045 234 6733
Metsänhoitopalvelu Seija Vuorela 040 825 6017
Mukkalan kauppa-auto pysäkit www.mukkalankauppa.com
050 076 4182/Juha, 050 501 4154/Mika
O. Sjöholm tmi päivystävä kyläseppä 24h
010 567 7050 (8,35 snt/puhelu+16,69 snt/min)
Otamon Teräs rajamerkit ym., 040 571 9126
Pro Leväsjoki Oy kokous- ja varastotilaa, 040 708 4009
PR WeldingForest metsänhoito, 045 323 4250
Ruohomäki Henrik mökkitalkkari, 045 323 4250
Sammin Jäätelökioski Siikaistentie 1776, Sammi
044 306 0425
Sammin Ratsutila ratsastustunnit- ja leirit
040 748 8197/Erja Lammi, Krakantie 87, Sammi
Silvola Keijo perunkirjoitukset ym. 040 514 4834
Suntin pihapalvelu ja taimitarha Lauttijärventie 741 B,
Siikainen, 040 535 6163
Tilitoimisto Susanna Järvenpää 050 363 9184
Tilitoimisto Ulla-Leena Haavisto 040 089 8999
Vesterbacka Marko likakaivojen tyhjennys, 050 050 5581
Viljanen Vesa moottoriveneiden kausihuolto ja korjaus
Tarkkalantie 101, Kirkonkylä, 040 754 6370
Vuorela Antti pihapuiden kaato, polttopuiden tekeminen,
040 726 9712
Ylinentalo Antti ennakkotilauksesta polttopuita ja heinää
pikkupaaleissa, polttopuiden tekeminen, 040 831 7980
www.pajatuote.fi nettikaupasta grillikodat, grillit, huuvat ym.

SIIKAISLAISTA ERIKOISOSAAMISTA
LK-Pinta Oy www.lk-pinta.com, teollisuuden lattiapinnoitteet, 050 072 4085
Lännen Järviperkaus Oy www.lannenjarviperkaus.fi
040 079 0174/Mika Starck, 040 079 0173/Sami Starck
Ravintorengas Oy www.karinhavu.fi, 02 552 6601
Havupuu-uutejuomaa myynnissä mm. K-Market Vestorissa
Satateräs Oy www.satateras.fi, 02 550 1200
Sauplast Oy www.sauplast.fi, 02 550 0300
Skyprint Oy www.skyprint.fi, 040 054 4806
Top-Knit Oy www.topknit.fi, 02 552 1200
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Linnunpöntöt apuna luonnon
monimuotoisuuden säilyttämisessä
”Joka yhdeksäs Suomen eliölajeista on uhanalainen – varsinkin monille lintulajeille
voidaan sanoa pian heippa.” (Uusin arviointi)
Simo Aho, luonnossa liikkuja ja linnunpönttöjen rakentaja
tekee parhaansa, että pikkulinnuilla – ja vähän isommillakin – olisi riittävästi kotipesiä siikaislaisissa metsissä.
Koko ikänsä Aho on ollut kiinnostunut luonnosta.
- Luonnontieto oli ainoa todella kiinnostava aine koulussa,
kertoo tämä ”pönttömestari”.
Varhaisena, viileänä, kevätaamuna saavumme Ahon
”pönttötehtaalle”. Rakennuspaikka on oman metsäalueen
reunassa, jossa on tilaa rakentaa ja josta on helppo lähteä
asentamaan pönttöjä sopiville paikoille. Ripustusvalmiina

on tällä hetkellä parikymmentä pönttöä: osa polttamalla viimeisteltyjä ensisijaisesti pikkulinnuille tarkoitettuja
lautapönttöjä, osa vähän kookkaammille siivekkäille koverrettuja vanhoihin puunrunkoihin.
Pikkulinnuille Aho on rakentanut pönttöjä koko elämänsä. Pöllöihin ja niiden elintapoihin ja asumisoloihin hän
on tutustunut vasta viime vuosina. Hyvänä opastajana on
toiminut Pekka Muuttomaa, joka on rakentanut eri kokoisille pöllöille noin 400 pönttöä. Yli 300 on sijoitettu
Siikaisten ulkopuolelle; osa naapurikuntaan Isojoelle, osa
Eurajoelta Kihniöön saakka. Kaverukset ovat myös yhdessä seuranneet eri pöllölajien esiintymiä
ja auttaneet niiden rengastamisessa. Pirkko
Ahon ompelutaitoja on tarvittu haavin ompelemiseen, kun välillä vähän arvaamatonkin
viirupöllö on haavilla nostettu pesän pohjalta
rengastettavaksi.
Aho rakentaa vuosittain noin 50 linnunpönttöä. Joka vuosi vanhat pöntöt tarkistetaan ja
huolletaan. Säistä riippuen pöntön keski-ikä
on kymmenen vuotta. Pönttöjen sijoitteluun
kysytään yleensä myös maanomistajan lupa.
- Pöntön raaka-aineeksi sopii mikä tahansa
puulaji. Haapa on pehmein työstettävä, silloin
kun se koverretaan pöntöksi. Kerran onnistuin
pelastamaan haavanrungon, joka oli menossa
polttopuuksi. Onnistuin saamaan myös rungon kuljetuksen tekopaikalle. Siitä haavasta
tein 17 linnunpönttöä. Sopivasti laho puu on
helppo kovertaa moottorisahalla ja lastuista
saa hyvää pesän pehmikettä, kertoo Aho.

Simo Aho ja vastavalmistunut raitapuusta koverrettu viirupöllön
pönttö.

-Laudoista rakennetut pöntöt ovat myös ihan
hyviä. Ne polttomaalataan maastoon sopiviksi, katto vahvistetaan mahdollisesti kierrätyshuovasta, etureunaan sopiva aukko ja
metallivahvistus. Joskus tehdään jopa kaksinkertainen etuseinä estämään pahimmat pesärosvot.
- Kaikille linnuille ei yksi pönttö kerrallaan
riitäkään asunnoksi. Esimerkiksi varpuspöllö haluaa pitää ruokavarastot ja pesätilan eri
pöntöissä. Kerran satuin löytämään varpus-
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Tuulihaukan pesän ulkomuoto on erityinen.

Etualalla varpuspöllön ”ruoka-aitta ja tupa”.

pöllön ruokavaraston, josta löytyi syömättömänä vielä 16
hiirtä ja 4 käpylintua.

Rakennuspaikalta siirrymme syvemmälle metsään, josta
löytyy monipuolinen eläinten talviruokintapaikka. Se on
ensisijaisesti tarkoitettu hirvieläimille, mutta myös linnuille kelpaa lisäravinto talvella. Hyvä ravinnonsaanti auttaa
mm. lisääntymisen onnistumisessa - myös linnuilla.

Valmiit pöntöt ovat hyvin erikokoisia sekä ulkoisesti että
suuaukoiltaan. Yleisesti hyvin tarkkaan tiedetään, minkä
kokoisessa pesässä mikin laji viihtyy.
- Aina ei kuitenkaan voi olla varma, mikä laji pöntössä
asustaa. Suurin pönttö on tällä kertaa varattu viirupöllölle,
lajinsa suurimmalle. Tarkoitus on, että tämän kokoisessa
pöntössä ei tarvitse enää olla pyrstö pystyssä. Mutta kerran, yllätyksekseni, löysin viirupöllön pöntöstä talitintin,
joka oli kaivautunut pöntön reunaan. Myös talitintti viihtyi
hyvin avarassa asunnossa. Telkällekin kelpaa hyvin pikkulinnuille tarkoitetut pöntöt. Keskellä metsääkin tämä vesilintu sujahtaa pesään epäröimättä.
Linnunpönttöjen sijoittelu talousmetsiin parantaa olennaisesti lintujen selviytymismahdollisuuksia. Hakkuualueille
jätetyt kolmimetriset puupökkelöt ovat viime vuosina lisääntyneet, mutta eivät kuitenkaan poista pönttöjen tarvetta.
-Esimerkiksi tuulihaukka on saatu pönttöjen avulla lisääntymään. Pönttöasumiseen tyytyväinen oli sekin viirupöllö,
joka Leppijärvellä asui samalla alueella 12 vuotta. Pönttöä
kyllä välillä korjattiin, kertoo tyytyväinen rakentaja.

Karanteeniin suositeltua Ahon pariskuntaa on koronakeväänäkin työllistänyt linnuista huolehtiminen. Monet
retket on tehty Haapakeitaan maisemissa, joko huoltaen
luontoon sijoitettuja pönttöjä tai etsien uusille pöntöille
sopivaa sijoituspaikkaa. Näillä reissuilla turvaetäisyydet
ovat kunnossa, sen sijaan luonnosta löytyy päivä päivältä
uutta ihmeteltävää – ei ole kiirettä mihinkään. Kotiinpaluumatkalla tarkastetaan vielä Katselman alue ja tehdään
tarvittavat huoltotoimenpiteet. Sen jälkeen onkin taas vuorossa uusien pönttöjen rakentaminen ja ruokintapaikan
tarkastaminen.
Kansallinen Metsävisa käytiin toukokuussa. Tästä kisasta
esitin lintuasiantuntija Aholle pari lintuihin liittyvää tunnistamistehtävää – selvisi testistä hyvin ilman varsinaisessa Metsävisassa annettuja apuvaihtoehtoja.
Teksti: Arja Lehtinen
Kuvat: Pirkko Aho, Arja Lehtinen
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Talvisodan päättymisen
80-vuotismuistojuhla
seurakuntatalolla
Aurinkoinen kevätsää juhlisti sankarihaudan seppeleen
laskua Siikaisten kirkkomaalla ennen siirtymistä seurakuntatalolle viettämään talvisodan päättymisen juhlaa.
Pastori Pertti Kymäläinen muisteli kuulleensa, että talvisodan päättyessä rauhaan 13. maaliskuuta 1940 sää oli
ollut yhtä keväinen kuin tänä juhlapäivänä 80 vuotta myöhemmin. Silloinkin liputettiin, mutta liput liehuivat puolitangossa rauhan tulosta huolimatta. Syynä oli ensisijaisesti
raskaat rauhanehdot, joita Suomen piti noudattaa.
- Kun sota syttyi, ei kaatuneiden kohdalla tiedetty miten
toimitaan. Sodanjohto oli sitä mieltä, että kaatuneet haudattaisiin sotakentälle, esimerkiksi Summan kylässä on
suomalaisten sotilaiden hautausmaa. Erään yksikön sotilaspastori päättikin niin, että hänen yksiköstään toimitetaan kaatuneet sotilaat omiin kotipitäjiinsä. Tästä sai
alkunsa tämä erikoinen ja ainutlaatuinen käytäntö, jonka
mukaan suomalaiset kaatuneet sotilaat haudattiin kotiseurakunnan multiin koko toisen maailmansodan ajan, selvitti
pastori Kymäläinen.
- Mannerheim aikanaan antoi vielä ohjeen, että kaatuneet
tuli haudata oman kirkon viereen sen parhaalle paikalle ja

tämä osoitti arvostusta sekä näitä kaatuneita että kaikkia
muita sotilaita kohtaan.
Pastori Kymäläinen muistutti myös, että talvisodan aikana rukoiltiin ehkä enemmän kuin koskaan aikaisemmin.
Myös presidentti Kyösti Kallio kehotti kansalaisia rukoilemaan ja lukemaan Raamattua.
- Silloin elettiin niin sanottua katekismusaikaa. Tänä päivänä Jumalaa ollaan siirtämässä syrjään. Nyt on korjausliikkeen aika. Tämä on se, joka tuo menneiden sukupolvien perinnön tälle rakkaalle isänmaalle. Aina kannattaa
myös muistaa, että historiansa tuntevalla kansalla on tulevaisuus, vakuutti Kymäläinen.
Tämän juhlan järjestelyistä vastasi Siikaisten Sotaveteraanien yhdistys. Puheenjohtaja Keijo Silvola pahoitteli,
että omat sotaveteraanimme eivät enää jaksaneet lähteä
tähän juhlaan. Puheessaan hän esitteli sodan syttymisen
taustoja ja siikaislaisten miesten osuutta talvisodassa.
- Saksan ja Neuvostoliiton salainen sopimus Euroopan jakamisesta ja Suomen kuulumisesta tämän mukaan Neuvostoliitolle oli perimmäinen syy, mikä sai Neuvostoliiton,
suomalaisten yllätykseksi,
aloittamaan sodan Suomea
vastaan ilman sodanjulistusta. 105 päivää kestänyt
sota alkoi 30.11.1939. Talvisotaan Siikaisista lähti 477
miestä. Heidän keski-ikänsä
oli 31 vuotta, puolet lähtijöistä oli alle 30-vuotiaita.
Miehiä parhaassa iässä. Taisteluissa kuoli 46 ja haavoittui 59 miestä.

Seurakuntasaliin oli kokoontunut runsas yleisö
viettämään talvisodan päättymisen muistojuhlaa.
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- Karjalasta evakkoon lähteneiden ja kotinsa menettäneiden kohtalo oli myös yksi sodan raskaista menetyksistä.
Nämä ihmiset ovat kuitenkin sopeutuneet hyvin Länsi-Suomeen ja tuoneet iloisuutta ja rikkautta tavalliseen
arkielämään.
Kunnan tervehdyksen juhlaan toi kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Vanhatalo. Hän muistutti myös lottien
ja kotirintaman tärkeästä työstä sodan aikana.
- Hyvän kokonaiskuvan siikaislaisten osuudesta sotaan
saa Maria Nevalan kirjasta Siikaisten miehet maatamme
puolustamassa.
Vanhatalo kuvasi myös sitä valtavaa voimien epätasapainoa, mikä Suomen ja Neuvostoliiton joukkojen välillä vallitsi sotatilanteessa.
- Panssarivaunuja suomalaisilla oli noin 30, vastassa satakertainen määrä, lentokoneita 140, vihollisella 300-kertainen määrä.
Talvisodan ihme on käsite, jolla kuvataan pienen Suomen
pärjäämistä Puna-armeijaa vastaan. Syitä on varmasti
useita. Vanhatalo mainitsi tärkeimpiä.
- Kun sodan syttyminen alkoi tuntua ilmeiseltä, kutsuttiin
18 reserviläisikäluokkaa ja varusmiesikäluokka nk. ylimääräisiin harjoituksiin. Harjoitus tarkoitti käytännössä
koko kenttäarmeijan liikekannallepanoa. Joukot kuljetettiin puolustusalueilleen itärajan tuntumaan. Etu oli se, että
joukkojen pääosa oli valmiina Neuvostoliiton hyökätessä.
Sotajoukkoja vahvistettiin myös keräämällä miehiä yhteen samoilta paikkakunnilta. Miehet tunsivat toisensa ja
olivat jo hyvin yhteen hitsautuneita. Toisaalta näin syntyi
myös suuria paikkakuntakohtaisia menetyksiä, riippuen
siitä missä aselajissa palveltiin. Sodan henki, kaveria ei
jätetä, heijastui vielä sodan jälkeenkin naapuriapuna ja talkootyönä, kun uudisrakentaminen alkoi. Sotakokemus oli
kaikkia yhdistävä tekijä. Kuntamme väkiluku oli näihin
aikoihin lähes 5000, elettiin luontaistaloudesta. Paluu arkeen ei ollut helppo, mutta huolimatta suuristakin ideologisista näkemyseroista yhteiskunnan rakentaminen sujui
ilman suurempia riitoja.
Sotien jälkeen veteraanit ja invalidit aloittivat oman järjestötoimintansa. Sillä oli sekä taloudellista ja erityisesti
henkistä hyvinvointia palveleva merkitys.
-Veteraaneja on aina pidetty kunniakansalaisina. Veteraanien rivit harvenevat, mutta muistot jäävät ja niitä vaalitaan, sanoi Jukka Vanhatalo.
Satakunnan piirin puheenjohtaja Seppo Juhola korosti puheessaan saumattoman yhteistyön merkitystä ja veteraanien osuutta Suomen itsenäisyyden rakentamisessa.
Hän esitteli myös veteraanityön tulevaisuutta.

Juhlan nuorimpia edustivat yhtenäiskoulun lauluduo
Senja Sengström ja Netta Rantala.
- Tällä hetkellä Satakunnan Veteraanien piirihallituksessa
ei ole enää yhtään veteraania. Heitä on elossa Satakunnassa 200 henkilöä, mutta suurin osa asuu eri laitoksissa, eivätkä he jaksa enää osallistua järjestönsä toimintaan
aktiivisesti. Meidän tämän päivän veteraanityötä tekevien
tärkeä tehtävä on toimia lenkkinä, viestinviejinä tuleville sukupolville perinteen jatkamisessa. Järjestön seuraava
tehtävä on siirtyä perinneaikaan, Seppo Juhola muistutti
kuulijoille.
Perinneajan tärkeinä lenkkeinä Siikaisissa Keijo Silvola
näkee kunnan, seurakunnan ja reserviläisten yhteistyön.
Mahdollisesti toiminnassa mukana voisi olla myös perinteikäs urheiluseura Sisu, joka perustettiin vähän ennen talvisodan syttymistä ja juhli 80-vuotistoimintaanasa viime
syksynä.
Juhlan musiikkiesityksistä vastasivat yhtenäiskoulun oppilaat Netta Rantala ja Senja Sengström säestäjänään
opettaja Tarja Koivisto ja miestrio Touko Collander,
Jari Tanskanen ja Keijo Silvola. Tytöt tulkitsivat isänmaallisuutta raikkaasti tämän päivän kielellä Jukka Kuoppamäen lauluilla Minä katson tätä maata ja Tämä taivas,
tämä maa. Miestrio viihdytti kuulijoita Veikko Juntusen
Veteraanivalssilla.
Lämminhenkinen juhla päättyi Veteraanin Iltahuuto -yhteislauluun.
Teksti ja kuvat Arja Lehtinen
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Lukusuosituksia eri elämän aloilta eri
ikäisille lukemisesta kiinnostuneille
Kirjaston lukupiiriläiset ovat kokoontuneet kuukausittain parin vuoden ajan yhteisen
lukemisen äärelle keskustelemaan lukemistaan kirjoista. Äidinkielen lehtori Elisa
Laine on etsinyt eri kirjallisuuden aloilta yhteiseen lukemiseen soveltuvia teoksia
ja kirjastonhoitaja Katri-Helena Saarinen-Holappa on huolehtinut kirjalainaukset
ajoissa halukkaiden luettavaksi.
Suosittelulistalta löytyy lukupiirissä käsiteltyjä kirjoja, mutta myös jäsenten omia
mielenkiinnon kohteita.
Sirkka Rajala
Laila Hietamies: Jäiden soitto
”Se on vain luettava. Se pitää pihdeissään alusta loppuun.”
Raija Collander: Pois köyhät aukeelta
”Luen sitä tämän tästä, sieltä sun täältä. Siikaislaisuus
viehättää.”

Lukupiirin vastaavat; Katri-Helena Saarinen-Holoppa
ja Elisa Laine

Pirkko Huilla
Khaled Hossein: Tuhat loistavaa aurinkoa
”Tarina naiskohtaloista Afganistanissa sen lähihistoriassa, mieleenpainuva”.
Emily Wu: Kuin höyhen myrskytuulessa
Kirja Kiinan kulttuurivallankumouksen ajalta, jolloin
nuoria aikuisia ja yliopisto-opiskelijoita lähetettiin kyliin
ja vuorille oppimaan talonpojilta ja muutenkin elämästä
silloin.
Ludovik Raubodi: Sirkuksen miehiä
Mielenkiintoinen kertomus sirkuslaisten kiertävästä
elämästä
Eine Al Sadon: Elämäni Irakissa
Suomalais- Irakilais perheen elämästä Saddm Husseinin
aikaan, jossa sota riehuu
Frank McCourt: Seitsemän portaan enkeli
Kirjailijan elämästä lapsuuden Irlannissa, tosi vaikuttava.
Reko Lundan: Ilman suuria suruja
Vaikuttava kirja perhe-elämästä, varmaan omasta.
Anneli Lahtinen
Martti Turtola: Luopumisen tuska
"Valta on ihana asia! Mikä on ollut Suomen presidenttien suhde valtaan ja vallasta luopumiseen? Relander,
Svinhufvud, Mannerheim, Paasikivi, Kekkonen, Ahtisaari... Kuinka moni Suomen presidenteistä on luopunut tehtävistään helpottuneena, vapaaehtoisesti tai
"vapaaehtoisesti", ja kuinka moni on tarrautunut vaikka vain viimeisellä hetkellä mahdollisuuteen jatkaa?"
Aapo Roselius, Oula Silvennoinen, Marko Tikka:
Suomalaiset fasistit
"Kiväärin kieli on ainoa maailmankieli, paljon selvempi
kuin esperanto tai muut vastaavat potaskat. Siis rasvaa
kiväärisi ja kiillota saappaasi." Uraauurtava teos kertoo,
mistä suomalaisessa fasismissa oli kyse ja kuinka fasistisilla liikkeillä oli jäsenmääräänsä suurempi vaikutus
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suomalaiseen yhteiskuntaan 1918-1944. Sana `fasismi`on
noussut kesän 2015 aikana osaksi suomalaista yhteiskunnallista keskustelua.”
Tuija Rajala
Marja-Liisa Vartio: Hänen olivat Linnut
”Leskiruustinna Adele ja hänen verevä piikansa Alma.
Naiset ovat yksinäisyydessään takertuneet toisiinsa, heidän välillään vallitsee katkera ja koominen valtataistelu,
sekä rovastivainaan täytetty lintukokoelma.”
Harpper Lee:Kuin surmaisi satakielen
”Nuoren tytön kasvutarina 1930-luvun Maycombin pikku
kaupungissa Alabamassa.Jean Louise viettää lapsen turvallista elämää tuomari isänsä ja veljensä kanssa.Kaikki
muuttuu kun isä saa tehtäväkseen puolustaa oikeudessa
nuorta mustaa miestä ja Maycomb näyttää todellisen
värinsä.”
Tommi Liimatta: Saaret kuin sisaret
”Mysteeriromaani saarista, joiden väliin päivä päättyy.
Beringinsalmen kivisen saaren ainoassa kylässä toimii
eristäytynyt hengellinen retriitti, kun yksi vieraista kuolee, asukkaiden kesken leviää pelko. Jonkun on selvitettävä totuus, ennen kuin on liian myöhäistä.”
Agatha Christie: Salapoliisikirjallisuuden klassikot
Mauri Kunnas: Koiramäki kirjat
”Lukemista ja katsomista, lapsille ja lapsen mielisille.
Elämää 1800-luvulla Suomessa, kun ei ollut kännyköitä
ja muita härpäkkeitä.”
Touko Collander
Julle Mikkola: Elettiinpä ennenkin kun Otamolla
oltiin
”Mielenkiintoista ja elävää kotiseutuhistoriaa, runsaasti
kuvittettuna. Julle Mikkola on saanut talteen menneen
ajan tapahtumia kintoisalla tavalla. Kirjan on kustantanut Otamon kyläyhdistys.”
Raija Collander
Joni Skiftesvik: Vilperi ja Mallu
”Kertomuksia epäonnekkaiden ihmisten yrityksistä ja
epäonnistumisista. Sopii hyvin korona-ajan tylsistyttävän
elämänmenon piristeeksi. Kieli ei ole ihan siistimpiä,
mutta voi sitäkin kauhistella, jos vielä jaksaa.”
Miia Luoma
Karin Brunk Holmqvist: Pieni potenssipuoti
”Hauska, nopeasti luettava. Eläkeläissisarusten
Elidan ja Tildan arki virkistyy uuden naapurin myötä.
- Tästä voisi ottaa jopa oppia, ei aina kannata mennä
samojen rutiinien mukaan!”
Risto Isomäki: Sarasvatin hiekkaa
”Ilmastoinnostukseen /-ahdistukseen!”
J R R Tolkien: Taru sormusten herrasta
Anne B Ragden: Berliinin poppelit
(+ sarjan 4 jatko-osaa)
Kalle Kniivilä: Elämää Pietarissa 1917-2017 ”Tanjan
katu”
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”Lukupiirikirjamme tietokirja. Mielenkiintoisesti
kirjoitettu!”
Raija Collander: Siikaisten vanhan koulun
vaiheita 1882-1985
”Oman kunnan historia kiinnostaa aina. Eikä ole koulun perustaminen Siikaisiin ollut aikanaan helppoa.”
Helsingin Sanomien Kuukausiliite 2/2020
s. 34-45. Puolanka, Euroopan kiinnostavin paikka
”Juttu Puolangan pessimistipäivistä. On ollut kavereilla
hauskaa, kun ovat kunnan brändiä ideoineet eikä pidä
vaipua epätoivoon, vaikka vähän tökkisikin.”
Gösta Knutsson: Pekka Töpöhäntä
Timo Parvela: Ella kirjat
”Lapsille takuuvarmaa iltasatu-, kesä- ja yhdessä lukemista!”
Hannu Heikintalo
”Naapuripojan Reijo Mäen kirjat ehdottomasti kaikki
luettavia. Vares-kirjojakin on julkaistu jo 30 kappaletta,
joten valinnanvaraa tuotannossa on melkoisesti.”
Elisa Laine
Romaaneita:
Tove Jansson: Kesäkirja.
” Pienen tytön ja hänen isoäitinsä seesteistä kesänviettoa
saarella. Tunnelmien, luonnon ja ihmisluonteen taitavaa
kuvausta.”
Heidi Köngäs: Sandra.
” Monen sukupolven vahvoja naisia; koskettava kuvaus
siitä, miten sisällissota vaikutti.”
Olli Jalonen: Taivaanpallo. Perustelut:” Huikea matka 1600-luvun maailmaan pienen Angus-pojan kautta.
Romaani tieteestä, uskonnosta ja oman tien löytämisestä,
vetää taitavasti lukijansa matkalle mukaan.”
Tietokirja:
Kimmo Ohtonen: Metsäkansan tarina. Perustelut:
”upeita kuvia metsästä ja sen asukeista; sujuvasti kirjoitettu tietoteos metsän elinolosuhteista ja tulevaisuudesta.”
Äänikirja:
Mika Waltari: Komisario Palmun erehdys. Lukijana
Lars Svedberg. Perustelut: ”klassikkodekkari, tuttu elokuvista, mutta Svedbergin ilmeikäs ääni herättää omalla
tavallaan eloon kirjan henkilöt ja kirjailijan ironisen
otteen.”
Katri-Helena Saarinen-Holappa
Perttu Immonen: Suomen rahvaan historia
”Erittäin mielenkiintoinen – pieninä paloina!”
Aikakauslehdet
”Kirjastosta löytyy laaja valikoima aikauslehtiä eri elämän alueista kiinnostuneille. Mukavaa, kevyttä kesäpäivän luettavaa.”
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Käsityökoulussa virtaa nuori energia

Riitta Kuosmasen vetämällä kepparikurssilla tehtiin uljaita ratsuja. Valmiita hevosia esittelemässä Veera Huhtanen,
Pinja Minkkinen, Helmi Toivonen, Minttu Rantala ja Severi Leivo.
Käsityökoulussa voi suorittaa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaan. Tuleva lukukausi aloittaa toiminnan seitsemännen lukuvuoden.
Kursseja koordinoi ja myös opettajana toimii Heikintalon
kudonta-aseman ohjaaja Taru Hollmén.
Perusopintojen jälkeen siirrytään työpajaopintoihin, mitkä
syventävät jo opittuja taitoja. Hollmén kehottaa tulemaan
reippaasti mukaan, sillä käsityökoulun opinnoista voi olla
hyötyä tulevissa opinnoissa – ja koko elämässä.

- Kurssit antavat valmiutta luovaan ajatteluun ja tekemiseen. Käsityökoulussa opitaan käyttämään erilaisia kädentaidon tekniikoita ja kierrättämistä, jolloin vanhasta syntyy uutta ja opitaan yhdistämään erilaisia materiaaleja.
Ryhmät kokoontuvat keskiviikkoisin Heikintalon yläkerrassa. Käsityökoulusta on päästötodistuksen saanut jo
11 oppilasta. Tänä keväänä kaksi oppilasta saa opintonsa päätökseen. Taru Hollmén kertoo, että
viime syksy ja alkukevät sujuivat käsityökoulussa mukavasti. Innokkaat kurssilaiset
valmistivat erilaisia kortteja, himmeleitä,
havukoristeita, keppihevosia, hopeakoruja
ja kokeilivat kehyskudontaa.
Sitten kaikki kansalaisopiston kurssit loppuivat poikkeustilan takia kuin seinään.
Puuttuvia kursseja paikataan kesäkurssien muodossa. Silloin valmistetaan muun
muassa paju- ja risutöitä, huovutetaan, valmistetaan hyönteishotelleja sekä tehdään
saippuaa ja kynttilöitä.

Ympyräkehyskudonta työ kehittää
tarkkuutta.

Fanni Ylinentalo tekee kehyskudontatyötään.

Toiminta on monipuolista ja ajan hermoilla.
Opetukseen kuuluvat myös retket erilaisiin
käsityökohteisiin, näyttelyn rakentaminen,
erilaiset tapahtumat ja isompi lopputyö.
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Kursseilla opettaa eri alojen taitajia. Opettajat tuntuvat
olevan yhtä innostuneita kuin oppilaatkin.
Taru Hollmén itse sanoo pitävänsä kurssien suunnittelusta.
- Opettajien kanssa on mukava tehdä yhteistyötä ja toteuttaa opetussuunnitelmaa. Näin saan itsekin avata oppilaille ovia käsitöiden kiehtovaan maailmaan. On iso rikkaus
myös kudonta-aseman kankureille, että joukossamme käy
nuoria.
Käsityöinto huokuu opettajista, sillä hopeakoruja opettaneen koruseppä Henna Kallionkielen mielestä ryhmä oli
oikein osaava.
- Siellä oli erittäin taidokkaita nuoria tekijöitä. Heitä tulisi
kannustaa jatkamaan alalla. Paikkana käsityökoulu on kivan kodikas ja rento.
Lankatöitä opettanut Riitta Kuosmanen vahvistaa tämän
kertomalla, että ryhmät ovat aina täynnä elämää.
- He ovat toimeliaita ja on ilo tarjota heille uusia kädentaitoja harjoiteltavaksi.
Kuosmanen kehuu myös toimivia opetustiloja. sillä kudontatilat, lasikuisti ja pihapiiri eli koko miljöö ovat samaa
kokonaisuutta ja se on oikein hyvä ympäristö tukemaan
tekemistämme.
Kaukaisin opettaja tulee Laviasta. Ohjaustoiminnan artesaani Soili Pekonen on opettanut Siikaisissa kaksi vuotta.
Hän vetää myös kesäkursseja.
- Olen todella tykännyt pirteistä ja ahkerista oppilaistani.
Heillä on energiaa, oppimishaluja ja taitoja monipuolisesti. Opetustilat vaativat välillä järjestelyä erilaisia materiaaleja käytettäessä, mutta ovat muuten ok.
Hän naurahtaa välillä jopa
ikävöivänsä kurssilaisiaan.
- Koen tämän opetuksen
mukavaksi ja mielekkääksi. On upeaa, että koululaiset jaksavat koulutyön
ja muiden harrastustensa
lisäksi opetella erilaisia
kädentaitoja.
Teksti Seija Väre
Kuvat Taru Hollmén
Jessica Nurminen kutoi
neulomiskurssilla pipon.

Ilmoittaudu mukaan!

Käsityökoulusta tänä keväänä valmistuvat Emma Valli
ja Sanni Korhonen ompelevat kangaspuilla kutomiaan
lopputöitään.

Janica ja Jessica Nurminen (vasemmalla) sekä Aada
Halminen (oikealla) viimeistelevät kutomiaan pipoja.
Iina Tuominiemi (keskellä) punoo nahkapaperisuikaleista koria.

Onko perheessäsi 1.-5. luokkalaisia lapsia, joita käsityöt kiinnostavat? Nyt on mahdollisuus aloittaa käsityökoulu ja opetella siellä uusia - jopa nykyaikana harvinaisia - käsityömenetelmiä. Opiskelu perustuu opetussuunnitelmaan ja on tavoitteellista sekä vuosittain etenevää. Kursseilla tutustutaan erilaisiin materiaaleihin,
työkaluihin ja käsityötekniikoihin.
Koronatilannetta seurataan, mutta tämän hetken tiedon mukaan käsityökoulu jatkaa toimintaansa syyskuun
alusta ja kansalaisopiston kurssit alkavat viikolla 37 eli 7.9. 2020
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Tunnetko Siikaista?
Alueellisesti laajasta kunnastamme löytyy arvaamattoman monia mielenkiintoisia kohtia, varsinkin, jos poikkeaa
pääreiteiltä, tutkittavaa riittää. Runsaat järvet ja joet ovat myös muokanneet oikoteitä kylästä toiseen. Olemme keränneet kuvasarjan eri kyliltä teidän tarkasteltavaksenne ja tunnistettavaksi – pienet vinkit ohjaavat mahdollisesti
oikeille poluille. Toivottavasti innostut tutkimaan kotoista ympäristöämme tarkasti ja osallistut kuva-arvoituksen
ratkaisukilpailuun. Palkintona kolmelle parhaalle vastaajalle on herkullinen lounas kaverin kanssa Lounaskahvila
Marilynissä.
Vastaukset voi jättää kirjastossa olevaan vastauslaatikkoon, kirjaston ollessa suljettuna Kunnantuvan postilaatikkoon. Sähköiset vastaukset yhteystietoineen osoitteeseen kirjaamo@siikainen.fi. Tunnistuskilpailu päättyy 31.7.,
voittajat julkistetaan elokuun Kuntauutisissa.

1
Tämä pikkuinen vasikka ei ohikulkijoiden tervehdyksistä häiriinny.

3
Maitolaituri Muistojen kulma

2
1960- luvulla rakennettu vedenpintaa säätelevä rakennelma

4
Upea levähdyspaikka järvelle johtavalla tiellä.
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5

6

Nämä paikat löytyvät saman yhdystien varrelta: vuolaana virtaava joki, jonka yli pääsee vankkaa siltaa pitkin ja saunamökki, jossa aikoinaan on saunonut 16-lapsinen perhe.

7
Näkymä yhdystien varrelta

9
Tällä laavulla löytyy istumapaikkoja isommallekin
porukalle.

8
Monen ohikulkijan kaasujalka hellittää tämän ”satumetsän” kohdalla.

10
Yksi kuuluisista siikaislaisista lasikuisteista, mutta
missä?
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11

Avohakkuualueen takana pilkistää uskomattoman kaunis
järvimaisema.

Vastauksiin kylän nimi,
tarvittaessa tarkennuksia.
Kohde numero 6

Kylän nimi ________________________________
Tarkennukset ______________________________
__________________________________________
Kohde numero 1

Kylän nimi ________________________________

Kohde numero 7

Kylän nimi ________________________________

Tarkennukset ______________________________

Tarkennukset ______________________________

__________________________________________

__________________________________________

Kohde numero 2

Kohde numero 8

Kylän nimi ________________________________

Kylän nimi ________________________________

Tarkennukset ______________________________

Tarkennukset ______________________________

__________________________________________

__________________________________________

Kohde numero 3

Kohde numero 9

Kylän nimi ________________________________

Kylän nimi ________________________________

Tarkennukset ______________________________

Tarkennukset ______________________________

__________________________________________

__________________________________________

Kohde numero 4

Kohde numero 10

Kylän nimi ________________________________

Kylän nimi ________________________________

Tarkennukset ______________________________

Tarkennukset ______________________________

__________________________________________

__________________________________________

Kohde numero 5

Kohde numero 11

Kylän nimi ________________________________

Kylän nimi ________________________________

Tarkennukset ______________________________

Tarkennukset ______________________________

__________________________________________

__________________________________________

Vastaajan nimi ________________________________________________________
Osoite

________________________________________________________
________________________________________________________

Puhelinnumero ________________________________________________________
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sAlIsSa 16.6.-12.7.
kRiStIiNa kOsKiMiEs-sOiNiNeN
pItKiN rAnTaA

KaTrI
YlAnDeR
4.7.

tekstiilivärimaalauksia ja keramiikkaa linnuista
ja luonnosta

14.7.-16.8.
lAsInEn hOrIsOnTtI
SuOmEn lAsItAiTeIlIjAt rY
GaLlErIaN 3 uUnIa
tAiDeTtA lApSiLlE 16.6.- 16.8.
Hanna Virtomaa - Meduusani
Annina Ceron - Pinnanalaista
Katri Tella - Upoksissa

sAmAe
kOsKiNeN
11.7.

KeSäN 2020 mErIrEtKeT
OuRaLuOdOlLe pErJaNtAiSiN
jA lAuAnTaIsIn

vierassatama
guest harb o u r

Lähdöt Krookan satamasta klo 13 ja paluu noin klo 16.30.
Ennakkoilmoittautumiset kuljettajille: Tapio Ristimäki,
p. 0500 862 190 Raimo Stenroos, p. 0400 830 789

kAuKo
rÖyHkÄ
24.7.

la 20.6. Tapio Ristimäki
pe 26.6. ja la 27.6. Tapio Ristimäki
pe 3.7. ja la 4.7. Raimo Stenroos
pe 10.7. ja la 11.7. Tapio Ristimäki
pe 17.7. ja la 18.7. Raimo Stenroos
pe 24.7. ja la 25.7. Tapio Ristimäki
pe 31.7. ja la 1.8. Raimo Stenroos
pe 7.8. ja la 8.8. Tapio Ristimäki
pe 14.8. ja la 15.8. Raimo Stenroos
la 22.8. Raimo Stenroos
Ouran reissu maksaa aikuisilta 20 €, lapset 3-12 v 10 €.
Jos yövyt Ourassa, edestakainen matka maksaa 40 €.

sTaNd uP-iLtA

mIkKo
vAiSmAa
8.8.

lIpPuKaUpPaSi
tApAhTuMiIn nEtIsSä
kAuPpA.mErIkArViA.fI

KALALIIKE
ELJAS SANTA KY
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SEURAKUNTATAPAHTUMAT
KESÄ-HEINÄ-ELOKUUSSA
Ke 10.6. klo 19
Su 14.6. klo 10
Ti 16.6. klo 17
		
La 20.6. klo 10
Su 21.6. klo 10
Ke 24.6. klo 19
Su 28.6. klo 10
		
		
Su 5.7. klo 10
Ke 8.7. klo 19
Su 12.7. klo 10
Ke 15.7. klo 17
Su 19.7. klo 10
Ke 22.7. klo 19
Su 26.7. klo 10
To 30.7. klo 17
Su 2.8. klo 10
Ke 5.8. klo 19
Su 9.8. klo 10
Su 16.8. klo 10
Ke 19.8.klo 19
Su 23.8. klo 10
Ma 24.8. klo 17
La 29.8. klo 17
Su 30.8. klo 10

Kesäillan hartaus seurakuntakodissa
Konfirmaatiomessu kirkossa, Ervasti, Tanskanen
Suvilinnun lauluja ja liikuntatuokio Leirirannassa,
Päivärinta
Sanajumalanpalvelus kirkossa, Ervasti, Tanskanen
Messu kirkossa, Ervasti, Tanskanen
Kesäillan hartaus seurakuntakodissa, Ervasti
Messu kirkossa, Ervasti, Tanskanen, saarna pastori Markus Syrjätie.
-Messun jälkeen lähetystilaisuus, jossa srk:n uudet Japanin nimikkolähetit Kia ja Markus
Syrjätie. Lähetystilaisuuteen ennakkoilmoittautuminen lähetyssihteerille p. 0400 363 588.
Sanajumalanpalvelus kirkossa, Kymäläinen, Tanskanen
Kesäillan hartaus seurakuntakodissa
Messu kirkossa, Ervasti, Tanskanen.
Sanan Evästä ja liikuntatuokio Leirirannassa, Päivärinta
Sanajumalanpalvelus kirkossa, Kymäläinen, Tanskanen
Kesäillan hartaus seurakuntakodissa
Sanajumalanpalvelus kirkossa, Kymäläinen, Tanskanen
Kesäseurat seurakuntakodissa
Messu kirkossa, Kymäläinen, Tanskanen
Kesäillan hartaus seurakuntakodissa
Perhejumalanpalvelus ja kouluun lähtevien siunaaminen kirkossa, Ervasti, Tanskanen
Sanajumalanpalvelus kirkossa, Ervasti, Tanskanen
Kesäillan hartaus seurakuntakodissa
Messu kirkossa, Ervasti, Tanskanen
Sanan Evästä ja liikuntatuokio Leirirannassa, Päivärinta
Evankeliumin Valoa Leirirannassa
Sanajumalanpalvelus kirkossa, Kymäläinen, Tanskanen

Eu-ruokaa diakoniatoimiston kautta, soita ja varaa aika puh. 0400 363 588/Kaisa.

Hyvää ja Siunattua kesää!
Toivottaa Siikaisten seurakunta
Yhteystiedot: (sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi)
Kirkkoherra Olavi Ervasti, puh. 040 586 1345		
Talouspäällikkö Susanna Järvenpää, puh. 040 549 3122
Diakonissa Kaisa Päivärinta puh. 0400 363 588
Kanttori Jari Tanskanen, puh. 050 501 7226
Nuorisotyönohjaaja Sanna Sjöholm puh. 0400 845 821
Suntio Merja Mäntylä puh. 040 767 9352
Kuva Antti Partanen

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

puh. 040 552 1041

www.eijankauppa.fi
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Terveisiä Hirvijärveltä!
Tiesitkö, että täältä Siikaisten Hirvijärveltä lähtee

suudessa. Minulle on ollut myös merkityksellistä, että

viikoittain tuhansia pulloja juomaa ympäri Suomea ja

olemme saaneet palkattua paikallista osaavaa henkilö-

ulkomaille asti? Uusien pakkausten kyljessä lukee

kuntaa valmistamaan ja pakkaamaan juomaa. Meillä on

”100 % luomua Siikaisista”. Sisältönä on paikallisten

todella hyvä henki työpaikalla ja tavoitteeni onkin, että

ammattilaisten valmistamaa metsän punaista kultaa

kaikki voivat olla ylpeitä yrityksestämme.

– Karin Havupuu-uutejuomaa, jolla on vankka asema
Suomen luontaistuotealan ensimmäisenä kotimaisena

Siikaisissa yhteydenpito kunnan toimijoiden ja muiden

uranuurtajana.

paikallisten yritysten kanssa on helppoa ja nopeaa. Ei
jossain isossa kaupungissa voi vain soittaa kunnanjoh-

Ravintorengas Oy on valmistanut Karin Havupuu-uute-

tajalle tai saada yrityksen toimintaa tuntevaa sähkö-

juomaa täällä Hirvijärvellä Kosken tilalla jo vuodesta

miestä paikalle alle tunnissa, jos on pikainen tarve.

1975 asti. Olenkin pikku-

Täällä on hyvät edellytykset

tytöstä asti pyörinyt yrit-

yrityksen toimia ja kasvattaa

täjävanhempieni jaloissa

toimintaa.

työmaalla. Vuonna 2001
palasin yrityksen toimin-

Tämän alkuvuoden aikana

taan mukaan opiskelu-

Karin Havupuu-uutejuoman

jen jälkeen ja aloitin työt

ympärillä on tapahtunut

tuotannossa. Olen tässä 20

muutoksia. Itse juoma ei ole

vuoden aikana ennättänyt

muuttunut 45 vuoden aika-

perehtyä kaikkiin yrityk-

na mitenkään, mutta tänä

semme työvaiheisiin perin-

vuonna pakkaus saa uuden

pohjaisesti. Koen että siitä

ilmeen. Pitkään odotettu

on minulle paljon hyötyä,

brändiuudistus on nyt toteu-

kun viime vuoden lopulla

tumassa ja uudella ilmeel-

otin yrityksen johtooni, kun

lä olevia pulloja aletaan

Ravintorenkaassa suoritet-

kohta lähettää maailmalle.

tiin sukupolvenvaihdos ja

Toinen merkittävä asia on

vanhempani Tuija ja Kari

kansainvälinen FSSC 22000

Herttua jäivät viettämään

-laatustandardi, joka tuot-

hyvin ansaittuja eläkepäiviä.

teen valmistukselle on juuri
myönnetty. Tuotantomme ja

Tavoitteeni on, että juoman

tapamme toimia oli valmiiksi

valmistus tulee pysymään-

jo niin hyvässä mallissa, että

kin Siikaisissa. Juoman

suuria muutoksia standardin

raaka-aineet, luomumännyn

saamiseksi ei tarvinnut tehdä.

kuori ja lähdevesi, tulevat
läheltä. Siikaisten puhdas luonto ja luomu-

Jos haluat kuulla tuoreimpia uutisiamme,

metsät ovat valtava rikkaus, ja toiveissa

voit seurata meitä myös Facebookissa

on saada myös lisää luomumetsiä tulevai-

nimellä Karin Havupuu-uutejuoma!

Aurinkoista kesää ja hyvää terveyttä. Nauttikaa metsän elinvoimasta kaikilla aisteilla!

Terveisin, Sanna Herttua-Laiho
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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, ke ja to klo 10.00-16.30
Neuvottelupalvelut ajanvarauksella
ma-pe klo 10.00-16.30
Ajanvaraus numerosta 0100 0500
tai verkossa op.fi (pvm/mpm)
Löydät suorat numeromme osoitteesta
op.fi/lansi-suomi/soitasuoraan

Helppo reitti säästäjäksi
Säästölippaalla kerrytät varojasi
tilille tai rahastoihin ihan huomaamatta.
Avaa oma Säästölippaasi op.fi/saastolipas

Säästölipas on käytettävissä
OP Ryhmän pankkien
käyttötileillä. OP-rahastoja
hallinnoiOP Rahastoyhtiö Oy.

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

Hirvijärventie 8, 29810 Siikainen
Puh. 02 528 8800
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Aaro E. Mäkelä Oy

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

Kesäterveiset Satateräkseltä!
Satateräksellä tuli 45 toimintavuotta täyteen ja vanhalla meijerillä on taidettu tehdä
kauemmin nostureita kuin jalostettu maitoa. Monenlaista on Satateräksen 45 toimintavuoden aikana nähty ja koettu. Talouden nousuja ja laskuja, mutta tällaista globaalia
kriisiä ei vielä ole ennen koettu. Satateräksen konepaja ja konttori ovat toimineet koko
ajan lähes normaalisti. Olemme rajoittaneet kaikkien ulkopuolisten pääsyn tiloihimme,
ja osa konttorista on tehnyt jonkin verran etätöitä. Kaikin keinoin koitamme pitää pyörät pyörimässä, kuitenkin aina ihmisten terveys edellä..
Uskomme kuitenkin, että kun tästä kriisistä selvitään, niin kotimaisen valmistuksen
ja osaamisen merkitys tulee kasvamaan ja että Satateräs tulee myös hyötymään siitä.
Myymme lähes 100 % kotimaisia tuotteita, joissa on Suomessa valmistetut komponentit sekä merkittävä osa meidän
omaa konepaja valmistustamme. Uskomme että myös asiakkaamme osaavat arvostaa sitä, että pidetään työt ja eurot kotimaassa, niin paljon kuin mahdollista.
Muutenkin uskon, että tämä kriisi herättää monet miettimään kotimaisen työn ja omavaraisuuden merkitystä. Uskon että
arvomaailmamme tulee jollakin tavalla muuttumaan pitkäksi aikaa. Kotimaisen maatalouden ja elintarvike tuotannon
arvostuksen ja tarpeellisuuden on pakko saada merkittävästi lisää arvostusta ja ihmisten tulee olla myös valmiita maksamaan siitä, että meillä on toimiva omavarainen ruuan tuotanto tässä maassa. Jo nyt on nähtävissä, että mökkikauppa
on vilkastunut, luontomatkailu ja retkeily kotimaan luonnossa on myös lisääntynyt. Toivotaan että tästä trendistä hyötyy
myös Siikainen ja tämä jatkuu myös koronakriisin jälkeenkin. Uskon että Suomi selviää tästäkin kriisistä yhdessä toisiamme tukemalla ja auttamalla. Hyvää Kesää kaikille !!
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Oma tontti Siikaisista
Eteläpään matkailu- ja virkistysalueen vierestä

Kiitos kaikille asiakkaille
kuluneista vuosista Eteläpäässä.
Te mahdollistitte yhden unelmani toteuttamisen ja
ikimuistoisen ajanjakson elämässäni.

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!

Kiitos työntekijöille ja apujoukoille.
Teidän työpanoksenne ja
tukenne on ollut korvaamatonta.
Kiitos Siikaisten kunnalle, mökinomistajille,
siikaislaisille yhdistyksille ja yrityksille yhteistyöstä.
Teidän ansiostanne Eteläpää on kokonaisuus,
jota on ollut ilo emännöidä.

Tervetuloa
Lisätiedot
:

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

Monet Kiitokset

ntiitssä
Ton
n
y
my nyt!

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

Läksiäiskekkerit ja kevään tapahtumat jäivät
poikkeuksellisen tilanteen vuoksi järjestämättä.
Toivottavasti törmäilemme
erilaisissa yhdistysten tapahtumissa.
Tunteellisin tunnelmin sekä uudelle yrittäjälle
tiimeineen Onnea ja Myötätuulta toivottaen

Seija

www.siikainen.fi

Siikainen – Luontoa Käydä Edellä

TARVIKKEET
POLKUPYÖRÄT
SÄHKÖPYÖRÄT
PYÖRÄHUOLLOT
Tuotevalikoimaan voit tutustua
myös nettisivuillamme
www.100a-sport.fi

Satakunnankatu 32
P. 040-1627904

Avoinna:
Ma-Pe 10-17
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SiivousApu Pölysieppo
SiivousApu
Pölysieppo
Tiina Lahnakoski
Tarvitsetko
apua arjen askareissa?
Tiina Lahnakoski
Pölysieppo auttaa mm.
Tarvitsetko apua• arjen
askareissa?Pölysieppo auttaa mm.
siivouksissa
• asioinneissa
 siivouksissa • pihatöissä asiakkaiden kodeissa
Puh. 02 552 1058
 asioinneissa• vapaa-ajan asunnoissa tai
• yrityksien toimitiloissa.
Palvelemme:
 pihatöissä asiakkaiden
kodeissa
Voit ilahduttaa
myös lähimmäisiäsi
ma - la 7 – 21, su 10 – 18
siivouslahjakortilla.

VESTORI

 vapaa-ajan asunnoissa tai

Veikkaus,
asiamiesposti ja

SiivousApu Pölysieppo

 yrityksien toimitiloissa.

Voit ilahduttaa myös
lähimmäisiäsi
Pölysieppo
tulee siivouslahjakortilla.
ja sillä siisti

nestekaasut

040 516 3376
FYSIOTERAPEUTTI

Taina
Koskimäki

Satamatkat Oy

Puh. 0400 448 969

PARTURI-KAMPAAMO

Tiina
Nieminen
Puh. 040 749 9246
KOSMETOLOGIJALKAHOITAJA

Seija Alanko
Puh. 0500 594 620

Tervetuloa!

Palvelut
kaikenlaiseen
matkustamiseen
ammattitaidolla...
* 14, 19, 2x46 sekä 49 henkilön bussit
* 1+8 henkilön Taksi paari js hissivarustus
* 1+8 henkilön Taksi paari ja hissivarustus
* Farmaritaksi

Kallioniemi Markku
0500 326 256
Kallioniemi Seija
040 576 2547
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EKa-Oikaisu Tmi

KUORMA -AUTO

Eero Katajisto
050 593 4319

- vaihtolavat
- hiekka,
- sepeli, sora

Erkki Luoma

Pienten
lommojen
oikaisua ilman maalausta

29880 Leväsjoki

0400 883 544

HEIKINKARTANO
Otamo, SIIKAINEN

Siikaisten entinen Maatalousoppilaitos
Vuokrataan: juhla, kokous- ja kurssitilaa
yöpymismahdollisuudella.
Huoneistoja kalustettuna perheille loman-tai viikonlopun ajaksi.
Majoitusta työryhmille ja urheilijoille.

Viinitila Meggala palvelee sinua idyllisessä
maalaismaisemassa Venesjärvellä.
Viinimyymälämme aukioloajat:
• ti-la klo 11-18
• su klo 12-16
tai sopimuksen mukaan.
Myynnissä ensimmäinen tuotteemme,
Laho-kupliva hedelmäviini. Valikoima laajenee
kesän aikana toisella viinillä sekä siiderillä.

Leo 0400-131109, Maija 0400-560049

Myymälässä myynnissä suolaisia ja makeita
lähituottajien herkkuja sekä muuta mukavaa
kotiin viemistä.
Avaamme kesän aikana anniskelu- ja Ala Cartéravintolan.
Lämpimästi tervetuloa!
Yhteystiedot ja varaukset:
puh 0503553878
meggalaoy@gmail.com
Venesjärventie 1005, 38760 Venesjärvi

forss.leo.t@gmail.com
STIHL

TUNTURI

MADISON

RUOHONLEIKKURIT

Stihl FS 38

199,-

moottori B/S
kuulalaakeripyörät
allesilppuava

299,-

Stihl FS 91

499,-

STIHL 2RT

499,-

Stihl MS 170

199,169,-

STIHL MB2R

Vetävä, allesilppuava,
moottori kohler,
leikkuuleveys 46 cm

PIENKONEKORJAUKSET:
KAIKKI MERKIT		
Myös koneiden		
noutopalvelu			

polttomoottoriruohotrimmeri

raivaussaha
ruohovarustuksella
moottorisaha

Stihl RE 90
painepesuri

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

HELKAMA

POLKUPYÖRIIN
- renkaat
- satulat
- vaijerit
- ym.

- vanteet
- ketjut
- korit

VENEILYTARVIKKEITA

• airot • vesipyörät • ohjainkaapelit

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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Monipuolista osaamista metallituotteista kiinteistöhuoltoon

PELTIPASI
VUODESTA 1996

RAUTA – MAATALOUS
www.konetuorila.fi

OY

Konetuorila Oy

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

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

Kauppatie 49, 29900 Merikarvia

peltipasi@gmail.com

02 551 0050

www.peltipasi.fi
Teräksentie 1 Siikainen

040 5166775 / Pasi Dahl
www.konetuorila.fi

PUUTAVARAN
SAHAUSTA
SIIRRETTÄVÄLLÄ
KENTTÄSIRKKELILLÄ
Manu Hollmén

Hyvä SuviSiikainen-lehden lukija
Tämän julkaisun keskiaukeamalla on
Yrityshakemisto, johon on koottu siikaislaisia
palveluja. Otathan aukeaman talteen
myöhempää käyttöä varten.
Käyttämällä paikallisten yrittäjien ja yritysten
palveluja turvaat kotikuntasi ja vapaa-ajan
paikkakuntasi elinvoimaisuuden säilymisen.

040 5527154

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!

Siikaisten Sisupussi on perinteisesti palkittu
Siikaisten Päivillä. Tänä vuonna valinta
julkistetaan Joulunavauksessa.
Eletään toivossa, että tilanne on siihen
mennessä normalisoitunut.
Rentouttavaa kesää kaikille poikkeuksellisista
ajoista huolimatta ja jaksamista yrittäjille!
Siikaisten Yrittäjien hallitus
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Jelppari

Arjen

- apua arjen askareisiin -

Kotonasi tehdystä
työstä saat
kotitalousvähennyksen.

Terveisin paikallinen yrittäjä

Ota rohkeasti yhteyttä!

www.arjenjelppari.fi

Mari Halminen
050-3318996

Hermoratahierontaa
ja
lymfaterapiaa
Hermoratahieroja Raija Sällilä
Kalarannantie 4, 29810 SIIKAINEN
0500 - 109 109

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

Teen sivutoimisesti kirjanpitoja, (erilaiset yritykset, maataloudet, yhdistykset,
asunto-osakeyhtiöt ym.) myös kauppakirjat ja kaupanvahvistukset.

Tilitoimisto
Susanna Järvenpää tmi
puh. 050 363 9184 (miel. klo 16 jälkeen)

			HEINÄSUO TAPANI,
			0500 110 036
			Leppijärvi
- Paarivarustus, 2 pyörätuolipaikkaa

TAKSI HANE,
044 239 9998
Kirkonkylä
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Siikaisten kunnan tiedotuslehti
Kunnan hallinnon palvelut ja tekninen toimisto ovat suljettuna 6.7.-2.8.2020. Teknisen toimen päivystysnumero kiireellisissä
asioissa on 044- 720 1029.
Kirjasto palvelee normaalisti koko kesän
ajan.
MATONPESUPAIKKA
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.

Siikaisten

KUNTAUUTISET
Joka talouteen Siikaisissa
jaettava kunnan tiedote

Vastaava toimittaja
Kunnanjohtaja Viveka Lanne
ILMOITUSMYYNTI:
Eveliina Levula, puh. 044 720 1051
kuntauutiset@siikainen.fi
ILMOITUSHINNAT JA KOOT:
Kaikki ilmoitukset ovat 4-värisiä.
1 sivun ilmoitus 190x265 mm, 120
tai 210x297 + 3 mm leikkuuvara
1/2 sivun ilmoitus 190x130 mm 70 €
1/4 sivun ilmoitus 92x130 mm 40 €
1/8 sivun ilmoitus 92x55 mm 20 €
Pieni rivi-ilmoitus, 2 €/rivi
Vuosi-ilmoitus / 7 nro - 20 %,
HINTOIHIN LISÄTÄÄN ALV 24%
Kustantaja: Siikaisten kunta, puh. 044-720 1020,
Painopaikka: Skyprint Oy, Siikainen 2019

5-7/2020

YMPÄRISTÖKATSELMUS
Siikaisten kunnan elinvoimalautakunta ilmoittaa, että kiinteistöjen kunnon ja ympäristön siisteyden toteamiseksi
suoritetaan Siikaisten kunnan rakennusjärjestyksen mukainen ympäristökatselmus elokuussa 2020.
Katselmuksessa todetaan ympäristökuvaan vaikuttavien
rakennusten, laitosten, rakennelmien ja pihamaiden kunto. Katselmuksessa havaittujen epäkohtien korjaamiseksi
annetaan erikseen kehotus kunnossapitovelvollisille.
Lautakunta kiinnittää huomiota luvattomaan rakentamiseen ja rakennuksia tarkistusmitataan alueittain tästä
ajankohdasta lukien.
Elinvoimalautakunta

Toimituksellinen aineisto: osoitteeseen kuntauutiset@siikainen.fi
Kunta pidättää oikeuden aineiston muokkaamiseen ja julkaisuun.
YHTEISÖT JA JÄRJESTÖT: Yhdistysten rivi-ilmoitukset logolla yhdistyspalstalla ovat
maksuttomia. Muut ilmoitukset ja mainokset normaalin ilmoitushinnaston mukaan.
Ilmoitusten teko riippumatta yhteisöstä 33€/tunti (alv. 0%).
Valmis aineisto osoitteeseen: kuntauutiset@siikainen. fi
Painovalmis PDF/JPG-tiedosto, ilmoituksen värit CMYK, resoluutio 300 dpi, ilmoitusaineistoa lähetettäessä sähköpostista tulee ilmetä seuraavat tiedot; asiakasyrityksen nimi, lähettäjän yhteystiedot sekä ilmoituksen koko (leveys x korkeus).
Kuntauutisten vuoden 2020 aikataulu
Ilmoitusmateriaalin voi toimittaa myös sähköisesti kuntauutiset@siikainen.fi osoitteeseen.
Numero           
		

Ilmoitusmateriaalin             	 Jakelu
viimeinen toimituspäivä

5/2020              
17.8.                   		
6/2020	               14.9.                   		
7/2020              
19.10.                  		
8/2020              
16.11.                 		

27.8.
24.9.
29.10.
26.11.

Kuntauutiset no 5/2020 ilmestyy 27.8.2020. Materiaali kuntauutisiin 5/2020 on toimitettava 17.8.2020 klo 15.00 mennessä kunnantuvan infoon, ulko-ovessa olevaan postilokeroon tai edellä mainitulla sähköpostiosoitteella.
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PERUSPALVELUKESKUS TIEDOTTAA:
OMAISHOIDON TUKI,
alle 65-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden omaishoito

Omaishoidon tuella on tarkoitus mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen ja siihen liitettävät mahdolliset tukipalvelut.
Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hoidettavan
kotona omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.
Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä
omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.
HAKEMINEN
Haetaan hakemuksella kirjallisesti g Palautus vanhuspalvelukeskukseen. Ei voi hakea takautuvasti.
Viranhaltija ottaa hoitajaan yhteyttä kotikäynnin sopimiseksi, kun hakemus on tullut. g Päätös, tehdään aina.
Järjestämisvastuu on hoidettavan kunta. Maksuluokat 471,02€, – 654,14€, – 816,18€
OMAISHOITAJAN VAPAAT
Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata kolme vrk kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyk-sin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti
tai jatkuvasti päivittäin.
Vapaapäiviä voi ”ketjuttaa”, Vapaapäivät tulee aina pitää seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä
OMAISHOIDON VAPAIDEN JÄRJESTÄMINEN
Toimeksiantosopimuksella tai sijaisomaishoitona, Intervallijaksoina asumispalveluyksiköissä tai perhehoidossa. Palvelusetelin käyttö on myös mahdollista, setelin arvo on 85 €/ kertynyt omaishoidon vapaapäivä.
KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT:
Kotihoidon palvelut, Tukipalvelut, esim.
•
Ateriapalvelu
•
turvapuhelin
•
päivätoiminta
g haetaan kirjallisesti. Lisätietoja Palveluneuvojalta
ASIANTUNTIJAPALVELUT:
Seniorineuvola, Ikäihmisten hyvinvointipalvelut, Fysioterapeutti, vammaispalvelut. Omaishoitajien terveystarkastukset
ovat mahdollisia oman kunnan terveysasemalla kahden vuoden välein. Terveystarkastukseen on varattava itse aika.
MUUT TUKIMUODOT:
SPR;n Ystävä-/ulkoiluseura, Muistikaveri, Seurakunta, Erilaiset yhdistykset
OVET-valmennusta järjestää Satakunnan Omaishoitajat.
Info-tilaisuudet uusille omaishoitajille, PoSa järjestää
Erilaiset kuntoutuskurssit Omaishoitajille ja hoidettaville, sairauskohtaiset kuntoutuskurssit, tuetut lomat
KELAN eri tuet, mm. Eläkettä saajan hoitotuki, vammaistuki, asumistuki jne.
POSAN palveluopas löytyy oheisesta linkistä
http://www.eposa.fi/palvelut/vanhuspalvelut/
Oletko Omaishoitaja? Ota rohkeasti yhteyttä PoSan Palveluneuvontaan, puh 044 772 7560
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PERUSPALVELUKESKUS TIEDOTTAA:
Vanhuspalveluissa työskennellään
riskejä minimoiden
Rajoitukset PoSan vanhuspalveluissa jatkuvat ennallaan. Henkilöstö tekee parhaansa suojellakseen ikääntyneitä.
Rajoitukset PoSan vanhuspalveluissa jatkuvat ennallaan, sillä ylivoimaisesti suurin osa asiakkaista kuuluu riskiryhmään. Henkilöstöllä on ohjeet pysyä kotona, jos flunssaoireita ilmenee. Henkilöstöä myös muilta tulosalueilta on
perehdytetty mahdollisen vanhuspalveluiden henkilöstövajauksen varalta.
– Vanhuspalveluiden henkilöstöltä vaaditaan nyt todella paljon, koska kaikki apua tarvitsevat kuuluvat ikänsä puolesta riskiryhmään. Hoitajat joutuvat rajaamaan todella tiukasti myös omaa henkilökohtaista elämäänsä tartuntojen
välttämiseksi. Etätyötä hoitotyössä on mahdoton tehdä. Hoitajat ovat aina etulinjassa, PoSan vanhuspalvelujohtaja
Anne Vanhatalo sanoo.
Tilanne edellyttää luovuutta yhteydenpidolta
Henkilöstön suojausohjeet ja niiden päivittäminen ovat lähes viikoittaisia toimenpiteitä. Kaikki suojainten käyttöön
liittyvät ohjeet tulevat kootusti sairaanhoitopiirin infektioyksikön kautta. Toistaiseksi suusuojaa tai visiiriä on pidettävä kaikissa asiakaskontakteissa.
– Vain terveet työntekijät käyvät asiakkaiden luona. Suojien käyttö on vain lisävarotoimi, koska ei voida tietää, miten
oireeton henkilö tartuttaa tautia. Henkilökunnan suojan käytöllä on tarkoitus estää mahdollisen oireettoman infektion leviäminen hengityksen välityksellä asiakkaaseen, Vanhatalo selventää.
Palveluasumisyksiköissä on virallisten ohjeiden mukainen vierailukielto. Tästä syystä muunlaisia yhteydenpitomahdollisuuksia, kuten videopuheluja, on lisätty omaisten ja asukkaiden välillä.
– Onneksi kesä on tulossa. Silloin on enemmän mahdollisuuksia järjestää vierailutapaamisia ulkona suojaetäisyydet huomioiden. Vierailukiellon jatkuessa pidempään, on kehiteltävä lisää keinoja vierailujen mahdollistamiseksi,
pohtii Vanhatalo.
Vanhusten suojeleminen on kaikkien tehtävä
PoSan vanhuspalveluyksikön alla toimivat palveluohjaus ja -neuvonta, omaishoidon tuki yli 65-vuotiaille, ikäihmisten perhehoito, kuntouttava päivätoiminta, tuettu palveluasuminen, kotihoito tukipalveluineen, veteraanien palvelut,
tehostettu palveluasuminen sekä kotiinkuntoutusyksikön lyhytaikaishoito.
Vanhatalon mukaan vanhuspalveluiden piirissä olevat ikäihmiset ovat sopeutuneet suurelta osin tilanteeseen hyvin.
– Teemme kaikkemme, että tauti pysyisi kaukana ikäihmisistämme. Heitä pitää suojella saamasta tartuntaa, ja se
on meidän kaikkien yhteinen tehtävä.

YHDISTYKSET JA
YHTEISÖT TOIMIVAT

4H-Duuniringistä voi
tilata nuoren tuntitöihin
Siikaisten 4H-yhdistyksen kautta voi tilata kesällä nuoren
tekemään erilaisia tuntitöihin, jotka soveltuvat nuorille.
Esim. pihahoito ja muut pihapiirin ja kodin työt, matonpesu, lastenhoito, soveltuvat maa- ja metsätyöt. Tilaajana

voivat toimia kuntalaiset, kesälomalaiset, yhdistykset, yritykset yms.
Nuoret tulevat 4H-yhdistyksen Duuniringin kautta ja yhdistys toimii nuoren työnantajana. Asiakas maksaa tehdyn
työtuntimäärän mukaan ja 4H-yhdistys laskuttaa asiakasta. Laskutushinta on 15 e/tunti (alv 0 %). Työ kotitalousvähennyskelpoista. Pääasiassa nuoret työllistetään kesäkuun aikana ja mahdollisuuksien mukaan heinäkuussa.
Kysy lisää ja tarjoa nuorelle työmahdollisuus!
Ota yhteyttä Siikaisten 4H-yhdistys, Anna-Kaisa Valaja p.
044 783 0310 tai sähköpostilla anna-kaisa.valaja@4h.fi
www.4h.fi/siikainen.
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			Leväsjoen
			kesä
Maanantaisin kirjastoon! Lainausasema
avoinna Leväsjoen koululla maanantaisin klo 1920.30. Osoite on Saarikosken tie 13, 29880 Leväsjoki. Kesälukemista lomalaisille ja kyläläisille!
Järj. Siikaisten kuna/kirjastotoimi
Leväsjoen kyläyhdistyksen järjestämiä kesärientoja:
Keskiviikkopyöräilyt Lähtö kylän infotaulun
luota aina keskiviikkoisin klo 18 syyskuun loppuun
asti. Matka ja vauhti kunnon mukaan!
Juhannusaaton lipunnosto pe 19.6. klo
18.00 Päivölässä ja kokko Särkikosken laavulla syttyy noin klo 20.00.
Vasara ja nauloja -tapahtuma Päivölässä
la 22.8. klo 10 - 15 Tapahtuma on tarkoitus toteuttaa ensisijaisesti Päivölän pihamaalla. Luvassa on
hupia koko perheelle; leikkimielistä kisailua, pienimmille myös polkutraktorirata, arpoja, grillimakkaroita
ja lettuja.

SIIKAISTEN
KÄSITYÖKOULUUN
ILMOITTAUTUMINEN
Siikaisten käsityökoulu
hakee taas uusia oppilaita. Kaikki 7-11-vuotiaat käsitöistä kiinnostuneet ovat tervetulleita
käsityökouluun, jossa
opetellaan monipuolisesti eri kädentaitoja.
Käsityökoulussa tutustutaan erilaisiin käsityötekniikoihin
ja tehdään töitä eri materiaaleista ja eri tekniikoita käyttäen. Opiskelu on opetussuunnitelmaan perustuvaa, tavoitteellista ja vuosittain etenevää. Opettajina toimii useita
käsityön asiantuntijoita ja opetusta annetaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaan.
Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin Heikintalon kudonta-aseman yläkerrassa. Opetus alkaa syyskuussa 2020.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 31.7.2020 mennessä p.0405539154/Taru Hollmen
Tervetuloa rohkeasti mukaan!

Sammin kylätalo vuokrattavissa juhliin,
kokouksiin ja muihin tilaisuuksiin
Löytyy sauna, biljardi, astiat, pöytäliinat,
sadan kupin kahvinkeitin ym.
Hinnat alkaen 50€/3 tuntia,
reilu vuorokausi 200€
Tiedustelut 040 058 3222/Riitta
lisätietoja www.sammi.kapsi.fi
Aurinkoista kesää kaikille!
Sammin kyläyhdistys

Hirvijärven
kyläyhdistys
toivottaa SuviSiikainen-lehden lukijoille
aurinkoista, turvallista ja tervettä kesää!

Covid-19 katkaisee tänä vuonna
pitkän perinteemme
Siltatanssien järjestämisessä
mutta lupaamme palata ensi
vuonna asiaan uudella innolla,
mikäli tautitilanne sen sallii.
Uimaranta laitureineen ja grillimajoineen
on käytössä, samoin Myllykosken laavu,
muistathan huomioida muut läsnäolijat!
Mikäli hallituksen ohjeistus sen sallii,
toivotamme kyläläiset ja
ranta-asukkaat tervetulleiksi nuotioiltaan
rannalle pe 28.8 klo 19 alkaen
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Jäteasiaa asukkaille ja mökkiläisille
Painekyllästetyn puun eli kestopuun
vastaanotto
Kestopuujätteen vastaanotto sitä myyvissä liikkeissä (”rautakaupat” ja puutavaraliikkeet) on päättynyt. Kotitaloudet
voivat toimittaa kestopuujätettä ainoastaan kunnallisiin
vastaanottopisteisiin. Siikaislaisia lähin kestopuujätteen
vastaanottopiste on Merikarvian jätevedenpuhdistamolla
osoitteessa Satamatie 27, avoinna keskiviikkoisin klo 8-11
ja kuukauden 1. lauantaina klo 10-12. Kestopuujätettä otetaan kotitalouksilta maksutta vastaan maksimissaan noin
yhden kuution (1 m³) eriä.

Sähkölaiteromun vastaanotto
Sähkölaiteromua voi toimittaa maksutta osoitteessa
Kankaanpääntie 1 (ent. kunnanvirasto) olevaan konttiin
maanantaista perjantaihin klo 8.30-11.30 ja 12.30-15.
Osoitteessa toimivan Toimintatuvan henkilöstö hoitaa vastaanottamisen.
Sähkölaiteromua ovat kaikki laitteet, jotka ovat toimineet
sähköllä, akulla, paristoilla tai aurinkoenergialla.

Vaarallisten jätteiden vastaanotto
Kotitalouksien vaarallisia jätteitä voi maksutta toimittaa jätevedenpuhdistamolle (Puhdistamontie 4). Soitettava ennen vientiä, p. 044 720 1034.
Vaarallisia jätteitä ovat mm. maalit, öljyt, lakat, torjunta-aineet, liuottimet, jarru- ja kytkinnesteet.
Vanhentuneet lääkkeet voi maksutta palauttaa apteekkiin.

Hyötyjätteet
Hyötyjätteet pitää lajitella erikseen sekajätteestä. Rinki-ekopiste pienmetallille, lasi- ja kartonkipakkauksille
sekä paperille sijaitsee Siikaisten keskustassa osoitteessa
Kankaanpääntie 1 (ent. kunnanvirasto). Myös Siikaisten
kylissä on paperinkeräysastioita.
Isoa metalliromua voi toimittaa jätevedenpuhdistamolla
(Puhdistamontie 4) olevalle lavalle.

Vapaa-ajan asunnon jätehuollon
järjestäminen
Jokaisella kiinteistöllä, myös vapaa-ajan kiinteistöllä, pitää
olla sopimus jätteenkuljetusyrityksen kanssa sekajätteen
noudosta. Tämän voi toteuttaa
hankkimalla kiinteistölle oman jäteastian
(yhteys jätteenkuljetusyritykseen)
hankkimalla yhteisen jäteastian naapurin/
naapureiden kesken (yhteys jätteenkuljetusyritykseen)
sopia yhteisastiakäytöstä jonkin lähellä sijaitsevan
vakituisen asuinkiinteistön kanssa
tie- tai venesatamaosuuskunnat/-yhdistykset
voivat hankkia myös yhteisen sekajäteastian
Ympärivuotisessa käytössä olevan vapaa-ajankiinteistön
jäteastia on tyhjennettävä kuten vakituisten asuinkiinteistöjenkin eli neljän viikon välein (kahdeksan viikon, mikäli
biojäte kompostoidaan asianmukaisesti). Vain kesäaikana
käytössä olevan vapaa-ajankiinteistön jäteastia on tyhjennettävä touko-syyskuun aikana neljän viikon välein ja
muuna aikana tarvittaessa.
Yhteisastiakäytäntö ja kahdeksan viikon sekajäteastian
tyhjennysväli vaativat ilmoituksen Porin seudun jätehuoltojaostolle, jatehuoltojaosto@pori.fi , p. 044 701 3332.
Yhteystiedot:
p. 044 701 2500
jateneuvonta@pori.fi
www.pori.fi/jateneuvonta
@jatevaakku.mustavaris
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