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Luulo ei ole tiedon väärtti
Siikaisten yhtenäiskoulun pienimmät oppilaat vierailivat huhtikuussa Kotiseutumuseolla tutustumassa vanhan ajan
koulupäivään. Ohjelmaan kuului myös
vanhojen kuvataulujen avulla tutustuminen satuun Kettu ja
kalastaja. Lopuksi
mietimme yhdessä
sadun opetusta. Riffelitaululle syntyi muun muassa seuraavanlaisia
ajatuksia: ”Olis kannattanu kokeilla ketun oikealta puolelta sen
sydäntä.””Opetus
on vie kalat ennen
kettua.””Viekkaus
voittaa aina!” Lähelle totuutta päästiin: ei kannata
luulla, pitää tietää.
Iltalehden
tutkimuksen mukaan Siikaissa asuvat maan pienituloisimmat eläkeläiset. Toimittaja, joka Tampereelta
oli lähetetty meitä köyhiä eläkeläisiä haastattelemaan, odotti selvästi vähintäänkin valittamista.
Luulo ei tälläkään kertaa osoittautunut oikeaksi,
ei ainakaan ryhmässä, jonka kokouksen hän tuli
keskeyttämään. Väki suhtautui varsin rauhallisesti tuloihinsa. Meillä on opittu tyytymään vähään,
turvautumaan omaan apuun ja ennen kaikkea
osaamme vielä tehdä kaikenlaista. Varsin kädellistä ja toimeliasta väkeä. Taitavalla talouden pidolla
ja ”suu säkkiä myöden”, kuten Pirkko Aho asian
ilmaisi, selviämme täysin tyydyttävällä tavalla jokapäiväisistä haasteista.

Nykyinen eläkeläissukupolvi on saanut elää aikana, jolloin ei pätkätöitä tunnettu. Huvitteluun ei
paljon ole ollut aikaa eikä rahaa tuhlattu. Työ on
ollut lähes ainoa hupi. ”Ei Luoja laiskoja ruoki”, oli
kasvatuksen johtotähti monessa kodissa. Nyt eläkeläisten päivät kuluvat monenlaisessa yleishyödyllisessä toiminnassa hyvässä seurassa. Raha ei
välttämättä ole ykkösasia näissä puuhissa. Lopulta toimittajammekin sai kirjoitettua myönteisen,
melko realistisenkin jutun. Toivottavasti hänenkin
luulonsa vähän vähenivät.
Olen juhlavuoden järjestelyjen aikana saanut tutustua erilaisiin ihmisiin, saanut kuunnella erilaisia totuuksia. Valokuvanäyttelyn materiaalien kerääminen on tutustuttanut myös paikkakuntamme
lähihistoriaan, ihmisten kohtaloihin. Luuloni ovat
vähentyneet, tietoni lisääntynyt. Oppiminen jatkuu.
Kylillämme valmistaudutaan juhlavuoden viettoon
eri tapahtumin. Järjestäjien paras kiitos on runsas
yleisö. Siihen voimme yhdessä vaikuttaa. Mukana
olleena ei tarvitse luottaa huhupuheisiin. Taloudellista tulosta emme myöskään voi aliarvioida.
Uskon kuitenkin Aleksis Kiven tavoin:”Hiiteen
kaikki mustuus, me suoritamme itsemme tästä retkestä kuin enkelit. Asiat käyvät hyvin, peijakkaan
hyvin, eikä yhtään syytä päätä kallistella."
Nautinnollista juhlavuotta!
Arja Lehtinen
Kulttuuritoimikunnan
puheenjohtaja

Ko ihmine o niin köyhä, että oikee itteeski naurattaa.
Sananparret Leo Forssin näytelmästä: Ei mun kansani parane
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Pirteys piilee pinnan alla
Siikaisten valtuuston päättämät kunnan arvot - OSALLISUUS, VASTUULLISUUS ja TOIMELIAISUUSsyntyivät kuntalaisten kyläkierroksella esiin nostamista
siikaislaisista piirteistä, ja ne tuntuvat nyt erityisen ajankohtaisilta. Suomella on 100-vuotis juhlavuosi. Vanhemmat sukupolvet ovat olleet konkreettisesti rakentamassa
maata ja palveluita. Nyt he joutuvat todistamaan asioiden nopeaa muutosta. Yksityisten ja julkisten palvelujen
rakennemuutos etenee etenkin Siikaisten näkökulmasta
vauhdilla eikä aina pelkästään myönteisessä valossa.
Osuuspankki ilmoitti lopettavansa käteiskonttoripalvelunsa Siikaisissa. Asia on herättänyt ihmisissä suuttumusta ja
pettymystä. Pankissa käynti on ollut raha-asioiden hoitamisen lisäksi paikka, jossa kohdataan tuttuja ja vaihdetaan
kuulumisia. Nuorempi sukupolvi ei välttämättä ole käynyt
konttorissa kuin muutaman kerran, mutta juuri niissä elämän tärkeissä käännekohdissa, hakemassa oman pankkikortin tai neuvottelemassa asuntolainasta.
Kuntakaan ei enää kykene huolehtimaan perustehtävistään
kuten aikaisemmin. Pienenevä asukasmäärä ja valtion päätökset vaikuttavat suoraan kuntatalouteen. Uudet kuntapäättäjät aloittavat tilanteessa, jossa budjetin tulopuolelta
puuttuu melkein miljoona euroa. Palvelut uhkaavat palata
lähemmäs Suomen itsenäisyyden alkuvuosien tilaa, jolloin
luokat olivat suuria, kouluun käveltiin ja hiihdettiin, puuro
oli juhlaruokaa.
Toisaalta kun tämän lehden juttuja lukee, eivät ne asiat
mahdottoman huonosti ole tainneet olla ennen, eivätkä ole
nytkään. Digitaalinen kehitys tekee meistä kansainväli-
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sempiä omalla kotisohvallamme kuin koskaan aiemmin.
Myös varttuneempi väki innostuu verkkopalvelujen helppoudesta ja älylaitteiden avaamasta uudesta maailmasta.
Paljon on kiinni omasta asenteestamme ja suhtautumisestamme itsemme ja muihin.
Yhteiskunnan muutoksesta huolimatta ihmisen perustarve sosiaaliseen kanssakäymiseen ja yhteisön tukeen ei ole
muuttunut mihinkään. Ihmiset tarvitsevat toistensa apua
ja tukea vähintään yhtä paljon kuin aiemmin, ehkä vain
eri asioissa. Palataan siis kunnan arvoihin. Osallisuudessa
on kysymys kuulumisesta Siikaisten kunnan ja sen kylien
yhteisöön. Vastuullisuus on vastuuta itsestä ja lähimmäisistä, mutta myös hyvää talouden hallintaa, sitoutumista
omaan työhön ja yhteisön toimintaan sekä ympäristöstä
huolehtimista. Toimeliaisuuteen kuuluvat sinnikkyys ja
yritteliäisyys. Toimeliaisuutta tuetaan myönteisellä asenteella ja kannustavuudella, mikä vaikuttaa koko kunnan
ilmapiiriin.
Myönteinen asenne kantaa pitkälle ja kuuluu myös kuntamme ulkopuolella. Esimerkiksi yhtenäiskoulumme
nuorten tekemä YLEn uutispätkä johtopäätöksellä ”Siikaisissa pirteys piilee pinnan alla” saa todellakin katsojansa
hyvälle tuulelle. Samoin kuin tämä lukupaketti lukijansa.
Näin kesäaikaan tapahtumia ja tarjontaa riittää ja pirteys
taitaa pärskähtää pinnan ylikin!
Toivotan sinulle sopivasti hyviä tuulia Suvi-Siikaisten
myötä.
Viveka Lanne, kunnanjohtaja

Siikasis pärjätään yhres!

perjantaina 18.8. klo 14-18 Museolla
Kaikille avoin tapahtuma, jossa pääset testaamaan taitojasi turvallisuuteen liittyen!
Yhdistykset ovat järjestäneet erilaisia toimintapisteitä, joissa on tekemistä lapsille ja aikuisille.
Pisteissä pääset tutustumaan yhdistysten toimintaan ja kotivaraan, kokeilemaan alkusammutusta ja
laserammuntaa, harjoittelemaan ensiaputaitoja, jumppaamaan ja paljon muuta!
Mukana seuraavat yhdistykset:
Leväsjoen kyläyhdistys, Siikaisten 4H-yhdistys ry, Siikaisten kotiseutu ja museoyhdistys ry
Siikaisten Martat, Siikaisten Nuorisoseura ry, Siikaisten Reserviläiset ry, Siikaisten riistanhoitoyhdistys ry, Siikaisten Sisu, Siikaisten VPK, Seurakunta, SPR Siikaisten osasto
HUOM! Lista täydentyy vielä kesän aikana!
Jokainen osallistuja saa halutessaan passin, johon kerätään leimoja pisteilta. Tietyllä määrällä
leimoja osallistut arvontaan. Jokainen osallistuja saa yllätyslahjan!
Tapahtumassa buffetti.
Järjestäjä: Pärjätään yhdessä -verkosto
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Heikintalon kudonta-asema
– käsityöläisten työpaja
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Pienten askelten kopinaa vintin rappusissa, kangaspuitten pauketta alakerrassa,
eteinen täynnä puheensorinaa, iloisia naurahduksia, työn tohinaa. Kahvi tuoksuu
keittiössä; Heikintalon käsityökeskus täydessä vauhdissa.
Käsiläiset

Heikintalon yläkerran valloittavat kerran viikossa käsityön taiteen perusopetuksen oppilaat ekaluokkalaisesta
yläkoululaiseen. Tänä vuonna ryhmään kuuluu kaksitoista oppilasta, ensi vuonna jo mahdollisesti parikymmentä.
Kansalaisopiston alaisuudessa toimiva ryhmä on vuoden
aikana tutustunut viiden viikon jaksoissa nukkekodin rakentamisesta korujen valmistukseen.
Tänä keväänä tyttöjen opetusohjelmaan kuului myös näyttelyn nostattaminen, töiden esittely ja näyttelyn purkaminen. Kevätnäyttely pidettiin tänä vuonna Leväsjoen koulun tiloissa. Luokkiin oli nostatettu erilaisia kädentaidon
näytteitä, käsityökahviloiden väki valloitti ensisijaisesti
liikuntasalin, Käsiläiset ison luokkahuoneen.Tytöt esittelivät töitään kiinnostuneelle yleisölle.
- Kyllä joku vieraista on kysellyt koruista ja osasin vastata,
toteaa Käsiläisistä nuorin Sanni Korhonen.

Rautalanka taipuu moneksi tyttöjen käsissä.

Tytöt olivat yleisesti ottaen tyytyväisiä tähän uuteen tehtävään. Myös näyttelyn purku sujui vauhdikkaasti.

Kudonta-asemalla työntäyteinen toimintavuosi

Heikintalon alakerran tiloissa ovat kangaspuut olleet ahkerassa käytössä kuluneena toimintakautena.
- Kansalaisopiston kurssilla on kirjoilla kahdeksantoista
kutojaa. Kutomassa voi käydä myös iltaisin ja viikonloppuisin. Talon yhdettoista kangaspuut ovat ahkerassa käytössä. Kutojat osallistuvat myös kankaan valmistamisen
kaikkiin vaiheisiin luomisesta niisimiseen ja kaiteeseen
laittoon. Koko aikaa ei vain paukutella iloisesti kangaspuita, kertoo kudonta-aseman ohjaaja Taru Hollmen.

Vilma Laine ja Emilia Laikoja viimeistelevät nukkekotejaan esittelykuntoon.

- Kudottavat kankaat ovat vaikeusasteeltaan hyvin erilaisia. Aloittelijankaan ei kannata pelätä, taito kasvaa tehdessä. Matot ovat ehkä kaikkein suositummat, mutta niissäkin
löytyy haastetta laidasta laitaan.
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maan käsityökahvilaan.
- Mukavat ihmiset yhteisen tekemisen äärellä, juttu luistaa
ja aika kuluu. Lukuvuoden aikana tavataan vanhat ystävät,
saadaan uusia ja aina kaivataan niitä, jotka ovat poissa, tiivistää Riitta käsityökahvilan suosion salaisuuden.
Talven ankeat kelit eivät osallistujia haitanneet.
- Pakko päästä joka kerta, toteavat Leppijärveltä tulevat
Paula Rajala ja Anna-Liisa Laine.
- Välillä on kyllä niin vaikeita kohtia työssä, että vasta kotona rauhassa pystyy miettimään, kuinka tämä oikein ratkeaa, lisää Anna-Liisa.
- Parasta A-luokkaa, vahvistaa käsityökahvilan innokas
osallistuja Pirkko Aho.

Naistenliivejä esittelevät Riitta Kuosmanen, Taru Hollmen,
Airi Harju ja Alma Kuosmanen

Kansalaisopiston kevätnäyttely antoi monipuolisen kuvan
asemalla kudotuista töistä. Viime talven erikoiskangas oli
naisten liivikangas. Miehen kansanliivin kangasmallin
mukaan kudottiin kangas, naisen liivin mallia kehiteltiin
pitkään. Näin saatiin sopiva pari jo vuosia sitten kehitellylle miesten liiville. Kansalaisopistolta saatiin myös
mahdollisuus ompelukurssiin, jolloin halukkaat ja taitavat
naiset ompelivat liivinsä itse. Valmiina on tällä hetkellä
viisi naisten liiviä, saman verran kankaita odottaa ompelijaansa.

Kansalaisopiston kursseina toimii neljä käsityökahvilaa
eri puolilla kuntaa. Riitta Kuosmanen ohjaa sekä kirkonkylän että Leväsjoen neulekahviloita, Leila Lepistö Saarikosken ja Sammin kahviloita. Lepistön ohjauksessa ovat
monenlaiset askartelutyöt. Viime talven näyttävä tuotos on
seurakuntatalon ikkunaan lahjoitettu Saarikosken piirin lasityömaalaus.
Riittan kesäterveiset kaikille käsityön ystäville:
”Minun ystäväni on kuin villasukka,
joka talvella lämmittää.
Minun ystäväni on kuin niitynkukka ,
joka saa minut hymyilemään.”
Teksti: Arja Lehtinen
Kuvat: Arja Lehtinen, Manu Hollmen

Liivikangasta hyödynnettiin myös kännykkäpussukkaa
suunniteltaessa. Raija Collanderin keräämistä sanalaskuista löytyi mainio piriste tälle matkmuistoksi suunnitellulle tuotteelle.

Puikkojen kilinää maanantaisin

Käsityökahvila on toiminut Heikintalon eteisessä jo neljä vuotta. Suosio on edelleenkin
taattu. Meillä Siikaisissa suosion salaisuus
piilee erittäin onnistuneissa opettajavalinnoissa. Pauliina Lilja toimi loistavana tien
raivaajana juurruttaen uuden käsityötavan
kyliimme. Pauliinan oman liikkeen töiden
lisääntyessä remmiin astui moniosaaja, käsityötaituri Riitta Kuosmanen.
Talven aikana on taitavissa käsissä, hyvällä
ohjauksella, syntynyt toinen toistaan upeampia tuotteita.
Naisia kunnellessa huomaa, että tuotokset eivät ole ainoa syy, mikä saa ihmiset kokoontu-

Villasukkia valmistui joka lähtöön.
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Metsätähden kuulumisia
”Voi, voi, kun sinäkin olet joutunut tänne”, kuului vierailija
sanovan vanhainkodin asukkaalle eräänä keväisenä päivänä. Asukkaat keskustelivat asiasta keskenään ja olivat hyvin
tuohtuneita sekä omasta että hoitajien puolesta. He eivät olleet tänne joutuneet, he olivat päässeet.

kuusi oppisopimuksella opiskellutta valmista muistihoitajaa,
kuntoutuksen osaamisalan oppisopimuksella suorittaneita on
tällä hetkellä työssä Metsätähdessä kahdeksan ja syksyllä
aloittaa kolme hoitajaa. Vanhustyön erikoisammattitutkinnon
on suorittanut neljä hoitajaa.

Vastaava hoitaja Satu-Maria Hakanen tuli ensin kolmeksi
kuukaudeksi sijaiseksi, sijaisuus on nyt venähtänyt kahdeksi
ja puoleksi vuodeksi. Tästä hän ei ole yhtään pahoillaan. Hän
on erittäin tyytyväinen tämänhetken toimintamalliin. Henkilöstömitoitus on kohdallaan, tilat toimivat ja ennenkaikkea
aidosti asiakaslähtöinen hoitoajatus, mikä tarkoittaa joustavuutta työskentelyssä, toimii. Tähän ei perinteisessä laitoshoidossa ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Satu Hakanen
on toiminut useissa POSAn toimintapisteissä, joten hänellä
on vertailupohjaa omille mielipiteilleen. Kaikkein tärkein
voimavara on kuitenkin työntekijät.

Ammattitaitoa riittää. Ehkä siksi myös henkilökuntaa ei kovasti huolestuta SOTEn totetumiseen liittyvät epäselvät kysymykset. Terveydenhoitoala on myös tottunut muutoksiin.
Joustavuutta sekin. Vastaava hoitaja on myös tyytyväinen nykyiseen käytäntöön, jossa palveluohjauksen avulla pyritään
aina löytämään asiakkaalle sopivimmat palvelut.

- Kahden vuoden välein toteutettavat KEVA-kyselyt henkilökunnalle kertovat omaa kieltään hoitohenkilökunnan työtyytyväisyydestä. Viime kyselyn mukaan henkilöstöstä 100
% voisi suositella työpaikkaa ystävälleen, kertoo vastaava
hoitaja Hakanen tyytyväisenä.
Hän antaa myös kiitosta POSAlle, jossa arvostetaan työntekijöiden koulutusta. Tällä hetkellä Metsätähdessä työskentelee

Pienet virpojat ilahduttavat Metsätähden asukkaita.

- Kotihoito toimii tällä hetkelläkin hyvin, mutta vastaisuudessa keskitetyn, lähellä hoitopaikkaa olevan ympärivuorokautisen palvelun tarve todennäköisesti kasvaa. Tällä tavalla
myös asiakkaan omaa aktiivisuutta voidaan tukea mahdollisimman pitkään.
Viriketoimintaa ja vapaaehtoistyötä
Hoitajien työaika kuluu ensisijaisesti asukkaiden perustarpeista huolehtimiseen. Lisäksi pyritään aktivoivaan arkeen ja
käytetään hyväksi hoitajien erityisosaamisia ja ammattitaitoa
jokapäiväisessä hoitotyössä. Asukkaat tuodaan päivittäin ruokailemaan yhteiseen tilaan ja kannustetaan omaehtoiseen lii-
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kuntaan jokaisen oman toimintakyvyn rajoissa. Metsätähden
pitkät käytävät kaiteineen ovat oiva harjoituskenttä. Myös
erilaiset muistipelit ja bingo ovat mieluisaa ajanvietettä.
Tiinan muistikammari maanantaisin kerää myös ulkopuolisia
osanottajia. Seurakunta vierailee viikottain. Erityisen lämpimästi asukkaat vastaanottavat pienet eskarilaiset, joiden laulu raikaa yhteisissä tiloissa viikottain. Hymy nousee monen
vanhuksen kasvoille, tuttuja lauluja hyräillään mukana.Vapaaehtoisia vierailijoita saisi kuitenkin olla enemmän, kaikki,
pienikin apu on tervetullutta. Kävely ulkona, keskustelutuokio tai lehden lukeminen piristävät vanhusta kovasti.
Niittyvilla
Puolisen vuotta sitten dementiaosastona tunnetun Niittyvillan toiminta lopettiin ja asukkaat siirrettiin Metsätähden tiloihin. Toimintojen yhdistämiseen oli useita syitä. Ei ollut enää
järkevää pitää yllä vain kuudelle muistisairaalle asukkaalle
tarkoitettua osastoa, kun suurin osa Metsätähden asukkaista
on muistisairaita. Molemmilla osastoilla oli lisäksi vajaakäyttöä, Niittyvillassa oli neljä asukasta , myös Metsätähden
puolelta löytyi tyhjiä paikkoja. Hoitajamitoitus vinoutui. Yhdistämällä osastot yhdistettiin myös työntekijävoimat. Muutos oli iso kaikille osapuolille. Alkuvaikeuksien jälkeen uusi
järjestely on kuitenkin todettu toimivaksi.
Merja Mäntylä, muistisairaan lähiomainen, kertoo tuntemuksiaan muutoksesta ja siihen sopeutumisesta - tällä hetkellä
lämpimin ajatuksin:
”Jumala itse kuljettaa pensseliä maalauksessa, joka esittää
elämäämme. Kaikella on tarkoitus, värillä, pensselin vedolla” ( Wislöff ). Kolme vuotta sitten väri oli synkkä musta,
surusta musta.
Isä siirtyi ajasta ikuisuuteen. Teimme muuttoa äidin kanssa
Niittyvillaan, jossa hän sai oman huoneen. Kaappitilaa oli
ja oma vessa. Huone kalustettiin tutuilla huonekaluilla, oli
keinutuoli, lipasto, valokuvat rakkaista. Seinälle kiinnitettiin
ihana kuva äidistä, viiden sisarensa kanssa. Kuvia on myös
kuudesta veljestä. Kodinomainen tila, jossa syötiin, oleskeltiin yhdessä - ihan kuin kotona. Iso ”yhteinen perhe” ja ihanat ”peräänkatsojat”.
Sitten…tuli puhelinsoitto, huomenna muutamme kaikki
Niittyvillan asukkaat Metsätähden puolelle. Voitte tulla siirtämään tavarat. Olimme ihmeissämme, oli kyse läheisistämme. Jotain pitää tehdä ja tehtiinkin. Keräsimme adressin
Niittyvillan säilyttämisen puolesta. Yli 30 omaista, ystävää
allekirjoittivat. Kunta ja Posa saivat omat kirjeensä.

Koristepöllö valmistumassa Hennyn taitavissa käsissä.

kas harrastus lapsuudesta saakka. Tällä hetkellä on meneillään pöllön kutominen jätelangoista. Pöytä täyttyy Hennyn
ristipistoilla ommelluista erilaisista onnittelukorteista, lankakori
villasukista.
- Olen juuri harjoitellut nuppujen lisäämistä korttien kukkiin.
Nuppujen kirjominen on vaikeaa, toteaa Henny.
Ahkeroiminen käsitöiden parissa päivät pitkät tuntuu varmasti väsymisenä hartialihaksissa.
- Tottakai hartiat on välillä rasittuneet, mutta näiden käsitöiden myynnistä saan sen verra rahaa, että ostan niillä fysioterapiaa, naurahtaa Henny tyytyväisenä.
Henny on hyvin tyytyväinen Metsätähden asukas. Kaikki
toimii: ruoka on hyvää ja hoitohenkilökunta on ystävällistä. Maanantain Muistikammariin hän osallistuu mielellään,
myös lasten esitykset ovat Hennyn mieleen.

Ajan myötä, maalauksemme värit ovat muuttuneet kirkkaammiksi. Äitimme, lasteni mummu ja isomummu kertoi lapsenlapselleen, hänen käydessä vierailulla:
- Täällä on hyvä olla.

Vierailulla olevalta tyttäreltään Henny utelee, miltä keväiset
maisemat Isojärven rannalla näyttävät. Koko elämänsä järven rannalla eläneenä hän tuntee kevään merkit tarkalleen.
Kotimaisemiin hän ei kuitenkaan enää haikaile.

Käsitöitä ja fysioterapiaa

- En mä kuule enää pärjää siellä. Tämä on nyt minun kotini.
Kudinpuikot jatkavat iloista kilinää.

Henny Sundqvist 97 v, Metsätähden vanhin asukas, istuu
tyytyväisenä keinustuolissaan. Käsityö on ollut Hennyn ra-

Teksti: Arja Lehtinen Kuvat: John Söderbacka, Arja Lehtinen
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Virkeä ja tyytyväinen sotaveteraani

”Selvisin kumminkin.”
”Maassamme on tällä hetkellä hieman yli 16 000 sotaveteraania ja heidän keski-ikänsä on noin 92 vuotta. Siikaisissa
sotaveteraaneja on viisi, heistä kaksi on sotainvalideja ja
keski-ikä noudattaa valtakunnallisia lukuja. Veteraanien
korkeasta iästä johtuen tapahtumiin ja järjestötoimintaan
osallistuminen on jo jäänyt vähäiseksi. Pentti Kallioniemi,
91-vuotias sotaveteraani sekä sotainvalidi, on yksi Siikaisten Sotaveteraaniyhdistyksen hallituksen jäsen.” kertoo
yhdistyksen puheenjohtaja Keijo Silvola.
Vierailimme Keijo Silvolan kanssa Pentti Kallioniemen
nykyisessä asuinpaikassa Porin Diakonialaitoksen veteraanikodissa, jossa hän viihtyy hyvin. Aika ei tule pitkäksi.
Viikkoon mahtuu monenlaista järjestettyä toimintaa. Pentille mieluisimpia ovat maanantain peli-illat ja keskiviikon
Bingo. Musiikkiesityksetkin ovat mieleen ja yleensä hän
pyrkii osallistumaan myös viikottaisiin iltahartauksiin.
Lisäksi ruoka on hyvää ja sitä saa säännöllisesti. Vierailumme aikana Pentin ruokailuun lähtö viivästyi, mutta
emäntä lupasi pitää lämpimänä niin kauan kuin tarvitsee.

Seurustelu ja vierailut ovat tärkeitä. Kuuntelemme mielenkiinnolla virkeän sotaveteraanin kertomusta sota-ajan
kokemuksista ja elämäntyöstä Siikaisten Sammissa.
Elantonsa Pentti perheineen sai pääsääntöisesti maanviljelyksestä. Kuorma-autonkuljettajana hän ehti toimia seitsemäntoista vuotta. Pari vuotta sitten hän osti itselleen joululahjaksi uuden punaisen auton.
- Huomaavat kirkonkylälläkin, että ajelen uudella autolla,
vitsaili Pentti ystävälleen Maria Nevalalle.
Eläkepäivillään hän muutti rakentamaansa ”Pentin tölliin.” Nyt jäi mukavasti aikaa mieluisalle harrastukselle,
lukemiselle. Historialliset kirjat kuten Venäjän keisarit,
suomen kielen vaikeudet Ruotsin vallan aikana tai edesmenneet presidentit kuten Paasikivi kiinnostavat Penttiä
erityisesti. Jossain vaiheessa syntyi ajatus oman elämäkerran kirjoittamisesta. Samalla täytyi opetella tietokoneen
käyttöä. ”Mietteitä ja muisteloita” -kirja saatiin julkaisukuntoon vuonna 2013. Kirjan työstämisessä olivat hyvänä
apuna Pentin vanhin poika Pekka ja Maria Nevala.
Siikaisten kunnanvaltuustoon Pentti valittiin ensimmäisen
kerran vuonna 1947. Valtuutettuna hän toimi aina vuoteen
1956 saakka. Suuri yllätys hänelle oli kunnahallituspaikka
heti tuoreena valtuutettuna.
- Ihan heti ”latvapäähän”. Voitte uskoa, että alku oli raskasta, muistelee Pentti.
Hän sai kuitenkin erittäin hyvää opastusta pitkäaikaiselta kunnallismieheltä Kalle Kaapelilta, joka silloin toimi
kunnahallituksen puheenjohtajana. Mieleen jääneenä saavutuksena hän pitää palolautakunnan esitystä, jossa hän
ehdotti sekä paloauton että paloaseman välttävää korjaamista ja välittömästi anomuksen jättämistä uusien hankkimiseksi. Tämä esitys toteutui. Työskentelystään luottamustehtävissä hän sai Kuntaliiton myöntämän 20 vuoden
palvelumitalin. Huomattavaa on myös, että tähän aikaan
valtuustossa oli vain yksi nainen, kunnahallituksessa ei
yhtäkään.

Pentti Kallioniemi on tyytyväinen veteraanikodin asukas.

Rintamalle lähtö tuli 17-vuotiaalle nuorukaiselle syksyllä 1943. Koulutus kesti puolisen vuotta ja keväällä nuori
korpraaliksi ylennetty alokas lähetettiin suoraan rintamalle Kannakselle. Käkisalmessa asealiupseerin vakanssilla,
”Knalli-Mikkona”,toiminut Pentti joutui useita kertoja
suoraan etulinjaan. Lyhyt sotakokemus, noin kymmenen
päivää etulinjassa, koostui useasta hälytyksestä, lomalle

9

Suvi-Siikainen
pääsystä ja nopeista komennuksista takaisin rintamalle.
Elettiin sodan viime kuukausia. Kuin ihmeen kaupalla
Pentti selvisi useasta läheltä piti tilanteesta, kunnes kranaatti yllätti hänet takaa päin ja Pentin sotaretki päättyi
kenttäsairaalan kautta kotiutukseen. Sodan loppukuukaudet hän kuitenkin pystyi vielä palvelemaan armeijan huoltohommissa. Sota-aikaa muistellessaan Pentin päällimmäinen ajatus on:

Yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneena Pentti vertaili
sota-ajan ja nykyajan elämää. Hän näki molemmissa omat
vaikeudet, tosin vähän erilaiset. Presidentti Kekkosen
ajassa hän näki hyvänä sosiaali- ja koulutuslainsäädännön
uudistumisen. Se rakensi yhteiskuntarauhaa.

- Selvisin kumminkin!

Teksti ja kuva Arja Lehtinen

- Mutta kyllä Paasikivi oli kuitenkin se rauhan mies, painotti Pentti.

Muistomerkkihanke Siikaisiin

Englantilaisvalmisteinen HAWK-lentokalusto on otettu
Suomen ilmavoimissa käyttöön vuonna 1980 ja sillä on
lennetty jo yli 35 vuotta. Kaikkiaan viisi ilmavoimien ohjaaja on menehtynyt eri lento-onnettomuuksissa kaluston
käyttöhistorian aikana.
Tämän vuoden syyskuun 1. päivänä tulee kuluneeksi 13
vuotta ilmavoimien HAWK-harjoituslentokoneen onnettomuudesta Siikaisissa. HAWK-harjoituskone oli huollon
jälkeisellä suunnistuslentomatkalla Hallista Porin kautta
kotitukikohtaansa Kauhavalle, jolloin kone syöksyi
maahan matalalla huonossa säässä suoritetussa kaarrossa
Leväsjoella Kahrinnevan alueella.
Lento-onnettomuuden maahansyöksyssä menehtyi välittömästi ohjaajana toiminut yliluutnantti Mikko Helenius.
Tämän valitettavan lento-onnettomuuden johdosta on virinnyt ajatus HAWK-325 muistomerkistä. Muistomerk-

kihankkeen alullepano on perustunut Leväsjoen Kyläyhdistyksen yksittäisten henkilöiden aktiivisuuteen. Jouko
Luoman tekemän virallisen aloitteen ja Jaakko Kahrilta,
maanomistajalta, saadun luvan jälkeen Lentovarikon Kilta
r.y. on päättänyt yhdessä Siikaisten kunnan kanssa kiinnittää lento-onnettomuuspaikalla olevaan luonnon kiveen
virallisen pronssivalulaatan, jossa yhyesti kuvataan onnettomuuden perustiedot. Muistomerkin vihkiminen on
yksi Siikaisten kunnan SUOMI 100-vuotistapahtumista,
joka on avoin ja vapaa yleisötilaisuus kaikille kansalaisille. Muistomerkin virallinen julkistaminen tapahtuu perjantaina 1.9.2017 klo 14.00.
Tervetuloa tilaisuuteen!
Matti Käkelä
Lentovarikon Kilta r.y:n puheenjohtaja
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Nuorta maatalousyrittäjyyttä Otamoilla
Vanhatalon tilalla Otamoilla on valmisteilla sukupolven
vaihdos. Kesäkuussa 2017 tilan hoito ja vastuu siirtyvät
Heikki ja Juho Vanhatalon nuorille harteille.

tomäärä on kuitenkin pysynyt lähes samana. Tuotanto on
huomattavasti tehostunut ja maitotilat vähentyneet. Suuntaus on sama koko Suomessa.

Tila on vuodesta 1662 ollut saman suvun hallussa. Veljekset ovat 13. sukupolvi isäntien ketjussa.

Maitotiloista noin 70 % on vielä parsinavettoja. Lainsäädännön tiukkeneminen, tehokkuuden lisäämisen vaatimus
ja maidon tämänhetkinen tuottajahinta saa monet viljelijät
harkitsemaan tuotannon lopettamista.

- Emme me tuota jatkumoa minään rasitteena pidä. Olemme vain ylpeitä tilamme historiasta, toteavat veljekset.Tähän maatilan elämään on lapsuudesta asti kasvettu, työn
jatkaminen on itsestäänselvyys.
Kotitilan töihin tottuminen ja eläimistä välittäminen eivät
kuitenkaan ole ainoita perusteita jatkamispäätökselle. Molemmilla isännillä on myös vahva koulutustausta; Juholla
jo työelämääkin nähtynä. Heikki seuraa isoveljen jalanjäjissä ja suorittaa parhaillaan agrologin tutkintoa Ilmajoella.
Maitotilojen määrä on jatkuvasti ollut laskussa Suomessa.
Tilastojen mukaan maitotiloja oli Siikaisissa vuonna 1971
vielä 430, vuonna 2016 vain 17 kappaletta. Tuotettu mai-

Vanhatalon tulevilla isännillä on maitotalouden nykytila
tarkasti tiedossa. Omassa pihattonavetassa päivän digitiedon mukaan on tällä hetkellä 185 eläintä; 109 lehmää,
loput nuortakarjaa . Tuotantotilat ovat kohtuullisessa kunnossa. Kymmenisen vuotta voisi hyvinkin jatkaa karjataloutta näillä edellytyksillä.
Juholla ja Heikillä on kuitenkin selvät paranussuunnitelmat pysyäkseen mukana yhä kovenevassa kilpailussa.
- Tietyt remontit on hoidettava, että saadaan hommat järkevästi luistamaan, selittää Juho.
Lähitulevaisuudessa tehostamista on lisättävä siirtymällä
robottilypsyyn, hän jatkaa.
Juho on työskennellyt pari vuotta navetassa, jossa robotit
hoitivat lypsyn. Hän on vakuuttunut robottilypsyn eduista.
Heikki on samoilla linjoilla. Myös Sari-äiti, joka jää vielä pojille työntekijäksi uskoo oppivansa uuden tekniikan
hyötykäytön.
Lypsyrobotteja on Suomessa isoilla maitotiloilla vuoden
2015 laskelman mukaan 1259, tiloja on 900. Robottien
suosio tuntuu olevan edelleenkin kasvussa, jopa niin, että
hurjimmat arvioitsijat väittävät, että maaseudun tulevaisuuden sanelee robotti.
Lypsyrobotti on iso investointi, mutta säästää tilanhoitajien voimia ja parantaa lehmien maitotuotantoa. Robotti
on myös erittäin eläinystävällinen. Se parantaa lehmien
terveyttä ja hyvinvointia, esimerkiksi korkeatuottoisilla
lehmillä se lisää lypsykertoja ja parantaa näin elinoloja.
Vanhatalon navetassa lypsykertoja vuorokaudessa on jo
kolme, mutta robottilypsyssä lehmä saa itse päättää, milloin haluaa tulla lypsetyksi. Robottilypsyn etuihin kuuluu
lisäksi, että sen avulla voidaan tarkkailla eläimen hyvinvointia kokonaisvaltaisesti.

Nuoret isännät Juho ja Heikki Vanhatalo valmiina tarttumaan
ohjaksiin.

Maitotilojen näkymät 2015-2020 -tutkimus vahvistaa
nuorten isäntien tulevaisuuden suunnitelmat oikeansuuntaisiksi. Sen mukaan paras lääke maitotalouden tuloksen
paranemiselle on innovaatioiden ja digitaalisuuden älykäs
yhdistelmä. Meneillään oleva maitotilojen rakennemuutos
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mahdollistaa myös kehittyvien tilojen kannattavuuden paranemisen.
Pojat kiittelevät myös Otamon kyläyhteisöä. Yhteistyötä
tehdään kaikin mahdollisin tavoin. Myös alihankintaa löytyy lähialueelta. Ennenkaikkea yrittäjäystävällisyys, yhteisöllisyys ja luontevat naapurivälit miellyttävät poikia.
Yhteistyöverkostoja on laajennettu myös kannsainväliselle tasolle.
Nuorten isäntien elämään mahtuu työn lisäksi vahva liikuntaharrastus. Salibandy on valloittanut kaikki perheen
pojat eikä jääkiekkokaan ihan vieras urheilulaji ole. Järkevällä tilan hoidolla he uskovat pystyvänsä järjestämään
myös tulevasuudessa aikaa rakkaille harrastuksilleen.
Myös yhteiskunnallinen vaikuttaminen kiinnostaa. Juho
Vanhatalo on Siikaisten tulevan valtuuston nuorin valtuutettu. Usko selviytymiseen on luja.
- Jos me emme tässä hommassamme pärjää, syy ei ole kyl-

Juhon vuoro työskennellä lypsyasemalla.

lä pelkästään meissä. Silloin on kylllä monella muullakin
tilalla vaikeuksia, toteavat nuoret isännät yksituumaisesti.
Teksti: Arja Lehtinen
Kuvat: Heikki Vanhatalo

HEIKINKARTANO
Leväsjoentie 499, 29860 Otamo
SIIKAINEN Finland
Siikaisten entinen Maatalousoppilaitos
Otamon kylässä, on yksityisessä omistuksessa.
Vuokrataan juhla, kokous- ja kurssitilaa yöpymismahdollisuudella.
Majoitustiloja:
Projektityöryhmille, urheilu- tai pelijoukkueille
9 kpl kahden hengen huonetta yhteisillä
keittiö/ruokailu, TV, suihku ja WC tiloilla.
Sijainti:
Porista
Kankaanpäästä
Merikarvialta
Honkajoelta
Pomarkusta
Siikaisten kk:stä
Tampereelta

50 km
45 km
21 km
42 km
22 km
8 km
150 km

Majoitu maalaismaisemassa!
3 kpl kalustettuja huoneistoja
sisältää: huonekalut, vuoteet TV, keittiössä: jääkaappi, mikroaaltouuni, sähköliesi, kahvinkeitin, leivänpaahdin, astiasto 6
hengelle.
Vuokrataan:
perheille viikonlopun tai paikkakunnalla
vierailun ajaksi.

Varaukset:
Leo Forss 0400-131109
Maija Forss 0400- 560049
forss.leo.t@gmail.com
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Koulupojan unelma toteutui

Maalaistalo Iso-Leppijärven rannalla

Seisomme avaralla Isotalon pihamaalla Iso-Leppijärven
rannalla uuden isännän Kimmo Collanderin kanssa. Keväinen maisema on vielä paljas, hyvin hoidetun koivikon
läpi siintää aurinkoinen järven pinta. Tähän aikaan vuodesta vesi on vielä melko korkealla. Paikka on Leppijärven kylän vanhin asuinpaikka. Aikakirjat kertovat, että
ensimmäiset asukkaat saapuivat Pohjanmaan puolelta Karijoelta leveämmän leivän toivossa jo vuonna 1688.

-Tärkeintä on talon tunnelman säilyttäminen, eläminen saa
näkyä, tuumaa isäntä rauhallisesti.

Piha-aluetta reunustavat päärakennuksen lisäksi perinteiset ulkorakennukset, navettarivi, upea luhtirakennus ja pihaan aikoinaan siirretty rantasauna. Koko alue on Museoviraston suojelema. Päärakennus on muuttanut muotoaan
moneen kertaan ajan saatossa. Rakennusta on siirrelty ja
koko kasvanut. Varallisuuden lisääntyessä perinteisten
asuinrakennusten huoneluku kasvoi. Myös Isotalon peräkamarit on myöhemmin liitetty päärakennukseen. Kunnollinen kivijalka ja ehjä katto ovat rakennuksen säilymisen
peruselementit. Nämä ovat aina olleet Isotalossa kunnossa.
Nykyinen rakennuksen ulkomuoto on noin 100-vuotias.

- Miten päädyitte perheenne kanssa hankkimaan juuri Isotalon tila lomanviettopaikaksenne?

Talon ulkopuoli on säilytetty edellisen isännän vaalimassa
mallissa. Maalipinta on uusittu vanhaa väritystä noudattaen. Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen oppilaat ovat uusineet ulko-oven vanhaa mallia jäljitellen.
Lopputulos on onnistunut. Uusimisen huomaa ainoastaan
siitä, että ovi aukeaa hyvin kevyesti – narisematta. IKATA:n oppilaat ovat näyttäneet taitonsa myös taidokkaasti
ootratuissa sisäovissa. Taloa on kunnostettu hyvin hellävaraisesti, vatupassia on käytetty säästeliäästi.

Keittiö on poikkeus. Se uudistettiin kokonaan. Modernit
keittiökalusteet, jyhkeä pöytä jatkopenkkeineen ovat kokonaan paikallisen puusepän käsialaa. Muutenkin on suosittu paikallisia osaajia eri kunnostustöissä. Vesi, sähkö ja
erilaiset lämmitysmuurit takaavat nykyajan mukavuudet
vanhassa talossa.

Nykyinen isäntä Kimmo Collander upeasti entisöidyn kuistin
oven vierellä.
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- Asuimme kymmenen vuotta Brysselissä. Loma-aikoina
vierailimme Suomessa ja vähitellen kyllästyimme asumaan sukulaisten nurkissa, niinpä oman paikan hankkiminen tuli ajankohtaiseksi.

avarina raivaussahan ja naapurin eläinten avulla. Ensimmäisten raivausten jälkeen, joku ohikulkija oli ihmetellyt,
kuka pellon taakse on rakentanut. Komea Isotalo pääsee
oikeuksiinsa.

Kimmon lapsuuden koti sijaitsee kivenheiton päässä Isotalosta.

Isotaloa käytetetään aktiivisesti perheen kakkosasuntona.
Perhejuhlille miljöö antaa erinomaiset puitteet. Kimmo
osallistuu myös aktiiviseti Leppijärven kylän toimintaan.
Tänään talolla oli kokoontunut kokoustaan pitämään järven hoitokunta, joka pyrkii toimillaan siihen, että järvellisestä maisemasta voitaisiin nauttia kesäaikanakin. Metsästyskaverit kokoontuvat myös usein Isotalon pihapiirissä.
Tulevaisuuden suunnitelmissa on vähitellen kohennella
paikkoja ja puuhastella mielenkiintoisten asioiden parissa.
Stressiä isäntä ei komeasta talostaan aio ottaa.

- Tämä paikka on aina kiehtonut minua, Kimmo kertoo.
Talvella hiihtelin järven poikki Leppijärven alakouluun ja
tuumasin, että tuon talon haluaisin joskus omistaa.
Nyt perhe asuu Kirkkonmmella ja Isotaloakin on kunnostettu jo toistakymmentä vuotta. Yrittäjänä toimiva Kimmo viettää vuoden viikonlopuista kaksi kolmannesta ja
kesälomat Leppijärvellä. Muu perhe on mukana silloin,
kun harrastukset antavat myöten. Perheen aikuiset lapset,
20-vuotias Katariina ja 16- vuotias Akseli, pääsevät välillä
mukaan perinteisiin maalaistöihin. Raija-mummu opettaa
mielellään aitojen karjalanpiirakoiden tekemistä lapsenlapselleen Katariinalle. Akseli puolestaan voi osallistua
isän ja Touko-papan kanssa metsätöihin. Raivaamista riittää ihan talon nurkillakin. Tielle avautuvat pellot pidetään

Yksi keväinen viikonloppu on jälleen lopuillaan. Pitkä kotimatka on edessä. Isäntä suunnistaa kuitenkin vielä järven
rantaan - katiska on koettava ennen lähtöä.
Teksti: Arja Lehtinen
Kuvat: Arja lehtinen ja Raimo Maljanen

Tilateoksia Isotalon pihamaalla
Siikaisten päiväkodin eskarit tutustuivat teoksiin. Sanatyöpajassa lapset saivat keksiä tarinaa kaloihin liittyen ja
lopuksi keksiä niille nimet.

Kankaanpään taidekoulun oppilaat
asettelemassa kalahahmoja paikoilleen.
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Majat – yhteistyötä ja unelmia
Vaikka nykyisin jo alle kouluikäiset lapset viettävät paljon aikaansa erilaisten konsoli- ja tietokonepelien kanssa, on silti ainakin yksi leikki, joka pysyy sukupolvesta
toiseen – majan rakentaminen – sisälle tai ulos. Majan rakentamisessa kohtaavat
usein myös eri sukupolvet: papat ja lapsenlapset. Tutkimuskoordinaattori Tarja Pääjoki Jyväskylän yliopistosta on sitä mieltä, että ”Parasta taideopetusta lapselle on
majan rakentaminen.”
”Ei koskaan liian myöhäistä saada
onnellinen lapsuus”

kassa, jossa lapset Lotta ja Linnea varttuivat aikuisiksi.
Siikaisissa uudet asukkaat herättivät uteliaisuutta, nimikin
tuntui vähän vieraalta.

Leena ja Hugo Mandeville muuttivat Siikaisten kirkonkylälle vuonna 2012 rakennukseen, jonka useimmat siikaislaiset mieltävät entiseksi neuvolaksi. Nyt neuvolan
pihalla, salskeassa, riittävän suorassa, mäntypuussa komeilee kolmen sukupolven saavutus: punainen puumaja.

- Ensin meitä kutsuttiin ”ne ranskalaiset” naurahtaa Leena.
Majan rakentamisen jälkeen nimi muuttui ” ne, joilla on
maja puussa” jatkaa Leena.

Mandevillen perhe asui nelisenkymmentä vuotta Rans-

Pihamaja valmistui vuonna 2013. Perheen kuopus 41-vuotias Lotta oli aina toivonut itselleen puumajaa. Hän innostui Siikaisten kodin pihamännyistä.
- Toteutan lapsuuteni unelmaa! hän huudahti.
Isä Hugolla on jo ammattinsa puolesta vahva puuasiantuntemus, joten puumajan rakentaminen ei sinänsä olisi ollut
mikään ongelma.
- Ongelma oli siinä, ettei aikaisemmin löytynyt sopivaa
puuta majan rakentamiseen, toteaa Hugo Mandeville.
Siikaisista löytyi sopiva mänty. Sitten vain rakentamaan.
Kun majasta oli päästy yhteisymmärrykseen, isä Hugo
hankki tarkasti mitatut tarvikkeet. Hukkapalojen syntyä
vältettiin. Lotan perhe tarttui innokkaimmin tehtävään.
Lotta perheineen asuu Ranskassa ja Linnea Markiisisaarilla Ranskan Polynesiassa, mutta he vierailevat kesäisin vanhempiensa luona Siikaisissa. Kesän 2013 aikana
perheet ahersivat majan rakentamisen kimpussa. Tulosta
syntyi. Monessa asiassa tekeminen on tärkeämpää kuin
itse lopputulos. Isovanhemmat kuitenkin kertovat, että
lapsenlapset viihtyvät hyvin valmiissa majassa lukien ja
leikkien. Tarpeen tullen pienet nokoset ovat myös mahdolliset. Nämä lapset toteuttavat unelmaansa nyt.		
			

Lotan unelma toteutuneena.
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Lotta ja Manu työn touhussa

Tyytyväiset asukkaat Milla, Louise, Matteo ja Titouan

Teksti Arja Lehtinen, kuvat Hugo Mandeville

Pappa ja leikkimättömät leikit
Miljan 10 v ja Samuelin 7 v majan rakennus Lehtisen
mäellä alkoi kesällä 2015 ja kestikin sitten pari vuotta.
Tupaantuliaisia vietettäneen kesällä 2017. Hanketta viivästyttivät pienet tapaturmat ja pitkä etäisyys rakennuskohteesta. Maja on viimeistelyä vaille valmis, maalaus
toivottavasti onnistuu tulevana kesänä.
Mikä teidät sai innostumaan majasta puussa?

- Majan rakennus idea alkoi siitä, kun kiipesimme Sampan kanssa toiseen puuhun ja sanoimme, että meillä pitäisi
olla oma puumaja, muistelee Milja. Sitten veimme idean
Markku-papalle ja piirsimme kuvat siitä, jatkaa Milja.
Ymmärsikö pappa teidän rakennuspiirrustuksianne?
- Pappa kyllä innostui suunnitelmasta ja meidän rakennuspiirrustuksista. Se suunnitelma kyllä muuttui aika paljon
koko ajan. Ensinnä majassa oli yksi ikkuna, sitten Samppakin halusi oman ikkunan ja pappakin halusi lisätä valoa.
Meidän majassa on nyt neljä ikkunaa ja vielä ovi-ikkunat.
Mikä oli mukavinta rakentamisessa?
- Naulaaminen, vastaavat rakentajat yhdestä suusta.
Samuel oli aika haka naulaamisessa nuoresta iästään huolimatta.
Rakentaminen kuitenkin keskeytyi joksikin aikaa.
- Niin, rakentamisen aikana papalla melkein katkesi sormi, kun se meni silppurisahan väliin. Sormi ei kuitenkaan
onneksi katkennut, mutta siinä näkyi luu, muistelee Milja.
Nyt on papan sormi parantunut ja vähitellen päästään
nauttimaan valoisasta, kauniisti viimeistellystä leikkipaikasta. Tämä maja on myös mainio esimerkki uusiokäytetyistä rakennusmateriaaleista. Vain terassin laudat ostettiin
valmiina.
Mihin rakentajat aikovat majaa käyttää?
- Siellä olisi tosi hauska kuvata videoita taikatempuista,
innostuu digivempaimista kiinnostunut Samuel.
- Kaikkein hauskinta on kuitenkin odottaa nelivuotiaan
Niilo-serkun vierailua kesällä. Niilon temput voivat olla
parasta sirkushuvia, tuumaavat sisarukset.

Miljan ja Samuelin maja odottaa kesää ja maalareita.

Teksti ja kuva Arja Lehtinen
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Etelämeren maja
Tässä on meidän maja. Majan nimi on Etelämeren maja.
Ja me ollaan Tiia, Iida, Karoliina ja Juuso. Tämän majan on rakentanut meidän isä ja vaari (1996-) ja me oltiin
tottakai projektin pikku apulaiset. Täällä on leikitty monet
leikit niin meidän sisaruksienkin kesken kuin kavereidenkin kanssa. Mieleen on painunut erityisesti kerta, kun naapuruston poika laittoi peikoiksi kutsuttuja pölkkyjä majan
katolle istumaan ja me tytöt kikatettiin niin, että meinasi
pissat tulla housuun.
Etelämeren maja oli aluksi kaksikerroksinen, mutta majaa
laajennettiin kellarikerroksen verran myöhemmin. Keskimmäinen kerros on keittiö, jossa on asiaankuuluvasti
terassi vaikkapa jätskin syömistä varten. Yläkerta on makuuhuone. Sieltä löytyy erikoinen ja kiinnostava yksityiskohta. Majan ulkoseinään on nikkaroitu linnunpönttö. Sen
takaseinä on lasia siten, että Etelämeren majan yläkerrasta
pääsi katsomaan seinään naulatun hupun sisältä sisälle linnunpönttöön. Monet kerrat tiirailimme lintuemon hautomista ja munien kuoriutumista.
Majan pihassa on laho kärry, jonka eteen oli hyvä valjastaa
keppihevonen ja lähteä mielikuvitusmatkalle. Etelämerenmajan asukkailla oli myös oma postiosoite ja postilaatik-

Tuloksellista yhteistyötä

Äiti kirjoittaa, tytär
kuvittaa

Hollmenin sisarukset "Etelämerellä".

ko. Sinne tupsahteli kirjeitä asukkaille – ja joskus suklaapatukkakin. Kuka lie ne lähettänyt?
Teksti: Karoliina Hollmen
Kuva: Manu Hollmen

Ronjan sitkeydellä ja taidolla tarvittavat hankinnat pystyttiin tekemään. Tori.fi -sivustolta löytyi hyvä, vain koekäytetty tietokone. PhotoShop-ohjelmiston ongelmat tämä
yhdeksäsluokkalainen nuori nainen selvitti omin voimin.
Pullapitkoja-kirja valmistui joulun alla 2016. Kirsiltä sujuva teksti ja Ronjalta selkeät taidokkaat kuvat. Kirsille
kirja oli jo kolmas. Käenpoikanen julkaistiin vuonna 2012,
omaelämäkerrallinen kirja jo aikaisemmin.
– Se onkin äidin kaikkein hauskin kirja, toteaa Ronja.

Äiti ja tytär työn ääressä.

Pirttilän perheen naisilta yhteistyö sujuu. Äiti Kirsi on
taitava kynänkäyttäjä, tytär Ronja puolestaan varsinainen
velho tietokoneen kanssa. Äiti oli pyöritellyt kirjan tarinaa
mielessään jo pitkään. Ronjan kuvittajan taidot olivat tiedossa. Puuttui vielä hyvä, toimiva tietokone, piirtopöytä ja
PhotoShop-ohjelma.

Siikaisten yhtenäiskoulussa on oppilaille tarjottu vuosien
varrella monenlaisia mahdollisuuksia osallistua myös
tietoteknisiä taitoja vaativiin hankkeisiin. Ronja on ollut
monessa mukana. Viimeisin taidonnäyte on YLEn kanssa yhteistyössä koostettu ”Mistä tietää että ollaan maalla”
-video. Kooste on tehty yhteistyönä. Ronjan osuus korostui kuvaklippien tekemisestä, videoiden yhdistämisestä ja
musiikin liittämisestä videoon - ammattilaisten ohjauksessa.
Ronja ja äitinsä ovat hyvin tyytyväisiä koulun antamiin
perustaitoihin. Tarvitaan vain peruskipinä. Jos intoa riittää, harjoittelu- ja kehittymismahdollisuuksia löytyy koulun ulkopuoleltakin. Intoa Ronjalta ei ainakaan tunnu
puuttuvan.
Teksti: Arja Lehtinen
Kuva: Ronja Pirttilä
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Ylimaakunnallinen
Geopark-hanke etenee
Maailmanlaajuinen Geopark-verkosto on ainutlaatuinen
geologisten kohteiden yhteisbrandi. Se toimii UNESCON
suojeluksessa ja siihen hyväksytään alueita, joilla on erityinen geologinen perintö. Se on tarkoitettu jakamaan
kokemuksia ja parhaita käytäntöjä luonnontieteiden opetuksesta, geologisen perinnön suojelusta, geoturismista ja
kestävästä kehityksestä. Nämä alueet tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden tutustua ainutlaatuiseen luontoon, aitoihin tuotteisiin, elämyksiin ja tarinoihin.
Näitä kohteita löytyy 119 eri puolilta maailmaa 33 eri
maasta. Suomen ainoa ja maapallon pohjoisin Unesco
Global Geopark on Rokua Geopark Pohjois-Pohjanmaan
ja Kainuun maakuntien alueella. Rokua Geoparkin teema
on jääkausi.
Suo-teemainen Geopark-hanke
Lauhavuori Region, eli Suupohja, Pohjois-Satakunta ja
osa Luoteis-Pirkanmaata, on yhdistänyt voimansa luontomatkailun merkeissä ja aikoo hakea Geopark-statusta ja
Geopark-verkoston jäsenyyttä vuonna 2018. Alue erottuu
muista maailman Geoparkeista keskittymällä suoteemaan.
Soita tarkastelemalla voi oppia jääkautta seuranneiden kehitysvaiheiden etenemistä Suomessa. Jääkauden kerrostumien alla on ikiaikainen kallioperä. Alueen Geopark-kokoontumisessa Honkajoella syksyllä 2016 hankkeen
geologi Ari Brozinski konkretisoi tilannetta kertomalla,
että kokouspaikallamme kohosi Alppeja muistuttava vuoristo - noin kaksi miljardia vuotta sitten.
Hanketta rahoittavat EU:n Maaseuturahasto, Varsinais-Suomen ja Pohjanmaan Ely-keskukset, Metsähallitus
ja Luonnonvarakeskus, lisäksi alueen yhdeksän kuntaa:
Kankaanpää, Jämijärvi, Karvia, Siikainen, Parkano, Honkajoki, Isojoki, Kauhajoki ja Karijoki. Projektipäällikkönä toimii Terttu Hermansson Pohjois-Satakunnan
Kehittämiskeskus Oy:stä.
- Geopark ei ole vain kiviä ja maaperää, vaan se on myös
ihmisiä ja yhdessä tekemistä. Paikallisen talouden edistäminen on Geoparkille tärkeää niin matkailussa kuin muillakin alueen elinkeinotoiminnan aloilla. Geopark-statuksesta hyötyvät myös käsityöyrittäjät, taiteilijat, monet muut
yrittäjät ja paikalliset ihmiset. Omaa aluetta opitaan tuntemaan ja arvostamaan niin, että siitä halutaan kertoa myös
muille, korostaa projektipäällikkö Terttu Hermansson.
Haapajärven tila
Haapakeitaan laitamilla Metsähallituksen omistamalla
luonnonsuojelualueella Leppijärvellä sijaitsee Haapajär-

Näkymä Huidankeitaalle

ven tila. Luonnonsuojelullisesti tärkeän monipuolisen
kasvillisuuden lisäksi alueelta löytyy myös arvokkaita kiviaitarakennelmia.
Metsähallituksen, eri luonnonsuojelujärjestöjen ja paikallisten asukkaiden voimin Haapajärven päärakennus inventoitiin ja siistittiin huhtikuussa. Vielä jäi korjattavaa, mutta
ensisijaisesti odotetaan kevättä, jolloin avaran puistomaisen piha-alueen kasvillisuus voidaan inventoida ja raivata
luonnonsuojelullisesti järkevällä tavalla. Toimijoilla tuntuu vielä intoa riittävän.
Tilan suunnitelmallisella hoidolla toivotaan olevan matkailullista merkitystä tulevaisuudessa. Sijainti Haapakeitaan suomaisemissa voisi liittää tilan luonnon arvoineen
myös osaksi Geopark-toteutusta.
Elinvoimaa Geopark-hankkeesta
Tutkimusten mukaan matkailijamäärät ovat lisääntyneet
maailmalla statuksen saaneilla alueilla jopa 40 % . Eniten
nousua on alueilla, joissa matkailu on ollut ennen statuksen saamista pienimuotoista. Kaikilla alueilla Geopark-yhteistyö on kuitenkin lisännyt sekä alueen väestön että matkailijoiden ympäristötietoisuutta. Kaikki tämä edellyttää
kuitenkin aktiivisuutta alueen toimijoilta ja sitoutumista
jatkuvaan kehittämiseen UNESCOn ja Geopark-verkoston
asettamien kriteerien mukaisesti.
Luontomatkailualueen toimijoilla on kuitenkin vahva
yhteinen tahto Geoparkin kehittämiseen, mikä on ehdoton edellytys statuksen saavuttamiseen. Ennen statuksen
hakua on geo- ja luontokohteiden, matkailun, ympäristökasvatuksen ja paikallisten tuotteiden kanssa vielä paljon
tehtävää. Siikaisissa on kevään aikana kehitelty matkailutuotteita, jotka eivät suoranaisesti liity suoteemaan, mutta kuitenkin vahvasti alueen kulttuurihistoriaan. Tuotteet
ovat herättäneet myönteistä huomiota myös kuntamme ulkopuolella. Geopark-hankkeessa etsitään myös tarinoita,
jotka liittyvät matkailukohteisiin. Jutun juurille on päästy,
työ jatkuu.
Teksti Arja Lehtinen

kuva Terttu Hermansson
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Juhlavuoden kohtaamisia
Siikaisissa
Kesän aloittaa juhlavuoden päätapahtuma Siikainen Summer perjantaina 9.6.2017 klo 19 alkaen Siikaisten urheolukentällä. Illan päätähti on Lauri Tähkä ja Revohka, lämppäribändinä Mikko Harju
taustajoukkoineen. Lauantaina 10.6. klo 9-13 jatkamme Kohtaamisia-toritapahtumalla, jossa perinteistä toria täydentää itsenäisyyden ajasta kertova valokuvanäyttely ja näytelmä. Pori Organ -juhlaviikon päätöskonsertti on Siikaisten kirkossa 18.6. klo 18. Konsertissa esiintyy kuuuluisa improvisoija
Otto Maria Krämer. Juhlat eivät pääty tähän, vaan jatkuvat erilaisin tapahtumin eri kylillä kesän aikana. Juhlavuoden päättää kunnan yhteinen itsenäisyyspäiväjuhla 6.12.2017 yhtenäiskoulu.
Rockin ja kansanlaulun
taitava yhdistäjä Lauri
Tähkä sopii mainiosti juhlavuoden kesän
avauksen pääesiintyjäksi. Jo nuorena poikana
hän keksi kansanlaulun
ja rockin yhdistämisen.
Innostus syntyi, kun hän
tutustui teokseen, johon
oli kerätty vanhoja pahjalaisia kansanlauluja. Yli
700 000 albumia myynyt
ja tuhansia keikkoja tehnyt Tähkä on pysynyt uskollisena tyylilleen. Se on kannattanut. Syksyn 2016 keikat olivat loppuunmyytyjä ja sama
tahti on jatkunut kevään aikana.
Syksyllä julkaistu sooloalbumi Vien sut täältä kotiin nousi Suomen virallisen albumilistan kärkeen heti ilmestyttyään. Suosiota lisäsi Vain elämää -ohjelmassa esiintyminen syksyn aikana. Ohjelman myötä miespuolinen yleisö
on lisääntynyt keikoilla.

omia biisejään, mutta hyvin hän
Hectorin Jäävalssin tulkitsi.
”Rakkauden lähettiläänä” tunnettu Siikaisten oma sähkömies
tuli kerralla yleisön tietoisuuteen omakustanteiselle singlellään Mä olen tässä keväällä
2016. Levy kohosi Spotifyn 50
kuunnelluimpien kappaleiden
listalle ollen parhaimmillaan sijalla 31. Huhtikuussa 2016 yksi
Mikon haaveista toteutui, kun hän solmi levytyssopimuksen Warner Music Finlandin kanssa. Sopimuksen myötä
Mikko on saanut tilaisuuden keskittyä täysin musiikin tekoon. Parhaillaan työstetään kappaletta, joka todennäköisesti valmistuu juhannukseksi. Sitä odotellessa!

Yksi suosion mittari ovat palkinnot. Niitä Tähkälle on vuoden aikana satanut useita. Iskelmä-gaalassa peräti kolme:
Vuoden albumi, Vuoden miesartisti ja Vuoden iskelmä.
Palkinnot ovat tärkeitä. Iltalehdelle 3.3.2017 antamassaan
haastattelussa hän myöntää arvostavansa näitä huomionosoituksia, mutta paras palkinto on kuitenkin se, että ihmiset käyvät keikoilla.
Tähkän energia, karisma ja upea bändi ovat yhtälö, joka
takaa sen, että Siikaisten juhlavuoden kesänavaus saa huikean aloituksen.

Mikko iloitsee vilpittömästi ihailijoistaan, jotka äänestivät
hänet yhdeksi Himoksen keskikesän iskelmäfestivaalien
esiintyjäksi. Artistiäänestyksessä oli osallistujia huimat
5043 – kuusi artistia valittiin.
- Tuntuu super hyvälle! Kyseessä oli yleisöäänestys ja
huomasin jälleen, kuinka innokkaasti jengi on mukana
tässä jutussa.
Mikolla on selvä näkemys omasta uravalinnastaan.
- Kaiken jälkeen musta tuli artisti! Haluun musiikin avulla
auttaa ihmisiä tuntemaan aitoja tunteita! Iloa, rakkautta ja
joskus antamaan voimia vaikeina hetkinä.
Esiintyminen kotiareenalla on mieluinen.
-Odotan keikkaa todella paljon. Mulle Siikaisissa esiintyminen on ehdottomasti yks kesän kohokohdista, iloitsee
nuori artisti.

Tasan kymmenen vuotta sitten, 16 - vuotias yläkoululainen, Mikko Harju esiintyi koululaisbändin solistina Siikaisten aloittelevan yhtenäiskoulun kevätjuhlassa. Ja lopuksi pistettiin tanssiksi. Silloin ei Mikko vielä esittänyt

Suomalaisen musiikin juhlaa Pori Organ festivaalilla Siikaisten kirkossa
su 18.6.
Musiikki on vahvasti läsnä viettäessämme tänä vuonna
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Suomen itsenäisyyden 100- vuotisjuhlaa.
Myös 12.18.6. vietettävä Pori Organ Festivaali haluaa tuoda kuultavaksi rikasta suomalaista musiikkitraditiota.
Toivo Kuulan Juhlakantaatti vuodelta 1904, Toimi Penttisen vuonna 1943 säveltämä ensimmäinen suomalainen
urkukonsertto, mykkäelokuva Pohjalaisia ”Urut ja Elokuva” – konsertissa ovat poimintoja festivaaliviikon vahvasta suomalaisannista.
Festivaalin ulkomaisia urkutaiteilijavierata ovat ranskalais-amerikkalainen Carolyn Shuster Fournier sekä saksaOtto Maria Krämer. Loistavana improvisoijana tunnettu
Otto Maria Krämer soittaa festivaalilla kaikkiaan kolme
konserttia joista viimeinen on festivaalin päätöskonsertti
Siikaisten kirkossa su 18.6. klo
19. Festivaalivierailla on mahdollisuus vaikuttaa näiden konserttien ohjelmistoon. Keräämme festivaalin aikana yleisöltä
suomalaisia toivesävelmiä, joista
Krämer rakentaa konsertti-improvisaationsa.
Otto Maria Krämer toimii urkurina Straelenin katedraalissa ja urkuimprovisaation
opettajana Princetonin Yliopistossa Yhdysvalloissa sekä
Kölnin Musik und Tanz-Korkeakoulussa. Krämer on
myös kysytty opettaja monilla urkuimprovisaation mestarikursseilla ympäri maailmaa. Hän esiintyy säännöllisesti
merkittävillä festivaaleilla Euroopassa, Yhdysvalloissa ja
Aasiassa. Krämer on tunnettu häikäisevistä improvisaatioistaan joissa musiikin historian eri aikakaudet ja erilaiset
sävellystyylit kohtaavat. Luvassa on unohtumaton konsertti-ilta suomalaisten sävelmien äärellä.
Konsertin liput 10 euroa, ennakkomyynti INFO kirjakauppa Pori sekä tuntia ennen konserttia kirkon ovelta.
Lisätiedot: www.poriorgan.fi		
		
PERINTEINEN POSSUJUHLA
Kurikanniskalla 1.7. klo 19.00
Tarjolla rosvopaistia, kahvio, arvontaa
tanssia Pekka Rinne ja
Kuunsilta-orkesterin
tahdittamana.
Paistiateria 20 €, lapset 10 €
VAPAA PÄÄSY
Järj. Otamon kyläyhdistys
Kirkkovenesunnuntai 2.7.
Tutustutaan vanhoihin kirkkoveneisiin
sekä museon mäellä että Leväsjoella asiantuntijoiden opastuksella. Nautitaan lounas
ja kirkkokahvit museolla. Aloitetaan klo
12, ohjelman kesto noin neljä tuntia.
Ennakkoilmoittautumiset, ohj. hinta 18
euroa.
Järj. Kotiseutu- ja museoyhdistys

Hirvijärven siltatanssit 7.7. klo 19
30 VUOTTA SILTATANSSEJA
7.7.17 juhlitaan Hirvijärven sillalla 30 vuoden tanssihistoriaa, kun valssin alkutahdit kajahtavat klo 19 Duo Esa
Puution tahdittamina.
Monta tuttua asiaa on jälleen kohdallaan; lettujonossa aika
kuluu tuttujen kanssa jutellen, arpoja ostetaan urakalla ja
puffetissa Vuorelan Terttu keittelee kahvia. Tanssilattian
luisto ei ehkä ole paras mahdollinen, mutta upea maisema
korvaa pienen epämukavuuden! Sään toivomme olevan
yhtä suosiollisen kuin se on ollut lähes koko 30-vuotisen
historian ajan. Illan päätteeksi on luvassa näyttävä ilotulitus.
Perinteisesti sillalla on illan mittaan kisailtu leikkimielisesti joukkuehengessä. Soutukilpailun osanoton hiipuessa kokeiltiin Vahva mies –kisoja paalinpyörityksen ja
AIV-astioiden kuljettamisen merkeissä parina vuonna.
Sittemmin on myös mm. hiihdetty rantahiekalla, kärrätty
vettä ja viimeisimpänä kisalajina on kokeiltu sumopainia.
Nyt, 30-vuotisjuhlassa, haluamme palauttaa mieliin soutukilpailut näyttävine vaihtoineen ja kiihkeine loppukirinäytöksineen. Kuntainfon mukaan Siikaisissa on 55 järveä,
mutta vieläkö täällä osataan soutaa? Kyläyhdistyksemme
haastaa muut kyläyhdistykset sekä kaikki kisaamisesta innostuvat tahot kokoamaan 3-henkiset joukkueet ja ilmoittautumaan mukaan! Voittajille on luvassa runsaasti mainetta ja kunniaa.
Juhlatanssien kunniaksi olemme painattaneet T-paitoja, joita myymme 20 euron hinnalla. Voit lunastaa omasi
sillalla, tai ennakkoon ottamalla yhteyttä Sari Vuorelaan,
gsm 0415017439 tai s-posti vuorela86@gmail.com. Facebook-sivullamme www.facebook.com/HirvijarviSiikainen/ muistelemme kuvin ja jutuin vanhoja Siltatansseja
– siellä voit osallistua kisaan ja voittaa itsellesi oman Siltatanssi-paidan.
30 vuodessa maailma ehtii muuttua paljon – kyläyhdistyksemme haluaa edelleen tarjota mahdollisuuden viettää
kaunista kesäiltaa ystävien kera upeissa maisemissa hyvästä musiikista ja tunnelmasta nauttien.
Nähdään siis tänäkin vuonna Hirvijärven sillalla!
Järj. Hirvijärven kyläyhdistys
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Saarikosken perinnepäivä 8.7.
Siikaisten Saarikoskella, Holmintien mutterilla lauantaina
8.7. klo 15 alkaen järjestettävä perinnetapahtuma tarjoaa
elämyksiä koko perheelle.
Vanhoja koneita, maamoottoreita, traktoreita, päreiden
tekoa ja muita vanhan ajan työnäytöksiä. Puffetti (varaa
mukaan käteistä), arvontaa ja lopuksi tanssit.
Järj.Saarikosken kylän perinneyhdistys ry ja
mukana menossa Susitien erämiehet ry

Tulitangara 11.8. 				
Pelimannimusiikin taitaja siikaislainen Tulitangara-yhtye
vastaa vauhdikkaasta ja iloisesta kansanmuusiikista
Museon mäellä pe 11.8. klo 18 alkaen.
Liput 15 €, sisältää makoisat pullakahvit.
Järj. Kotiseutu- ja museoyhdistys

Heikinkartanon
rementian
torjuntaryhmä
esittää Leo Forssin
kirjoittaman ja
ohjaaman
näytelmän
Ei mun kansani
parane
Otamon
Heikinkartanolla
25.8. klo 18
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Leväsjoki-päivä 26.8.
Aapisia ja ajopelejä-teemainen tapahtuma alkaa klo 10,
kestää klo 16. Kentällä on esillä konevoimaa, Päivölän
sisätiloissa muistojakoulutien alkuvuosilta. Myös paljon
muuta ohjelmaa.
Järj. Leväsjoen kyläyhdistys

Vetokisat Sammissa 9.9.
Perinteiset traktorien mäkivetokisat Sammissa la 9.9., ohjelma alkaa klo 11, kisa alkaa klo 12.
Puffettia, arvontaa,
lapsille tivolilaitteita
ja pomppulinna.
Tervetuloa!
Järj. Sammin
kyläyhdistys

Joulukonsertti 26.11.
Konsertissa esiintyy
Teemu Roivainen.
Konsertti alkaa klo 19.		
Liput: ennakkoon 20 €
/ovelta 25€
Järj. Lions Siikainen

ItsenäisyyspäiväNJuhla 6.12.2017
Juhlajärjestelyt tehdään yhdessä Siikaisten kunnan,
Siikaisten seurakunnan ja yhtenäiskoulun kanssa.
Juhlapaikkana on yhtenäiskoulu.
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Siikaisten yhdeksäsluokkalaiset
tutustuivat toimittajan työn arkeen
Yle uutisluokka on mediakasvatushanke, jossa
nuoret ryhtyvät toimittajiksi Ylen journalistien
auttaessa uutiskummeina.
Siikaisten yhtenäiskoulun yhdeksäsluokkalaisista valtaosa
osallistui tänä lukuvuonna hankkeeseen, jossa uutisluokkalaiset saivat ammattitoimittajilta neuvoja ja palautetta
uutisjuttujen teossa. Kummit kävivät ensin kertoilemassa
uutisluokkatoiminnasta ja innostivat oppilaita kehittelemään omia juttuideoitaan. Seuraavassa vaiheessa uutiskummit piipahtivat Siikaisissa opastamassa juttujen teossa
jo hyvään vauhtiin päässeitä uutisluokkaryhmiä, minkä
jälkeen palautetta annettiin sähköpostitse ja osaa jutuista
muokattiin yhteisesti pilvessä.
”Rento ilmapiiri ja mukavat, ammattimaiset toimittajat”
Ylen valtakunnallisena uutisluokkapäivänä yhdeksännen
luokan uutisluokkaprojektiin sitoutuneet pääsivät Yle Porin toimitukseen paikan päälle viimeistelemään verkkojuttujaan entisajan koulusta, nuorten lukuharrastuksesta sekä
tietokoneen kasaamisvinkeistä. Nuoret muokkasivat somevideoitaan tietokoneen kasaamisesta ja kotikunnastaan
sekä tutustuivat toimittajien työkenttään. Kannustavien ja
huumorintajuisten toimittajien opastuksella oli mukava
työstää juttuja, kehitellä niihin otsikoita ja ideoida videoiden tekstityksiä.

Uutisluokkalaiset matkalla YLE Porin toimitukseen.

Päivä oli tehokas ja tapahtumarikas, ja hienot verkkojutut
julkaistiin päivän aikana Ylen uutisluokan verkkosivuilla
sekä railakas somevideo maalla asumisen saloista ja säpinästä pikkukunnassa Yle Porin facebook-sivuilla. Pari
oppilasta pääsi juontajan co-hostiksi radiolähetykseenkin
haastattelemaan muita uutisluokkalaisia, ja nuorten lukuharrastuksesta kertovasta jutusta tehtiin tv-juttu myös
alueuutisiin.
-Näki hyvin, mitä kaikkea kuuluu toimittajan työhön, kuten haastatteluja, kirjoittamista, radiojuontoa ja editointia,
kuvaili Venla Laine.
Toimittajien mielestä meidän nuoremme saivat hienot jutut aikaan, ja he kehuivat nuorten reippautta ja tekemisen
meininkiä.
”Palkitseva kokemus”
Uutisluokkaprojekti näytti nuorille sen, miten pitkällinen
prosessi hyvän uutisjutun kirjoittaminen on.
-Kysyi kyllä vähän hermoja, myönsi Joel Hallikainen.
Pelkkä aihe ei riitä, vaan sen näkökulma on rajattava. Pitää
miettiä haastateltavat, keksiä kysymykset, on huolehdittava ryhmän työnjaosta, hoidettava kuvausluvat kuntoon.
Tekstin työstämisessä on otettava huomioon uutiskärki, on

22

Suvi-Siikainen

jaksotettava teksti helposti luettavaan muotoon, keksittävä
houkuttelevat ja kuvaavat otsikot ja väliotsikot, on tarkistettava kielenhuollolliset seikat. Tekstilajina verkkouutinen eroaa printtimedian uutisesta.
Somevideon maalla asumisen saloista kuvannut ryhmä
kohtasi vastoinkäymisiä, sillä kaikki eivät suostuneetkaan
kuvattaviksi, suunnitelmat menivät uusiksi. Videoiden
editointi ja tekstitys osoittautuivat tärkeiksi työvaiheiksi.
Somevideoissa ratkaisevia ovat erityisesti ensi sekunnit:
videon auki klikannut ei jatka, ellei alku koukuta katsomaan. Video Siikaisista kiteytti vielä loppusanoikseen:
”Pirteys piilee pinnan alla”.
Vaikka uutisluokkajuttuja työstettiin pitkään, onnistuneet
lopputulokset ja mukavat toimittajat tekivät kaikesta vaivan arvoista.
- Oli palkitseva kokemus, kiteytti Joonas Karonen.
- Media-ala alkoi kyllä kiinnostaa, totesi Tyyne Vuorela
tyytyväisenä.

Oppilaita pääsi myös radiolähetyksen apujuontajiksi. Tulessa
Tyyne Vuorela.

Tässä vielä linkit uutisluokkalaisten juttuihin ja somevideoon: juttu nuorten lukuharrastuksesta http://yle.fi/
uutiset/3-9580255 ja Ylen alueuutiset http://areena.yle.
fi/1-4124744?autoplay=true.
Juttu tietokoneen kasaamisesta (sisältää myös videon)
http://yle.fi/uutiset/3-9578460.

Juttu entisajan koulusta http://yle.fi/uutiset/3-9580259.
Somevideo Siikaisista ”Mistä tietää että ollaan maalla”
(Pirteys piilee pinnan alla): https://fi-fi.facebook.com/siikainen/
Teksti ja kuvat: Elisa Laine

Suomalaista perinnetietoa parhaimmillaan

Tuote johon Sinun
ei tarvitse uskoa se toimii sittenkin!

40
Saatavana
luontaistuotekaupoista
kautta maan

40

Karin
havupuu-uutejuoma
on valmistettu perinnetietoon perustuvalla
menetelmällä nuoren
männyn kuoresta, nilasta
ja lähdevedestä.
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Ilmastoaiheinen kirjoituskilpailu yläasteikäisille

Millaista elämä Suomessa on 100 vuoden päästä tästä hetkestä?

Siikaisten yhtenäiskoulun yläkoululaiset osallistuivat voitokkaasti Energiateollisuuden Vuoden
ilmastoteko -ohjelman kirjoituskilpailuun sekä kirjoituksin etttä videoin. Energiateollisuuden
Kestävän kehityksen foorumi ja Motiva valitsivat voittajat. Kahdeksannen luokan sarjassa Katariina Vehkala ja Janina Viitanen voittivat ensimmäisen palkinnon kirjoituksellaan Kohti uusia
tuulia, männyn tarina. Yhdeksännen luokan videon koostajat Venla Laine, Marja-Hannele Palomäki, Ronja Pirttilä, Nanna Rajala, Henna Silvola, Inka Sorvala ja Tyyne Vuorela saivat kunniamaininnan työstään:”Kumman vaihtoehdon valitset?” Molemmat ryhmät saivat palkinnoksi
300 euron lahjakortin urheiluliikkeeseen.
Voittajien mietteitä
Kilpailun voittajat Katariina Vehkala ja Janina Viitanen
pitivät kilpailun aihetta ensin vaikeana, mutta sitten eräällä tylsällä matematiikan tunnilla syntyi ajatus.
- Ehdotin Katariinalle, että me voitaisiin kirjoittaa ilmastonmuutoksesta männyn näkökulmasta, muistelee Janina.
Siitä se sitten lähti. Kovin suurin odotuksin kilpailuun ei
kuitenkaan osallistuttu. Yllätys oli sitä suurempi, kun Sanna Harju, heidän biologian opettajansa, eräällä välitunnilla tuli ilmoittamaan tyttöjen loistavasta menestyksestä.
Seuraava jännityksen aihe oli palkintomatka Helsinkiin
perjantaina 21.huhtikuuta. Aikainen herätys, pitkä bussimatka ja perillä vieraiden ihmisten tapaamisen odottelu
lisäsivät jännitystä.
- Ensin lounas Energiateollisuuden edustajien ja kilpailuraadin edustajien ympäristöministeriön kansliapäällikkö

Hannele Pokan ja muusikko Sipe Santapukin seurassa
jännitti kovasti, mutta juttu alkoi kyllä luistaa, kun löysimme yhteiset puheenaiheet kuten musiikki, suunnistus
ja kirjat, toteaa Katariina.
Edessä oli vielä matkan huipentuma: palkintojen jako,
joka suoritettiin Akateemisessa kirjakaupassa.
- Aivan huippureissu, vaikka jalat tutisivatkin koko päivän, toteavat tytöt yksimielisesti.
- Se on tärkeää, että nuortenkin mielipiteitä ja ideoita
kuunnellaan ja otetaan vastaan. Mahtavalta tuntuu myös
se, että meidän tekstin ovat lukeneet monet, esimerkiksi
Sipe Santapukki ja Hannele Pokka ja että meidän teksti
on vielä valittu Suomen parhaaksi omassa sarjassaan, lisää
Katariina.
Tytöt muistavat myös kiittää opettajaansa Sanna Harjua,
joka tarjosi heille osallistumisen mahdollisuuden ja toimi
asioiden organisoijana ja asiantuntevana oppaana Helsinki-matkalla.
Kansainvälistä näkökulmaa oppilaiden kirjoituksiin
Yhtenäiskoulun oppilaiden ilmastonmuutokseen liityviä
kirjoituksia arvioi myös kansainvälisessä ilmastopolitiikkaa ajavassa Carbon Market Watch -nimisessä kansalaisjärjestössä työskentelevä tiedottaja Kaisa Amaral. Hän
kommentoi lukeemaansa seuraavasti:
- Olin erittäin vaikuttunut siitä miten hyvin nuoret ovat
perillä ilmastonmuutoksen syistä ja seurauksista sekä keinoista, joilla maapallon lämpenemistä vastaan voidaan
taistella. Heidän kirjoituksistaan ja videoistaan välittyy
toive siitä, että tämän päivän johtajilla – ja myös kansalaisilla – olisi viisautta ja rohkeutta toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ennen kuin on liian myöhäistä.

Voittajat palkintojenjakotilaisuudessa. Kuvassa vas. Hannele
Pokka, Janina Viitanen, Katariina Vehkala, Sipe Santapukki
ja Sanna Harju.

Ilmaston lämpenemistä aiheuttavien kasvihuonepäästöjen
vähentämistä pidetään usein vaikeana ja kalliina, mutta
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mitä kauemmin toimien kanssa vitkutellaan sitä kalliimmaksi ne tulevat. Ilmastotoimia olisi myös syytä tarkastella mahdollisuutena eikä ainoastaan taakkana. Vähähiilisyyteen tähtäävät infrastruktuurihankkeet tarjoavat
uusia, parempia työpaikkoja, liikenteen sähköistäminen
ja esimerkiksi julkisen liikenteen ja pyöräilyn tukeminen
vähentävät ruuhkia ja parantavat ilmanlaatua – puhumattakaan ihmisten terveydestä. Vähemmän ympäristöä kuormittava maatalous tuottaa myös puhtaampaa ja terveellisempää ruokaa.

Kilpailun voittajakirjoitus

Kohti uusia tuulia
Leijailen hiljalleen kohti maata. Pieni tuulenvire
tanssittaa minua kaiken hiljaisuuden keskellä.
Auringon säteet pilkistelevät puiden lomasta ja
kulkevat lävitseni. Väistelen mustikanvarpuja ja
laskeudun pehmeästi maahan. Kasvuni lähtee hyvin vauhtiin sillä kesä on ollut lämmin ja sateinen.
Haalin maaperästä ravinteita minkä ehdin, jotta
selviytyisin kylmästä talvesta ylitse. Lumi peittää maan ja sinnittelen paukkupakkasia vastaan.
Pakkashuurre saa neulaseni kimmeltämään kauniisti. Ihailen aamuauringon värjäämää taivasta.
Lumi ei peitä minua enää kokonaan. Hirvi hönkii
lämmintä ilmaa neulasiini ja etsii samalla jotakin
vihreää vatsan täytteeksi kelpaavaa. Kasvan vuosi
vuodelta tavoitellen auringon lämpöä ja valoa.
Talvi tuntuu leudommalta kuin koskaan ennen.
Pieni pakkanen jäädyttää lumen puiden oksille kasoiksi. Latvani kohoaa pian jo muiden mäntyjen
korkeudelle. Aika on kulunut hujauksessa, olenhan jo 100-vuotias, kuten Suomikin. Muutoksia on
tapahtunut paljon, mutta huonompaan suuntaan.
Ilma ei ole enää yhtä raikasta kuin taimiaikoinani
ja talvet ovat lauhtuneet kunnon paukkupakkasista. Lähimetsät ovat joutuneet väistymään teiden
ja asutuksen tieltä. Viereisen järven vedenpinta
on kohonnut huomattavasti elinikäni aikana, sillä jäätiköt sulavat tälläkin hetkellä. Tämän myötä
jääkarhukanta uhkaa romahtaa. Tehtaiden piiput
lykkäät yhä mustempaa savua ja lumikin on värjääntynyt harmaaksi. Kauppojen käytösssä olevat
kylmäjärjestelmät käyttävät kylmäaineenaan fluorikaasua, joka nopeuttaa ilmaston lämpenemistä
paljon tehokkaammin kuin hiilidioksidi. Autoilla
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Yhdyn täysin sydämin nuorten toiveeseen ripeästä ja
määrätietoisesta toiminnasta. Tänään epärealistisen kunnianhimoiselta vaikuttava ilmastopolitiikkaa saattaa olla
tulevien sukupolvien ainoa mahdollisuus turvalliseen ja
puhtaaseen elämään planeetallamme. Meillä ei ole oikeutta vain seurata vierestä miten esimerkiksi kuivuus ja tulvat
tekevät elämästä mahdotonta tietyissä maapallon nurkissa,
ja toisaalta Suomenkin talvet muuttuvat entistä pimeämmiksi ja ankeammiksi. Sen sijaan meidän on käännettävä
tämä kurssi ja tehtävä kaikkemme, jotta nuorten kirjoituksista optimistisemmat tulevaisuudennäkymät toteutuvat.

huristellaan näihin lähikauppoihin vaikka matkan
voisi vallan mainiosti taittaa kävellen. Meillä puilla on kova työ sitoa hiilidioksidia joka on peräisin fossiilistenpolttoaineiden eli öljyn, kivihiilen ja
maakaasun käytöstä. Juuri rakennettuihin kerrostaloihin on ilmaantunut muualta ilmaston muuttumisen seurauksena tulleita ilmastopakolaisia.
Suuntaa täytyy nyt muuttaa! Haluammeko antaa
tuleville ihmisille, eläimille ja kasveille paikan, jossa eläminen on mahdotonta?
On vuosi 2117. Vuodet ovat vierineet ja olen jo
200-vuotias Suomen muutoksien mukana kulkenut vanha mänty. Maailman tulevaisuus näyttää
jo valoisammalta, eritoten puhtaammalta. Aurinkopaneeleita on ilmestynyt jokaisen talon katolle.
Tuulimyllyjen propellit halkovat taivaanrantaa.
Maanteillä kulkee vain sähköautoja ja suurin osa
onkin vaihtanut menopelinsä pyörään tai kulkee
jaloin. Mikä parasta, ilmastonlämpeneminen on
hidastunut kansainvälisten ilmastosopimusten
solmimisen ja toteutumisen myötä. Metsän istutusta on lisätty ja metsähän on tärkeä uusiutuva
luonnonvara. Luomutalous on kasvattanut suosiotaan suuresti ja typpeä sisältävien lannoitteiden
käyttöä on rajoitettu. Kierrätystä on pyritty tehostamaan, sillä kaatopaikkajätteet tuottavat kasvihuonekaasuja eli metaania ja hiilidioksidia.
Pudotan viimeiset männyn siemeneni. Ne löytävät
kasvupaikkansa auringon valaistessa niille polkua
kohti puhtaampaa maata, kuin 100 vuotta sitten.
Ensimmäisenä pakksasaamuna minut kaadetaan juuri kun Suomi täyttää 200 vuotta. Kaadun
pehmeälle sammalmatolle. Auringon säteet lämmittävät vaikka pakkanen onkin kirpakka. Tulen
olemaan osa kirjan sivuja, jotka kertovat Suomen
200 vuoden itsenäisyydestä ja maapallon pelastumisesta.
Janina Viitanen Katariina Vehkala
”Kumman vaihtoehdon valitset”
-video https://youtu.be/O4xe2M16ZsM
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Tavataan
torilla
Kohtaamisia-torilla voit tavata mukavia ihmisiä,
kuunnella nuoria viulisteja, tutustua mielenkiintoisiin esittelyihin ja tehdä onnistuneita ostoksia. Välillä voit poiketa Nuorisoseurantalolla tutustumassa
upeaan siikaislaisesta elämänmenosta kertovaan valokuvanäyttelyyn. Jos olet kiinnostunut sota-ajan tapahtumista, Maria Nevalan diaesitys valottaa asiaa
siikaislaisten kannalta. Toripäivän kruunaa Kohtaamisia kyläkaupalla -näytelmä.
Kohtaamisia kyläkaupalla
Olemme pitkin kevättä valmistelleet Siikainen Summer-tapahtumaan näytelmää. Itse asiassa idea
esityksestä on kytenyt jo viime elokuusta lähtien. Silloin päätimme,
että esityksen teema kunnioittaa Suomi 100 -juhlavuotta.
Tapahtumapaikaksi valikoitui kuvitteellinen kyläkauppa,
jossa esiintyy kaikenlaista ajankuvaan kuuluvaan.
Minä olen käsikirjoittanut näytelmän ja olen myös ohjaaja. Niin käsikirjoitusvaiheessa kuin ohjaustyössä suurena apuna ovat olleet esiintyjien kertomat omakohtaisesta
muistot eri vuosikymmeniltä. Näytelmään olen kirjoittanut mukaan myös siikaislaisia juttuja. Esiintyjiä on mukana noin 20 henkilöä: innokkaita, tunnollisia ja taitavia
lapsia ja aikuisia. Tämä väkijoukko saatiin kokoon muitta
mutkitta.
Näytelmämme etenee noin 10 vuoden sykleissä. Emme
näyttele ihan jokaista itsenäisyyden vuosikymmentä, vaan
välillä hyödynnämme teknologiaa. Digitaalisuus näyttäytyy muutenkin vahvasti esityksessä. Tässä olemme saaneet
suurta apua Maria Nevalalta. Myös musiikkia on luvassa,
kun Majlis Mäki soittaa haitarilla ajankuvaa vahvistavia
kappaleita.
Harjoitusvaiheessa on palautunut taas mieleen, että maamme historia on kovin synkkäsävyinen. Olemme parhaamme mukaan nostaneet esiin vakavistakin aiheista valoisat
ja jopa koomiset puolet. Näytelmässä saatte välähdyksiä
mm. trokaamisesta, pula-ajan vaikutuksista, eri aikakausien tv-ohjelmista, lottotytöstä ja Ruotsin vierailijoista.
Tulkaahan kesäkuussa katsomaan, millaisen näkökulman
me olemme ottaneet Suomen satavuotiseen historiaan!
Esitykset ovat Siikaisten urheilukentällä la 10.6. klo 13.30
ja klo 18.00
Sanna Franck
Näytelmä valmistetaan yhteistyössä Merikarvia-Siikainen
kansalaisopiston ja Siikaisten kunnan kanssa.

Torilla voit tavata kirjailija Pekka Ahon
Viinankeittäjän kylä- kirjan kirjoittaja Pekka Aho esittelee kirjaansa, jonka pohjalta on laadittu kolme elokuvakäsikirjoitusta. Elokuva perustuu kirjan tapahtumiin ja
siikaislaisiin maisemiin. Tuotantotukianomus on vireillä
Elokuvasäätiöön. Villilän studio on valmiina toteuttamaan
elokuvan heti, kun rahoitus on saatu kuntoon. Tulossa on
myös TV-sarja Sopevat. Luvassa on kahdeksan osainen
hulvaton minisarja, joka kuvailee rivitalossa asuvan pariskunnan elämää Siikaisten kirkonkylällä.
Pekka Aho on lähtenyt Siikaisista ammattikouluun, kierrellyt maailmaa ja asustaa nykyisin Turussa, mutta kirjailija tuntee kuitenkin parhaiten viihtyvänsä kotimaisemissaan Siikaisissa. Siikaislainen elämänmeno kiehtoo
edelleenkin kirjailijaa.
Torilla voit itse kuulostella kirjailijan tunnelmia.
Valokuvanäyttely Nuorisoseurantalolla
Maria Nevalan diaesitys:”Siikaisten miehet vapauttamme
puolustamassa 1934-1945”
Nuorisoseuran talolla toriaikana. Näyttelyyn voi tutustua
kesän aikana erikseen sovittavana ajankohtana.
Siikaisten Sisupussi
Siikaisten Sisupussin palkitseminen on palannut juurilleen. Siikaisten Yrittäjät päättävät vuoden 2017 Sisupussi-palkinnon saajan. Ei yleisöäänestystä!
Silmänkääntötemppuja
Haluatko tulla huijatuksi silmänkääntötempulla?
Juho Vuorela esittelee korttitemppuja.
Karkkeja ja ilmapalloja
Karkkitykki jälleen paikalla!
Myös ilmapalloja ja posetiivari!
Onko ongelmia älypuhelimen kanssa?
Kasevan Kammarihankkeen edustaja antaa tietotekniikkaneuvontaa, myös uusiin älypuhelimiin.
Keppihevoskisa
Keppihevoskisassa päätuomarina
ja kilpailun valvojana toimii Sammin Ratsutilan ratsastuksen ohjaaja
Erja Lammi. Kaikki innokkaat mukaan, ilmoittautuminen kentällä
alkaa aikataulun mukaisesti.
Autonäyttely
Mukana on melkein ensimmäinen Toivo Luoman meijeriajossa käyttämä auto. Nykyaikaista kaasuautoa esittelee
Manu Hollmen, alkuperäistä puukaasuauton kuvaa voi
ihailla Nuorisoseuran valokuvanäyttelyssä.
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Jauhinkivet
Pääset itse kokeilemaan, miten rukiin jyvä muuttuu jauhoksi leivän leipomisen perustaksi.
Asenäyttely
Reserviläisten Suomi 100 juhlavuoden kunniaksi asenäyttely. Menneeseen kunnioittavasti tukeutuen, toiveikkaana
tulevaisuuteen katsoen.
Myyntiä
Myytävänä muun muassa:
- aitoja suklaita
- Eriitan savitöitä
- Kirsi Wahlroos erilaisia helmikoruja,
mm. kirkkovuosihelmikoruja
- Museoväen tuolin pehmusteita
- Kankureitten mattoja
- Sirpa Ojalan taidetöitä
- Lasten keinutuoleja ja tuoleja
- Seija Unton yksivuotisten
koriste- ja hyötykasvien taimia
- Tuppervare-tuotteita
- Swipe-tuotteita
- Leväsjoen traktorilavakahvila
- Sisun kahvila

Uusia siikaislaisia matkamuistotuotteita:
Kännykkäpussit: valmistettu
Kudonta-asemalla pellavakankaasta
koristeena liivikangas, höysteenä
siikaislainen sananlasku!
Pauliina Liljan suunnittelema,
siikaislaisen kuistin ikkunaa
muistuttava nerokas malli kolmena
eri värimavaihtiehtona. Myynnissä
lankapaketti, joka sisältää
mallin ja langat.
Aikataulu:
Klo 10.00 Marian 1. diaesitys (kesto n.25 min.)
Klo 10.30 ilmoittautuminen kepparikisaan
Klo 11.00 kepparikisa
Klo 12.00 Sisupussin julkistaminen
Klo 12.15 Suomi 100 -kuntoilutapahtuman viestin tuonti
kentälle
Klo 12.40 Karkkitykki
Klo 12.40 Marian 2. diaesitys
Klo 13.30 Kohtaamisia-näytelmä
Klo 18.00
”
”

Tunkua näkyy oleva ko Varttilan huusis Prötintekoaikaan.
ILMOITTAUTUMINEN
Kirkkovenesunnuntai
Kirkkovenesunnuntai järjestetään 2.7.2017 klo 12 – 16 Kotiseutumuseolla.
Ohjelma:
- tutustutaan museoalueen kahteen kirkkoveneeseen,Raija Collander
esittelee veneiden historiaa ja Pentti Raekallio vesireittejä
- retki Leväsjoelle Haapalan talolle, esittelijöinä Riitta ja Kaarlo Linden
- museolla lounas ja kirkkokaffeet, joiden lomassa kansanperinteen tutkija
Satu Mansikka kertoo sammilaista kirkkoveneperinteestä
- musiikillista viihdettä tarjoilevat Touko Collander ja Mailis Mäki
Te r v e t u l o a!
Osallistumismaksu 18 euroa
Sitovat ilmoittautumiset 10.6.2017 mennessä (kuljetusten järjestämisen
vuoksi)
Pirkko Aho, p. 044 592 6345 tai Lea Järviluoma, p. 040 861 8447
Lisätietoa retkestä Kuntauutinen nro 5
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Puolueetonta neuvontaa
jätevesipulmiin
Paljon puhuttuun haja-asutuksen jätevesilainsäädäntöön
tuli muutoksia tänä keväänä. Jos mietit, miten uudet säädökset vaikuttavat oman kiinteistösi jätevesiasioihin,
Jätevesineuvontaa Satakunnassa -hanke tarjoaa jätevesineuvontaa haja-asutusalueella sijaitsevien vakituisten ja
vapaa-ajan kiinteistöjen omistajille.
Jätevesineuvonta
Jänes - hankkeen jätevesineuvonta on puolueetonta ja
maksutonta, joten kiinteistön omistaja saa laitevalmistajista riippumatonta tietoa käsittelymenetelmistä ja lainsäädännöstä. Yleisneuvonnan lisäksi toteutetaan kiinteistökohtaisia jätevesineuvontakäyntejä.
Kiinteistökohtaisella neuvontakäynnillä tutustutaan nykyiseen järjestelmään, kurkataan olemassa oleviin sakokaivoihin ja keskustellaan kunnostustarpeesta. Neuvoja
kertoo sopivista järjestelmävaihtoehdoista ja yhdessä kiinteistön omistajan kanssa pohditaan eri menetelmien hyötyjä ja haittoja. Neuvojan käynnistä kiinteistölle jää paperi, jonka kanssa on hyvä lähestyä suunnittelijaa ja kuntaa
jätevesiremontin alkaessa.
Jätevesilainsäädäntö
Hajajätevesilainsäädännön muutokset tulivat voimaan
3.4.2017. Suurin muutos koskee ranta- ja pohjavesialueiden ulkopuolella sijaitsevia kiinteistöjä, jotka on rakennettu ennen vuotta 2004. Niillä luovuttiin päivämäärään
sidotusta jätevesiremontista. Näillä kiinteistöillä jätevesi-

remontti tulee eteen vasta seuraavien isompien peruskorjauksien yhtey-dessä.
Pohjavesialueilla ja ranta-alueilla jätevesijärjestelmät tulee kunnostaa 31.10.2019 mennessä. Rakennus sijaitsee
ranta-alueella kun sen seinästä on alle 100 metriä keskivedenkorkeuden mukaiseen rantaviivaan.
JÄNES -hanke
Puolueetonta ja maksutonta jätevesineuvontaa
• Neuvontakäynti kiinteistöllä • Puhelinneuvonta
• Sähköpostineuvonta • jätevesi-illat • infopisteet
Yhteyttä voi ottaa, vaikka kysymys olisi kuinka pieni tai
jätevesiremonttia ei heti toteutettaisikaan!
Lisätietoja ja neuvonta-käynnin tilaus:
Pyhäjärvi-instituutti
Henna Ryömä
puh. 0440 344 058
etunimi.sukunimi@pji.fi
www.pyhajarvi-instituutti.fi
Satafood Kehittämisyhdistys ry
Katja Helenius,
puh. 044 516 3515
etunimi.sukunimi@satafood.net
www.satafood.net
JÄNES on Pyhäjärvi-instituutin ja Sata-food Kehittämisyhdistys ry:n yhteinen hanke.
Hanke rahoitetaan ympäris-töministeriön varaamasta rahasta, jota jakaa Varsinais-Suomen ELY-keskus. Toiminta-alue koko Satakunta

Maksutonta ja puolueetonta
JÄTEVESINEUVONTAA Satakunnan alueella
JÄNES-hanke (Jätevesineuvontaa Satakunnassa) tarjoaa maksutonta ja
puolueetonta jätevesineuvontaa haja-asutusalueiden asukkaille ja mökkiläisille.

Jätevesineuvoja on paikalla 7.7. järjeste?ävässä
jätetempauksessa Siikaisten yhtenäiskoulun pihalla
(LauBjärvenCe 8) klo 13-16.
Tule paikalle, Claa ilmainen kiinteistökäynC, kysy meiltä uudistuvasta
lainsäädännöstä tai jätevesien käsi?elymenetelmistä.
Jätevesineuvontaa saat myös
puhelimitse:
Pyhäjärvi-insCtuuB
Henna Ryömä
p. 044 034 4058
henna.ryoma@pji.ﬁ

Satafood Kehi?ämisyhdistys ry
Katja Helenius
p. 044 516 3515
katja.helenius@satafood.net
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Jäteneuvonta tiedottaa

			

Jätetempaus

Isojen sekajätteiden (maksullinen) ja metallin, sähköromun sekä moottoriajoneuvojen
akkujen ja renkaiden vastaanotto (maksuton)
perjantaina 7. heinäkuuta klo 13 – 18 yhtenäiskoulun pihassa, Lauttijärventie 8
Sekajätteeseen voi tuoda isoja sekajätteitä, jotka eivät mahdu kiinteistön sekajäteastiaan. Tällaisia
ovat mm. rikkinäiset huonekalut, wc-pytyt ja lavuaarit, patjat, isot matot, sukset, matkalaukut, lasten
turvaistuimet, ikkunat pokineen, muovisaavit ja –ammeet.
Sekajätteen vastaanottohinta on 20 euroa peräkärryllinen (max. 2 m3) tai 5 euroa jätesäkillinen.
Maksu maksetaan paikan päällä käteisellä (maksukortit eivät siis käy). Varaa tasaraha.
Keräyksessä ei oteta vastaan vaarallisia jätteitä kuten esimerkiksi maaleja, öljyjä tai liuottimia.
Keräyksessä tullee olemaan paikoitellen ruuhkaa, joten varaa myös aikaa ja malttia odottamiseen.
Noudata vastaanottohenkilökunnan ohjeita niin jätteiden purkamisen kuin liikenteenkin osalta. Mitään jätteitä ei saa jättää paikalle ennen eikä jälkeen ilmoitetun keräysajan.
Lisätietoja jäteneuvojilta, p. 044 701 2526 ja 044 701 2521, jateneuvonta@pori.fi

Omakotitaloihin ja kesämökeille oma
sekajäteastia

Kaikkien omakotitalojen ja vapaa-ajan asukkaiden on
tehtävä oma jätesopimus sekajäteastian säännöllisestä
tyhjentämisestä (Satakunnan jätehuolto, p. 02 631 6160
tai Kankaanpään Jätehuolto Jussila Oy, p. 02 572 1791).
Jäteauto käy hakemassa jätteet vakituiselta asunnolta ja
ympärivuotisessa käytössä olevalta vapaa-ajan asunnolta
vähintään kahden viikon välein kesäisin ja neljän viikon
välein talvisin. Pelkästään kesäaikana käytössä olevilta vapaa-ajan asunnoilta jätteet on noudettava touko-syyskuun
aikana kerran kuukaudessa ja muuna aikana tarvittaessa.
Jäteastia voi olla naapurin/naapurien kanssa yhteinen.
Mikäli biojäte kompostoidaan asianmukaisesti, voi sekajätteen noutorytmiä pidentää. Sekä yhteisastia että sekajäteastian pidennetty tyhjennysväli vaatii ilmoituksen Porin
seudun jätelautakunnalle, p. 044 701 2528 tai jatelautakunta@pori.fi .
Sekajäteastiaan ei kannata hylätä mitään, minkä voi kierrättää. Kaikilla asukkailla on jätelain nojalla velvollisuus
lajitella lasipakkaukset, metallit, paperit, kartongit ja pahvit erilleen jätteistään, ja toimittaa ne hyötyjätepisteelle.
Lisäksi kaikki rikkinäiset sähkölaitteet palautetaan uuden

vastaavan laitteen myyjälle tai sähkö- ja elektroniikkaromun keräykseen. Maalit, jäteöljyt ja muut vaaralliset jätteet on myös toimitettava omaan maksuttomaan vastaanottoonsa.

Vaarallisten jätteiden vastaanotto

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

Sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) vastaanotto

SERiä otetaan vastaan Siikaisten kunnantalon pihassa,
Kankaanpääntie 1, maanantaista perjantaihin kello 8.3011.30 ja 12.30-15.00. Toimintatupa hoitaa vastaanoton.
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Ota yhteyttä Porin seudun jäteneuvontaan,

- kun tarvitset neuvoa jätteiden lajitteluun
- kun etsit jätteiden vastaanottopaikkoja
- kun järjestät kierrätystapahtumaa, asukasiltaa tai kokousta, johon haluat jäteneuvojan paikalle kertomaan
jätteiden lajittelusta (maksuton palvelu)
- haluat pitää kierrätys- tai kompostointikutsut
www.pori.fi/jateneuvonta
jateneuvonta@pori.fi
p. 044 701 2526 tai 044 701 2521

Valokuidun kautta
helppokäyttöisiä
palveluita vanhuksillekin
Monimutkaisuus ei ole enää ongelma käyttää internetyhteyksien kautta toimivia palveluita – ei iäkkäilläkään. Yhtä
näppäintä painamalla voi olla kuva- ja ääniyhteydessä lähellä tai kaukana asuviin läheisiin. Ei tarvita muuta kuin
tietokone tai tabletti. Loppu hoituu hyvälaatuisilla nettiyhteyksillä, kuten valokuidun kautta saatavissa olevilla.
Vanhuksille on kehitetty monenlaisia helppokäyttöisiä turva-, hoiva- ja ajanvietepalveluita. Netin kautta voi osallistua vaikka fysioterapeutin ohjaamaan jumppatuokioon,
nauttia paikallisesta musiikkiesityksestä tai saada muistutuksen lääkkeiden ottamisesta.

Turvaa ja ajanvietettä
Kotona yksin asuville on jo kehitetty muun muassa OMAseniori-turvapalvelu, joka osaa automaattisesti kertoa,
milloin yksin asuva tarvitsee apua ja hälyttää siitä ja muista poikkeavista tilanteista omaisille tai valvomoon.
Anvian Akkuna on erityisesti vanhuksille ja erityisryhmille suunniteltu hoiva- ja ajanvietepalvelu. Akkunan kautta
voi tarjota monipuolisia palveluita niin kotiin kuin palvelutaloihin.
Pilottihanke

Kauhajoen Vanhaintuki ry on mukana pilotissa, jossa kahden palvelutalon asukkaille tarjotaan Anvian Akkunan
kautta muun muassa kuvapuheluita läheisten kanssa.
”Ajatuksena on, että voimme Akkunan avulla madaltaa
kynnystä, kuinka omaiset
ja läheiset voivat olla yhteydessä asukkaiden kanssa. Asukkailla on tabletti
ja pikavalikossa kuva, jota
näpäyttämällä saa yhteyden
omaiseen tai läheiseen”,
Kauhajoen vanhaintuki ry:n
toiminnanjohtaja Tiina Rauhalaakso kertoo.
Hankkeessa on mukana
myös Kauhajoen seurakunta,
joka lähettää erilaista ohjelmaa palvelutalon asukkaille.
He voivat seurata ohjelmia
joko omassa huoneessaan tai
yhteistilan televisiosta.
”Muutakin viriketoimintaa
on tulossa, esimerkiksi karaokea. Akkuna lisää osallistumista, vaikka fyysisesti
Antero Kiili kokeilee yhteyttä tyttärensä Anne Nikkolan (oik.) kanssa. Tilannetta seuraavat Korei pystyisikään liikkumaan”,
pisenkodin työntekijät Seija Seppälä (vas), Yrjö Hahto ja Maarit Suokonaho. Kuva: Kauhajoen
Rauhalaakso lisää.
Vanhaintuki ry.
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Eteläpään matkailukeskuksen kesän ohjelma
Eteläpään ravintola osallistuu
Koko Suomen yhteinen kahvihetki
–teemapäivään

TIISTAINA 6.6.
KLO 13-16
NISUKAFFEETARJOILU
Tervetuloa!

PERJANTAINA 9.6.
JA SIELTÄ SITTEN JATKOILLE
ETELÄPÄÄHÄN!
 Jokke Vainionpään karaoke
klo 21.30 alkaen
 avoinna klo 02 asti!

LAUANTAINA 8.7.
KLO 12 ALKAEN

HAASTE SUOMEN
JUHLAVUODEN KUNNIAKSI

 tavoitteena pelata porukalla
100 kierrosta minigolfia putkeen
 mikäli tavoite täyttyy, pelaajien
kesken arvotaan mökkiviikonloppu
 pelaaminen on ilmaista,
radan varrella pientä tarjoilua
KESÄ-ELOKUUSSA
JOKA LAUANTAI
KARAOKE
KLO 21.30 ALKAEN!
ETELÄPÄÄN RAVINTOLAN KESÄN
YKSITYISTILAISUUDET:
su 23.7. klo 11-16, ke 26.7. klo 15-20
la 5.8. klo 11-17 ja la 12.8. 12-18

JUHANNUSAATTONA 23.6.
 Lasten karaoke klo 16-18
 Perinteiset juhannustanssit
klo 21.30 alkaen, tanssittajana

TIMO KALLIO DUO

 Juhannuskokko sytytetään klo 24

KOKO PERHEEN KESÄPÄIVÄ
LAUANTAINA 22.7.
ILMAISTA OHJELMAA KOKO PÄIVÄN!p
 klo 11-12:45 hevosajelua
 klo 14-16 sumopainia
 minigolf, polkuveneet, kanootit ja
frisbeegolfkiekot käytössä veloituksetta
 ulkoleikkejä ja –pelejä
JÄTSKIBAARISTA 3 EUROLLA JÄTSKIÄ
NIIN PALJON KUIN NAPA VETÄÄ!
ETELÄPÄÄN RAVINTOLASSA
A-OIKEUDET, PIZZAA, HAMPURILAISIA JA
EDULLISIA RUOKA-ANNOKSIA
KESÄ-ELOKUUSSA PALVELEMME JOKA PÄIVÄ!
MAANANTAI-TORSTAI
PERJANTAI
LAUANTAI
SUNNUNTAI

11-21
11-24
11-02
11-21

Eteläpään matkailukeskus
040 513 9877 info@etelapaa.fi
www.etelapaa.fi

Eteläpään yrittäjä ja apujoukot toivottavat kaikille
rentouttavaa ja aurinkoista kesää!
Tervetuloa uimaan ja
nauttimaan kauniista maisemista!
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MERIKARVIALLA SOI KESÄLLÄ SATAMAKIN
KESÄKUU

» 15.07. HELI LAAKSOSEN KAMARINÄYTELMÄ
Sylvia, Tuija ja laulava patja, Galleria Vanha Savu klo 19, liput 20€

» 04.06. XTIÄ -RÄÄKI motoristitapahtuma klo 14
Ravintola Rantahuoneen edustalla

» 21.07. MILANA MISIC - LAILAN LAULUT, tarinoita ja lauluja Laila Kinnusesta,
klo 19 Galleria Vanha Savu, liput 20€

» 07.06. - 08.06. LASTEN PERINNELEIRI HOLMANKOSKELLA,
9-14 vuotiaille, maksuton. Ennakkoilm. 044 7246 333

» 23.07. SATAMA SOI KROOKASSA klo 14, Varusmiessoittokunnan viihdeorkesteri, vapaa pääsy

» 12.06. - 17.06. MOKA-LEIRI ilmainen elokuva/teatterileiri koulukeskuksen auditoriossa klo 10-15. Tule tekemään teatteria ja elokuvaa.
Ilm. Milla 050 360 5644 tai Sonja 040 538 6342

» 27.07. TUPA RYSKYI, PARRET PAUKKUI - Suomen kansan ronskit runot,
klo 19 Galleria Vanha Savu, liput 20€

•

•

•

» 12.06. - 12.08. TAIDEGALLERIA VANHAN SAVUN NÄYTTELYT
* 13.6. - 14.7. Soili Talja: Rajapintoja. Avajaiset 12.6. klo 18
* 16.7. - 12.8. Kirsimaria E. Törönen-Ripatti: Medina
* Lasten uunit 13.6. - 12.8. Miika Nyyssönen, Sanna PajunenKyynäräinen, Annukka Olli, Veijo Setälä. Avajaiset 12.6. klo 18
* Konttorissa 13.6.-12.8. Juba Tuomola: Viivi & Wagner. Avajaiset 12.6. klo18
* Gallerian pihassa Alpo Koivumäen teoksia koko kesän
» 16.06. JAZZSEA Sami Saari ja Olli Ahvenlahti: Jazz and Soul Quartet,
klo 19 Galleria Vanha Savu, liput 20€

•

» 17.06. - 18.06. MERIKIEVARI TRUCK MEETING vol. 2
» 23.06. JUHANNUSAATON TORISOITTO Länsirannikon harmonikat klo 10-12
MERIRETKET OURALUODOLLE KESÄLLÄ 2017
pe 23.6., la 24.6., pe 30.6., la 1.7., pe 21.7., pe 28.7., la 29.7., pe 18.8.,
la 19.8., su 27.8. Tapio Ristimäki, p. 0500 862 190
pe 7.7., la 8.7., pe 14.7., la 15.7., la 22.7., pe 4.8., la 5.8., pe 11.8.,
la 12.8., la 26.8. Raimo Stenroos, p. 0400 830 789
Lähdöt klo 13.00 ja paluu klo 16.30. Veneet lähtevät Krookasta, Ravintola
Rantahuoneen kohdalta. Ilmoittautumiset retkille veneiden kuljettajille.
» 30.06. PYTTYMAKASIININ ESITTELY, paneelikeskustelu klo 14,
Alakylän aktiivit paistavat ja myyvät silakoita. Antintie 10
» 30.06. - 09.07. JÄNIKSEN VUOSI -MUSIIKILLINEN KOMEDIA, ohjaus Annu
Valonen. Krookan merenrantanäyttämöllä, Liput ennakkoon R-kioski Merikarvia,
Lavikko Pori (käteinen) sekä NetTicket.fi,
Ryhmät: ouraoopperalipunmyynti@gmail.com / p. 044 527 5273 /
www.ouraooppera.fi

HEINÄKUU
» 03.07. KALAA JA KULTTUURIA klo 18 Ahlströmin koululla, Vuoden
kulttuuriteon julkistaminen. UusMarttojen kala-ateria 15€ + kahvit 3€
» 04.07. SANKARIT! Ukulele-kuvataide konsertti klo 19 Galleria Vanha Savu,
liput 20€ , Ukulelen alkeet 25€ (käteismaksu) klo 17 ilm. 044 7246 333

•

» 05.07. KULTTUURIKÄVELY MERIKARVIAN HAUTAUSMAILLA,
kokoontuminen kirkossa klo 13
» 07.07. - 09.07. KUNINKAANTIEN PIHAKIRPPIKSET Alakylässä
» 08.07. MERIPÄIVÄ KROOKAN SATAMASSA. Kesätori 9-15
» 08.07. PERINTEINEN KOTISEUTUJUHLA klo 14 Ahlströmin koululla

» 31.07. KOROT KATTOON! - HULVATON KOMEDIA YSTÄVYYDESTÄ,
rooleissa Ria Kataja, Minna Kivelä klo 19 Galleria Vanha Savu, liput 20€

•

» 31.07. KLOVNERIA-TYÖPAJA LAPSILLE klo 10-12 Galleria Vanha Savu,
ohjaajana TV:stä tuttu Minna Kivelä, ilm. 044 7246 333, osallistumismaksu 5€

ELOKUU

» 04.08. YÖSYÖMINGIT Alakylän Makasiini, Kuninkaantie 90
» 05.08. - 06.08. PIRTUA JA ENTISTÄ ELÄMÄÄ -TAPAHTUMA
Rantahuoneella ja Ouraluodolla
- 05.08. klo 14 Luento Pirtun salakuljetuksesta Ravintola Rantahuone / Juhani
Mellanoura, Anni Ruohomäki
- 06.08. klo 13 ja 14 Opastettu Kävelyretki Krookan perinnemaisemassa.
Tutustumme historiallisen Krookan tapahtumiin, rakennuksiin ja henkilöihin.
Lähtö Ravintola Rantahuoneelta
- 06.08. “Pirtupaatti” -retki Ouran luotsiasemalle klo 15. Opas kertoo salaperäisyyden verhoamia tarinoita menneiltä ajoilta. hinta 15€ sis. opastuksen ja tarjoilut.
Ilm. Raimo Stenroos 0400 830 789
» 05.08. JAZZ-KLUBI 20-LUVUN AMERIKKALAISEEN TYYLIIN
Shirley Sparks Swing Band, Galleria Vanha Savu klo 18, liput 15€

•

» 26.08. YRITTÄJÄMARKKINAT Merikarvian torilla klo 8-15.
Illalla venetsialaisten suuri ilotulitus.
» 26.08. KAIHO - KONSERTTI, Kaija Kärkinen ja Antti Korhonen, klo 19
Galleria Vanha Savu, liput 20€

•

» 27.06. - 21.07. MUSEOT AVOINNA KESÄAIKAAN
Kotiseutumuseo (Kauppatie 42, ti-pe 12.30-14.00), Matilda Roslin-Kalliolan
kirjailijakoti (Papintie 1, ti-pe 12.30-14.00,opas kotiseutumuseolta pyydettäessä),
Kalastusmuseo (Palosaarentie 46, ti-pe 14.30.-16.00)

• Lippuja tapahtumaan ennakkoon Merikarvian kirjastosta

» 15.07. KOKO PERHEEN PIKNIK-PÄIVÄ klo 11-16 Galleria Vanha Savu,
klo 11-12 vauvojen ja taaperoiden värikylpy, klo 14 teatteriesitys vauvoille ja
taaperoille, klo 15-16 tanssillinen työpaja 6-12 vuotiaille, karkkitektuuri,
vilttikirppis - tule myymään vanhat lelusi

Katso ajankohtaisimmat ohjelmatiedot osoitteesta www.merikarvia.fi
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TERVETULOA NAUTTIMAAN
AURINGOSTA JA MERESTÄ!
RAVINTOLA RANTAHUONE TARJOAA MERIKARVIAN KROOKAN
VIERASSATAMASSA MONIPUOLISET RAVINTOLAPALVELUT KEVÄÄSTÄ SYKSYYN
· Arkilounas ma-pe 11-15 (9,80€)
· Viikonloppulounas la-su 12-15 (12,50€)
· Tilausruokailut pienille ja suurille ryhmille
· Ruoat myös retkille tai vaikka työpaikalle
tilattuna ja toimitettuna!
· Juhliin ja tilaisuuksiin 150 hengen kapasiteetti
· Kokoukset, koulutukset yms.
· Pitopalvelu
· A-oikeudet
”Täälä Krookas kuluu aika kepeesti: Täälon kesäteatterii, galleriaa,
näyttelyitä, esiintyjiä, venereisuja, koreeta maisemaa ja
om poka hyvää ruakaaki! Tervetuloo”
Toivoo: Rantahuaneev väki

WWW.RANTAHUONE.FI | PUH. 044 273 5300

Siikainen_190x136mm.indd 1

26.4.2017 20:57:53
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Majoitus

Majoitus

Mäkeläntupa

A�T� P�A�I�I�N�

Niinionton

E�a L�s�i�e�, S�m� K�s�i�V�h�l�, K�i�t�a� S�e�s

YMPÄRI VUODEN LAADUKASTA LOMAILUA MERIKARVIALLA!

80 neliötä kesä- ja talvikäyttöön yhdessä kerroksessa
2 makuuh. 6 makuupaikkaa, puulämmitteinen sauna,
kaikki mukavuudet. Sopii myös liikuntaesteisille.

O�J�U� A�N� V�L�N�N

J�N�K�E�
V�O�I

Satoisat marja- ja sienimaastot, mainiot kalavedet
niin kesällä kuin talvellakin. Rauhallinen
lapsiystävällinen ranta. Vene mökkiläisten käytössa.

LOMAMÖKIT

TIEDUSTELUT JA
VARAUKSET

Raija Ylinen
puh.
0445671200

raija.ylinen@gmail.com

VIIKILÄN HUVILA

Hyvät
m
kalas etsästystusma
ja
hdollis
uu

Viikilän Huvila
MÖKKIELÄMÄÄ ULKOMEREN RANNALLA

det

MUSIIKILLINEN KOMEDIA KESÄLLÄ 2017
MERIKARVIAN MERENRANTANÄYTTÄMÖLLÄ
PE 30.6. KLO 18, LA 1.7. KLO 14, SU 2.7. KLO 14, MA 3.7. KLO 18,
KE 5.7. KLO 18, TO 6.7. KLO 18, PE 7.7. KLO 18, SU 9.7. KLO 14 & 18
Liput 20€, R-Kioski Merikarvia (käteismaksu), Lavikko Pori (käteismaksu), NetTicket.fi (+palvelumaksu)
Ryhmäliput: ouraoopperalipunmyynti@gmail.com / puh. 044 527 5273

WWW.OURAOOPPERA.FI

Vuokraukset:

- Rak.vuosi 2000
- 85 m2, vuodepaikat 4+2
- Puulämmitteinen ulkosauna
- Soutuvene rannassa
- 85 m², vuodepaikat 2+4+2
- Grilli
- Olohuone, 2 makuuhuonetta, tupakeittiö, wc/suihkutila,
katettu
terassi ja kalastusmah- Loistavat
metsästysLisätietoja osoitteesta:
- Puulämmitteinen
ulkosauna
Jari Viikilä
dollisuudet
Jari Viikilä
Puh. 040 4152000
0768
- Valmistunut

www.viikilanhuvila.nettisivu.org
- Keittiössä
liesi, jenkkikaappi, astianpesukone, mikro, kahvikeitin
jariviikila@netti.fi
- Tv, stereot (cd, radio, kasetti), dvd-soitin
puh. 040 4150 768
Lue lisää osoitteessa:
http://viikilanhuvila.nettisivu.org
- Soutuvene rannassa
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MERIKARVIA Matkailupalvelut 2014 •

Aaro E. Mäkelä Oy

Isojoki 06 – 2635159, 0500 562 681
aaro.makela@co.inet.fi
www.aaroemakela.fi
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Kunnanvirasto on suljettuna 10.-30.7.2017
KUNNANVIRASTO

YHTEISPALVELUPISTE
Siikaisten kunnanvirastossa
viraston aukioloaikoina
Palveluneuvoja Leila Rajala		

KELA	
www.kela.fi
VEROHALLINTO
www.vero.fi
Avustavat asiakaspalvelutehtävät ja neuvonta
sekä opastus sähköisten palvelujen käytössä.
Asiakkaiden käytettävissä on tietokone!

Kunnanvirasto avoinna

ma – pe klo 8:30 – 11:30 ja 12:30 – 15:00,
os. Kankaanpääntie 1 B, 29810 Siikainen.

Puhelin 044 720 1020

virallinen sähköposti kirjaamo@siikainen.fi
henkilökohtaiset osoitteet
etunimi.sukunimi@siikainen.fi
yhteystiedot ja palvelut www.siikainen.fi
www.facebook.com/siikainen/
Kunnanjohtaja Viveka Lanne 		
Kunnansihteeri Päivi Rantanen 		
Tekninen johtaja Anne Järvenranta
Vesilaitos Kalervo Rajala 		
Sivistystoimenjohtaja/rehtori Jari Tuuri
Vapaa-aikasihteeri Taisto Salo 		

044 720 1040

044 720 1071
044 720 1021
044 720 1028
044 720 1034
044 720 1041
044 720 1036

Päiväkoti Pikku-Santra päivähoidonjohtaja
John Söderbacka 			
044 720 1072
Keskuskeittiö Metsätähti ruokapalveluesimies
Tanja Pitkänen 				
044 720 1057
Toimintatupa ohjaaja 			
044 720 1047
Sovithan tapaamisen etukäteen! Palvelemme joustavasti myös virka-ajan ulkopuolella. Viraston ja yhteispalvelupisteen loma- ja muut poikkeusaikataulut ilmoitetaan
kunnan verkkosivulla ajankohtaispalstalla.

POHJOIS-SATAKUNNAN
PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä
www.eposa.fi/yhteystiedot/siikainen
Palvelukeskus Metsätähti
vastaava hoitaja 			
044 720 1064
Peruspalvelukeskus 			
02 577 3500
Sosiaaliohjaaja 				
044 720 1054

KIRJASTO
Siikaisten kunnankirjasto avoinna
ma, pe 12-18 ja ti, ke, to 10-16
Os. Kankaanpääntie 2, 29810 Siikainen
Kirjastosihteeri
Katri-Helena Saarinen-Holappa		
044 720 1039
Kirjastosta saat ostaa kansalaisopiston aktiivikortin sekä
kuntosali- ja ovikortit sekä kesällä matonpesupaikkakortit.
Leväsjoen lainausasema
Os. Saarikoskentie 13, 29880 Leväsjoki
on avoinna maanantaisin klo 19 - 20.30.
Lainausasemanhoitaja
Paula Luoma				
040 517 4007

MUITA PALVELUITA
Yrityspalvelut Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus Oy
yrityskehittäjä Mari Raukola 		
040 542 0456
www.pskk.fi , mari.raukola@pskk.fi
Maaseutupalvelut maaseutupäällikkö
Mika Ruissalo 				
0400 611 707
Lomituspalvelut lomatoimenohjaaja
Seija Marjamäki 			
044 577 5214
Talous- ja velkaneuvonta Miia Salonen 044 772 7519
Nuohous Nuohouspalvelu Nygård
040 753 5009
Merikarvia-Siikaisten kansalaisopisto opistosihteeri
Seija Väre 				
044 724 6325
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PERUSPALVELUKESKUS TIEDOTTAA:

KESÄSULKU SIIKAISTEN
PERUSPALVELUKESKUKSESSA
Viikoilla 26 - 28 (26.06- 16.07-17)
Siikaisten peruspalvelukeskus on kokonaan suljettu.
Sulun aikana
Terveydenhoitajan päivystyksellinen vastaanotto Kankaanpäässä puh. 02 5773500.
Lääkärin päivystysvastaanotto samoin keskitetysti Kankaanpään peruspalvelukeskuksessa, Tapalankatu 20
klo 8-21, puh 02 5773265 ( klo 8-20) ja yöpäivystys klo 21-08 Porissa, SATKS yhteispäivystyksessä,
puh 02 6276868, (klo 20-08).
Sulun aikana Laboratorion näytteenotot Kankaanpäässä, ajanvaraus puh. 02 6276410 klo 10-15
tai www.satadiag.fi.
Hammaslääkäri on lomalla sulun ajan. Keskitetty ajanvaraus 02 577 3550.
Särkyvastaanotto Kankaanpään hammashoitolassa puh 02 5773550.
Sosiaalipalveluohjaajalla ei ole vastaanottoa sulun aikana. Kiireellisissä aikuissosiaalityön asioissa ja
kiireellisissä lastensuojeluasioissa voi ottaa tarvittaessa yhteyttä sosiaalipäivystykseen ma-pe 8.00-16.00
puh 044 5772523.
Kotihoito hoitaa omat asiakkaansa myös sulun aikana puh 044 5773509
Lastenneuvola terveydenhoitajan tavoitat kiireellisissä asioissa numerosta 044 5773510
Äitiysneuvola terveydenhoitajan tavoitat numerosta 040 6524310
Pyydämme ystävällisesti, että uusitte reseptit ja hoidatte ei-kiireelliset lääkäriasiat riittävän ajoissa ennen kesän
sulkuviikkoja.
Hyvää ja aurinkoista kesää !
Siikaisten peruspalvelukeskuksen tytöt

KESÄN FUTISKOULU
SIIKAISTEN
KENTÄLLÄ,

6 -13 VUOTIAILLE TYTÖILLE JA
POJILLE TO 15.6. - PE 16.6.
KELLO 10-14
KOULU SISÄLTÄÄ:
. HARJOITUKSET
. PALLON,T-PAIDAN
. MEHUA JA HEDELMÄÄ
. LEIKKIMIELISIÄ KILPAILUJA
. MITALIN
. JUOMAPULLON
. YHTEISJULISTEEN OSAL.
. FUTISKORTIN
. YLLÄTYSPALKINTOJA
HINTA 55€/ OSALLISTUJA
REHTORINA RAMI NIEMINEN
JA PIRACAIA

459pääsarjaottelua ja useita A-maaotteluita.
Ilmoittautumiset www.futispori.fi, tai
rami.nieminen@futispori.fi tai 050-369 0020

Yleisurheilun
nappulakilpailut
urheilukentällä ti.20.6.2017 klo 18.00
Ilmoittautumiset klo 17.30
Ilmoittautumiset myös sähköpostilla
taisto.salo@siikainen.fi
Sarjat ja lajit:
Tytöt ja Pojat:
2013 synt 40m
2012 synt 40m, pallonheitto
2010-2011 synt 40m, pituus
2008-2009 synt 40m, pituus
2006-2007 synt 60m, pituus
2004-2005 synt 60m, pituus
2003-2004 synt 100m, pituus
Lajien kolme parasta palkitaan sekä sarjoittain
jokaiselle yksi
osallistumispalkinto.
Siikaisten Sisu ja Liikuntatoimi
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Siivoustalkoot
Kulttuuri- ja matkailutoimikunta haastaa kuntalaiset kylänraitin siivoustalkoisiin tiistaina
6.6.2017. Kokoonnutaan klo 18 kunnantalon pihalle, josta saadaan säkit ja hanskat ja jossa on
myös mehutarjoilu. Osallistujien kesken arvotaan lippu Lauri Tähkän konserttiin.

MATONPESUPAIKKA
Puhdistamontien varrella on käytettävissä.
Perhekohtaisia KAUSIKORTTEJA (15,00 euroa/kpl) saa ostaa KIRJASTOSTA sen aukioloaikoina (Kankaanpääntie 2)
Kortti tulee pitää mukana pesupaikalla. Vesilaitoksen hoitaja toimii matonpesupaikan
käytön valvojana.

YHDISTYKSET JA
YHTEISÖT TOIMIVAT

		
		
		

Päivä Kirjurissa!

Nuorisoseura järjestää retken
Poriin Kirjurinluotoon su 18.6.

Lähde viettämään hauska päivä Pelle Hermanin puistossa, kauniissa Kirjurissa ulkoillen, metsästäen Pokemoneja, katsellen alueella asustavien eläimien puuhastelua tai
vain nauttien kesäpäivästä vaikkapa piknik -meiningillä.
Myös liikennepuisto on avoinna.
Iltapäivällä Kirjurin kesäteatterissa esitetään koko perheelle sopiva hauska näytelmä
Risto Räppääjä ja Nuudelipää klo 15.
Liput teatteriin: 16 €/lapsi, 24 €/aikuinen
Nuorisoseura järjestää ilmaisen kuljetuksen!
Lähtö Marjan putiikin edestä klo 10, lähtö paluumatkalle
esityksen jälkeen klo 17. Mikäli jokin näistä aktiviteeteista
sai sinut kiinnostumaan, ilmoittaudu 11.6. mennessä!
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Tuija Katajisto 050-5463700

S I I K A I N E N

Siikaisten Yrittäjät ry järjestää:
GOLFRETKI KALAFORNIAAN
To 15.6.2017 klo 18-20 (lähtö n. 16.45)
Opastettu tutustuminen golfiin. Tutustuminen pitää sisällään tarvittavat välineet, lajiopetusta harjoitusalueella sekä
pelaamista par3-kentällä. Hinta 32 €/hlö
Sitovat ilmoittautumiset: siikaisten@yrittäjät.fi
tai Anne 0400-661826
HUUTOKAUPPA
Su 16.7.2017 klo 12 kylätalo Päivölä, Leväsjoki
Näyttö alkaa klo 11. Meklarina Eero Majava
Ei pohjahintoja, myyntiproviso
- voit tuoda itsellesi tarpeetonta tavaraa myyntiin (sovittava
ennalta, tarkemmat tiedot sähköpostitse tai puhelimitse)
- otamme vastaan yhdistyksen hyväksi huutokaupattavaa
tavaraa
Viimeinen tavaran jättöpäivä 2.7.2016
siikaisten@yrittäjät.fi
Anne 0400-661826, Seppo 040-5871008

		SIIKAISTEN
		RESERVILÄISET RY

Siikaisten Yrittäjät myös SiikainenSummer-tapahtumassa pe 9.6.2017 klo 18-21
Siikaisten Yrittäjien teltalla tapaaminen jäsenille ja kutsuvieraille.

Tervetuloa tutustumaan meihin Reserviläisiin
Siikaisten Urheilukentälle!
Pe 9.6.2017 klo 18.00 alkaen myynnissä grillistä makkaraa
La 10.6.2017 klo 9.00 alkaen SUOMI100
juhlavuoden kunniaksi ASENÄYTTELY.

SIIKAISTEN SISU RY

Menneeseen kunnioittavasti tukeutuen,
toiveikkaana tulevaisuuteen katsoen.

Sisu

Yleisurheiluharjoitukset urheilukentällä
keskiviikkoisin alk. 18.00.
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Merikarvian Seudun
SYDÄNYHDISTYS ry
Yhdistyksen vuosikokous
pidettiin 5.4. Siikaisten kunnanvirastossa, kokouksen
puheenjohtajana toimi Olavi Järvenpää. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Sulkava. Hallituksen erovuorossa olevat jäsenet Aira Uusitalo ja Soile Vähätalo valittiin
uudelleen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Hallituksen
muut jäsenet ovat Marja-Terttu Giers, Marja-Liisa Malmi, Sandra Oikarinen, Terttu Lindén, Veli Tiitinen ja Anja
Huuhtanen. Uusiksi varajäseniksi valittiin Ulla-Leena Haavisto ja Raili Tiitinen; varajäsenenä jatkaa Paavo Tornikoski. Toiminnantarkastajaksi valittiin Tuula Päiviölä ja varalle
Tanja Kujala. Satakunnan Sydänpiirin piirikokousedustajaksi valittiin Jorma Sulkava.
Järjestäytymiskokouksessa 10.5. yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Terttu Lindén, matkavastaavaksi
Veli Tiitinen, rahaston-, postituksen- jäsenrekisterin- ja
nettisivujen hoitajaksi valittiin Anja Huuhtanen. Tileistä ja
kirjanpidosta huolehtii Kirju Oy.
Maailman Sydänpäivää vietetään perjantaina 29.9., päivän tapahtumasta ilmoitetaan myöhemmin.
Perinteinen sydänpurjehdus ma-ti 9.-10.10. Purjehdusohjelma nähtävänä Varsinais-Suomen sydänpiirin sivuilla:
www.varsinaissuomensydanpiiri.fi
Pieni Ele –vaalikeräyksen kokonaissummaksi tuli Merikarvialla 1767,20 € ja Siikaisissa 815,85 €; puolet keräystuotosta menee valtakunnalliseen keräykseen ja toinen
puoli jää jaettavaksi mukana olleiden yhdistysten kesken.
Iso kiitos kaikille keräykseen osallistuneille ja lahjoittajille.
Uudet jäsenet rohkeasti mukaan yhdistyksen tilaisuuksiin!
Myös muutkin kuin jäsenet ovat tervetulleita tilaisuuksiin ja
matkoille. Veli puh. 050 536 6544, Anja puh. 040 750 7917
Ota sydän sydämen asiaksi ja tule mukavaan joukkoomme!
Jorma kertoo mielellään lisää puh. 0400 464 065.

KURIKANNISKAN KESÄ 2017
1.7. PERHEET RANNALLA klo 13.00 – 15.00
Tarjolla Rosvopaistia, kahvia, virvokkeita ( ei olutta )
Satakunnan veteraanimoottoripyöräkerho LÄNNENLOKARIT vierailee(lapsille luvassa ajelua sivuvaunussa,
huom. säävaraus)
Mato-onginta -kilpailu lapsille klo 14.00 – 15.00,
järjestäjä Otamon kalastuskunta.
Paistiateria 15 € lapset 10 €.
VAPAA PÄÄSY

Leväsjoen kesässä tapahtuu
Maanantaisin kirjastoon! Leväsjoen lainausasema
avoinna maanantaisin klo 19 – 20.30. Tervetuloa hakemaan kesälukemista!
Järj. Siikaisten kunta/kirjastotoimi
Leväsjoen kyläyhdistyksen järjestämiä kesärientoja:

Tiistaipyöräilyt. Pyöräillään suuntaan tai toiseen aina tiistaisin. Lähtö kylän info-taulun luota klo 18. Poikkeuspäivä
ke 7.6, silloin osallistumme porukalla Suomi100-kuntoilutapahtumaan.
Pe 23.6.2017 Juhannusaaton lipunnosto klo 18 Päivölässä ja kokko Särkikosken laavulla syttyy noin klo 20.
Ke 19.7.2017 Saaran onginnat Särkikosken laavulla klo
18.
La 26.8.2017 Leväsjoki-päivä Päivölässä klo 10 - 16.
Tapahtuman teemana ”Aapisia ja ajopelejä”. Kentällä esillä konevoimaa ja Päivölän sisätiloissa muistoja koulutien
alkuvuosista. Myös paljon muuta ohjelmaa. Sisäänpääsy
5 €/hlö yli 15-vuotiailta.
Muuta ajanvietettä ja kohteita Leväsjoella:

Särkikosken laavu. Siellä voit katsella Leväsjoen juoksua
ja vaikka onkia särkiä! Nuotionteko- ja makkaranpaisto
mahdollisuus.
Tamppukallion lintutorni (opastus Järvikulmantieltä).
Kuuntele ja katsele luontoa ja Leväslammin umpeutuvaa
maisemaa. Voit kuulla kaulushaikaran puhaltelua, bongata mm. ruskosuohaukan ja hyvällä tuurilla voi Siikaisten
oma kalasääski Santrakin tehdä ylilennon.
Lahnajärven uimaranta odottaa jälleen uutta kesää ja uimareitaan.
Kylätalo Päivölä, astioita, tuoleja, pöytiä
ym. rekvisiittaa vuokrattavissa
Vuokraustiedustelut Miia Luoma p: 040 760 9329 tai sposti: miia.luoma@suomi24.fi
Leväsjoki-tuotteita sukkia, pyyhkeitä, kirjoja ym. vaikka
lahjaksi tai ihan omaksi myydään Liljan lankakaupasta, os.
Leväsjoentie 1212. Hinnaston ja artikkelit löydät sivuilta
www.levasjoki.fi tai www.facebook.com/LevasjoenKylayhdistys

1.7. PERINTEINEN POSSUJUHLA klo 19.00Rosvopaistia, tanssia PEKKA RINNE JA KUUNSILTA
-orkesterin tahdittamana, kahvio, arvontaa, OLUTTELTTA
Paistiateria 20 € lapset 10 €.
VAPAA PÄÄSY
29.7. KARAOKETANSSIT klo 19.00Jokke Vainionpää, olutteltta, grillistä makkaraa, kahvia ja virvokkeita. 		
VAPAA PÄÄSY
TERVETULOA
OTAMON KYLÄYHDISTYS 30 vuotta
Seuraa yhdistyksemme facebook-sivua
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Siikainen Summer toritapahtuma

Siikaisten Kotiseutumuseo
Tapahtumat kesä 2017

Siikaisten Kotiseutumuseo
Toimintatiistait
Tapahtumat
kesä
2017
Kesäkuun
alusta lähtien tiistaisin
klo 10-15
tehdään jotain kivaa. Tulossa marttojen
tiistai, lastutöitä ym ym
(seuraa Facebook-sivujamme ja ilmoittelua)

Toimintatiistait

Siikainen Summer toritapahtuma
10.6. tuotemyyntiä ja työnäytöksiä
varattu
yksityistilaisuuteen
alusta(Museo
lähtien
tiistaisin
klo 10-15
klo 13 alkaen)

Kesäkuun
tehdään jotain kivaa. Tulossa marttojen tiistai,
lastutöitä ym ymHeinäkuun tiistaisin klo 17
puistojoogaa museon pihapiirissä
(seuraa Facebook-sivujamme
ja ilmoittelua)
2.7. Kirkkovene sunnutai
(seuraa ilmoitteluamme)

10.6. tuotemyyntiä ja työnäytöksiä
(Museo varattu yksityistilaisuuteen klo 13 alkaen)

Heinäkuun tiistaisin klo 17
puistojoogaa museon pihapiirissä

2.7. Kirkkovene sunnuntai
(seuraa ilmoitteluamme)

11.elokuuta perinteinen puistokonsertti ja
kansallispukujen tuuletus
14.8. Museo varattu yksityistilaisuuteen

11.elokuuta perinteinen puistokonsertti ja
kansallispukujen tuuletus

TAPAHTUNUTTA

14.8. Museo varattu yksityistilaisuuteen

Merikarvian Seniorit tutustumassa museoon.

Päiväkodin pienimmät ohjaajineen museonmäellä.

Suvi-Siikainen
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SEURAKUNTATAPAHTUMAT
KESÄ-HEINÄ-ELOKUUSSA
Su 4.6 klo 10 Messu kirkossa. Ervasti, Tanskanen.
Ti 6.6 klo 10-13 Puuhapäivä 6-12 v. Nuokkarilla, ilm. 4.6.
mennessä 0400 845821/Sanna. Klo 18.00 Kesäillan sävelhartaus
srk-kodin sisäpihalla, Ervasti,Koskinen&Naisten lauluryhmä.
Ke 7.6. klo 9-12 Puuhapäivä 3-5 v. Nuokkarilla ilm. 4.6. mennessä
0400 845821/Sanna.
Su 11.6. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa Vähäkainu. Klo 14
Lähetysseurat Salokankaalla Otamolla, H.Nummijärvi,
Riitta Pouttu ja nuoret kahvi 13.30.
Ti 13.6. klo 14 Hartaus Metsätähdessä.
Su 18.6 klo 10 Messu kirkossa. Messun jälkeen 50-v sitten Siikaisiss konfirmoitujen juhla srk-kodissa.
Kahvitarjoilu. Klo 13 Seurat Sammissa Mikko Mikkolassa. Juho Sankamo, Sakari Lähteenmäki. Klo 19
Pori Organ-konsertti kirkossa.
Ti 20.6. klo 18 Kesäillan hartaus srk-kodin sisäpihalla, Ervasti, Tanskanen.
La 24.6 klo 10 Messu kirkossa, Ervasti, Tanskanen.
Su 25.6. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa, Ervasti, Tanskanen.
Ti 27.6. klo 14 Hartaus Metsätähdessä, Päivärinta, Tanskanen.
Su 2.7. klo 10 Messu kirkossa. Erkki Helander, Tanskanen.
Ti 4.7.klo 17. Kesäseurat Salokankaalla, Sarento. Kahvitus alkaa 16.30.
To 6.7. klo 13.30 Hartaus Kankaanpään sairaalassa, Päivärinta.
Su 9.7. klo 10. Sanajumalanpalvelus, Vähäkainu.
Ti 11.7.klo 14 Hartaus Metsätähdessä , Ervasti, Tanskanen.
Su 16.7. klo 10 Messu kirkossa, Ervasti, Tanskanen.
Ti 18.7. klo 18 Kesäillan hartaus srk-talon sisäpihalla.
Su 23.7. klo 10 Konfirmaatiomessu kirkossa, Ervasti, Tanskanen.
Ti 25.7. klo 14.00 Hartaus, Metsätähdessä Päivärinta.
Su 30.7. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa. Vähäkainu.
Ti 1.8. klo 18.00 Kesäillan hartaus srk-talon sisäpihalla, Ervasti, Tanskanen. Su 6.8. klo 10 Messu
kirkossa.
Ti 8.8. klo 14.00 Hartaus Metsätähdessä, Ervasti,Tanskanen Ke 9.8. klo 10-14 Ikäihmisten virkistyspäivä srk-koti. Su 13.8. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa, Ervasti,Tanskanen. Ti 15.8. klo 18 Kesäillan hartaus srk-kodilla. Su 20.8. klo 10.00 Messu kirkossa Ervasti,Tanskanen. Ti 22.8. klo 14 Hartaus
Metsätähdessä,Päivärinta, Tanskanen. Su 27.8. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa, Vähäkainu.
DIAKONIATOIMISTO SULJETTU 5.6. -25.6. diakonissa lomalla, EI EU-RUOKAJAKOA.
Kirkkoherra Olavi Ervasti puh. 040 586 1345 		
Talouspäällikkö Susanna Järvenpää puh. 040 549 3122
Kanttori Jari Tanskanen puh. 050 501 7226
Nuorisotyönohjaaja Sanna Sjöholm puh.0400 845821
Diakonissa Kaisa Päivärinta puh. 0400 363 588
Suntio Merja Mäntylä puh. 040 767 9352
Katso muut tapahtumat ja mahdolliset muutokset osoitteessa www.siikaistenseurakunta.fi
Virasto avoinna kesä-heinäkuussa tiistaisin ja torstaisin klo 9-12 puh. 040 549 3122
Kirkko avoinna kesä-heinäkuussa arkipäivisin klo 9-15.
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Siikaisten

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

Joka talouteen Siikaisissa
jaettava kunnan tiedote

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

KUNTAUUTISET 6-8
Vastaava toimittaja
Kunnanjohtaja Viveka Lanne
ILMOITUSMYYNTI:
Tiina Koota, 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 leikkuuvarat
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/9 nro - 20 %, Vuosi-ilmoitus/ 5 nro - 10 %
HINTOIHIN LISÄTÄÄN ALV 24%
Kustantaja: Siikaisten kunta, puh. 044-720 1020,
Painopaikka: Skyprint Oy, Siikainen 2017
ISSN 2489-3072

Ilmoitusten teko riippumatta yhteisöstä 33€/tunti (alv. 0%).
Valmis aineisto osoitteeseen: kuntauutiset@siikainen. fi
Painovalmis PDF/JPG-tiedosto, ilmoituksen värit CMYK, resoluutio 300 dpi, ilmoitusaineistoa lähetettäessä sähköpostista tulee ilmetä seuraavat tiedot; asiakasyrityksen nimi, lähettäjän yhteystiedot sekä ilmoituksen koko (leveys x korkeus).
Kuntauutisten ilmestymisaikataulu v. 2017:
Nro	Ilmestyminen 	
Aineisto Huom.
9
10
11
12

vk 35 - 29.8.            	17.8.
vk 39 - 26.9.             14.9.
vk 44 - 31.10.       	 19.10.
vk 48 - 28.11.
16.11.

Kuntauutiset no 9/2017 ilmestyy 29.8. Materiaali kuntauutisiin 9/2017 on toimitettava 17.8.2017 klo 15.00 mennessä kunnanviraston infoon, ulko-ovessa olevaan
postilokeroon tai edellä mainitulla sähköpostiosoitteella.

Esityslistat / pöytäkirjat netistä: www.siikainen.fi/poytakirjat/esityslistat

MARKKINOINTIA JA MYYNTIÄ

Kylätalo Päivölä, Leväsjoki
(Saarikoskent. 60)
Näyttö alkaa klo 11
Meklarina Eero Maja

Myynnissä mm. Arabiaa,
kalusteita, tauluja sekä
kaikenlaista kotiin ja mökille.

Siikaisten Sammissa
Lähtö kylätalon pihalta (Siikaistentie 1711)

LAUANTAINA 10.6.2017
ilmoittautuminen alkaa klo 9, kävelijät lähtö klo
10, juoksijat ja pyöräilijät lähtö klo 11.
Osallistumismaksu 10€
Kaikkien osallistuneiden kesken
arvotaan polkupyörä

Käteismyynti Ei pohjahintoja

10 km reitti Lavasjärven ympäri
2 tankkauspistettä

Tapahtuman nimestä huolimatta kaikki voivat osallistua haluamallaan tavalla

TERVETULOA VIETTÄMÄÄN
MUKAVA PÄIVÄ HUUTOKAUPASSA
järjestäjä Siikaisten Yrittäjät ry

Arvontaa, Puffetista kahvia, munkkeja, makkaraa, virvokkeita…
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ME PALVELEMME
SIIKAISISSA

Satamatkat Oy

24 h / vrk

VIRTANEN VEIKKO, Kirkonkylä
0400 535 642
KALLIONIEMI SEIJA, Pyntäinen
040 576 2547
- Paarit/hissivarustus
KALLIONIEMI MARKKU, Pyntäinen
0500 326 256
- Invavarustus
HEINÄSUO TAPANI, Leppijärvi
0500 110 036
- Paarivarustus, 2 pyörätuolipaikkaa
KOIVUVIITA JOUKO, Otamo
0400 125 924

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

Kallioniemi Markku
0500 326 256
Kallioniemi Seija
040 576 2547

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

Peltisepänliike
Pekka Alanko

puh. 0400 594 620
KUORMA -AUTO

TAKSI

- vaihtolavat
- hiekka,
- sepeli, sora

Erkki Luoma
29880 Leväsjoki

0400 883 544

puh. 0400 740485
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Reipas Ryhti
Kehoa Kuunnellen

• fysioterapia
• kalevalainen jäsenkorjaus
• hieronta
• koti- ja yrityskäynnit
• kinesioteippaukset, myös lahjakortit
Fysioterapeutti, Kalevalainen jäsenkorjaaja

Heli Malmila, puh. 040 5643 765
Siikaistentie 569, 29810 Siikainen
www.reipasryhti.blogspot.fi

FySioterapiaa myöS
lääKärin lähetteellä.

Lämpimästi
tervetuloa!

Tmi Kalle Viikilä:

kesäajalla Siikaisissa urheilutalolla ohjaamani liikuntaryhmät
maanantaisin:

klo 18.30 – 19.15
klo 19.30 – 20.30
klo 20.40 – 21.10

kahvakuula
kuntosali
palauttava venyttely

torstaisin:

klo 18.00 – 19.00
klo 19.15 – 19.45

kuntosali
kahvakuula

lauantaisin:

klo 10.00 – 11.00
klo 11.10 – 11.30
klo 11.40 – 12.10

kuntosali
CORE-keskivartalotreeni
palauttava venyttely

Tunnit sopivat kaiken kuntoisille ja kokoisille naisille sekä miehille. Kuormituksen pystyy itse
määrittämään sopivaksi. Aiempaa kokemusta ei tarvitse olla. Tunneille voi tulla ilmoittautumatta.
Kesäajalla myös mäkijuoksutreenejä Eteläpään pururadalla.
Ohjelmassa myös keskiviikkoisin kurssimuotoisesti olkapää- ja hartiaseudun liikuntaryhmä sekä
venyttelyä Yhtenäiskoulun juhlasalissa. Tämän kurssin yhteydessä Reipas Ryhti, fysioterapeutti/
Kalevalainen jäsenkorjaaja Heli Malmila tekee haluttaessa kinesioteippauksia ja lyhytkestoisia
yksilökäsittelyitä. Nämä sisältyvät kurssimaksuun.
Seuraamalla Tmi Kalle Viikilä -facebookia ja blogiani kalleviikila.blogspot.com saat lisätietoa liikuntaryhmistä ja mahdollisista muutoksista. Saatavilla myös työpaikkojen TYKY- ja liikuntaaktiviteetteja sekä yksilöllistä kuntosali- ym. ohjausta asiakkaan tarpeen mukaan.
TERVETULOA nauttimaan kuntoilusta!
Personal Trainer Kalle Viikilä puh. 040 726 5466
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VESTORI
Puh. 02 552 1058
avoinna: ma-la 7-21, su 10-18

Veikkaus,
asiamiesposti
ja nestekaasut

Monipuolinen erikoisliike
Merikarvialla
Palvelua paikkakunnalla jo 55 v.

Kun inspiraatio iskee...
Avoinna ma-la klo 10-16
Av. 1.6.-19.8. ke-la klo 11-18, su 11-15

			Liljan Lankakauppa ja

			kioskikahvila

			Leväsjoentie 1212
			29880 LEVÄSJOKI

ERIITA SOPENKIVI puh. 040 539 9198
Merikarvialla Rantatien varrella Harvalassa,
noin 7 km päässä keskustasta

Uudistunut
Tuorilan
Seo- Palvelu Oy

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

- lounas (myös mukaan)
- sunnuntailounas
- itse tehdyt munkit
joka aamu
- elintarvikkeita
- kesäaikaan
pehmyt jäätelö
- autotarvikkeet
- posti
Aukioloajat:
talvi
ark. klo
la klo
su klo
Kesä
ark. klo
la klo
su klo

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

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

Lounaskahvila

Sinihelmi
Avoinna arkisin 8:00 – 14:30
LOUNAS 10:30 – 14:00

OTA YHTEYTTÄ TAI POIKKEA!
Pia Kleemola, puh. 040 595 1775
sähköposti: sinihelmi77@gmail.com
Lounas ja pitopalvelu Sinihelmi
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TULE TUTUKSI,
OTA TAVAKSI.
TARMOSSA TAVATAAN!
- elintarvikkeita
- nestekaasua
- kesäkukkia
- puutarhatuotteita
- lahjatavaraa
- pienimuotoinen työkaluja rautaosasto
- rakennustarvikkeET
JA MAALIT toimitusmyyntinä

KAUPPALIIKE
LEHTIMÄKI
Uutelantie 1
29810 SIIKAINEN
040 552 1041

AVOINNA
ma-pe 9-18, la-su 9-17
Juhlapyhien aukiolo - tiedustele

MITTAREISTA
SEURAAVAT LAADUT:
- 95E, 98E, DIESEL, MPÖ

SEO-baarista
- kahvia, virvokkeita, jäätelöä ja
pikkusuolaista
- baarissa C-anniskeluoikeudet
- frisbeekiekkoja ym. ym.
poikkea katsomaan.

TILAUKSESTA TOIMITETAAN
POLTTOÖLJYÄ, – TIEDUSTELE!
Tehdään pienimuotoisia
- autohuoltoja,
- renkaiden myynti ja
- asennus – tiedustele
- rengashotellipalvelut

SIIKAISTEN
HUOLTOASEMA
Tuorilantie 11
29810 SIIKAINEN
040 188 1532 tai
040 544 1800

www.eijankauppa.fi
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FYSIOTERAPEUTTI

Taina
Koskimäki
Puh. 0400 448 969

PARTURI-KAMPAAMO

Tiina
Nieminen
Töissä taas 1.6. lähtien.
Tervetuloa!

Puh. 040 749 9246

KUNTOKESKUS
Linnankatu 2, 38700 Kankaanpää
Puh. 044 986 4378

KOSMETOLOGIJALKAHOITAJA

Seija Alanko
Puh. 0500 594 620

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

Jelppari

Arjen

- apua arjen askareisiin -

Kotonasi tehdystä
työstä saat
kotitalousvähennyksen.

Terveisin paikallinen yrittäjä

Ota rohkeasti yhteyttä!

www.arjenjelppari.fi

Mari Halminen
050-3318996

SAMMIN
JÄÄTELÖKIOSKI
• TÖTTERÖITÄ
• TUUTTEJA
• PUIKKOJA
• MEHUJÄITÄ
TERVETULOA
Siikaistentie 1776 Sammi

044-3060425

SIIKAISTEN APTEEKKI
Palvelemme
arkisin

Ma, ti ja to .......... klo 9-16
Ke ....................... klo 9-17
Pe ....................... klo 9-13

SIIKAISTEN APTEEKKI
Lauttijärventie 1, 29810 Siikainen
puh. 02 552 1121
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Meijeritie 1, 29810 Siikainen
Puh. 02 5501 200
E-mail: info@satateras.fi

www.satateras.fi

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

Hirvijärventie 8, 29810 Siikainen
Puh. 02 528 8800

47

Suvi-Siikainen

Miten voin hoitaa omat
pankkiasiani?
Mistä käteistä rahaa?

Miten maksan laskut?

• OTTO-automaatti
• OP-Visa-kortilla
K-Ruokakauppojen, R-kioskien,
Tokmannin ja Nestepalveluasemien kassoilta
• TalletusOtto -automaatit
Kankaanpäässä ja Porissa

• Suoraveloitus

OP.fi ja OP-mobiili

Siikaisten konttori on avoinna
ma–ti ja to klo 10–13

• Kaikki pankki- ja
vakuutuspalvelut
• Sähköinen allekirjoitus

Puhelinpalvelu ja ajanvaraus
010 257 0001
• Ma-pe klo 8–22 (pvm/mpm)

• E-lasku
• Maksupalvelu, postin kautta
• R-kioski
• Verkkopankki

Asiantuntijapalvelut ajanvarauksella
ma–ti ja to klo 10–16.30

OP Kohtaamispaikka Siikaisissa
2.10. alkaen
• Avoinna tarpeen mukaan 2 krt/kk
• Ajanvarauksella asiantuntevaa
konttoripalvelua sovittuna aikana
• Lisätietoa kesän jälkeen

SiivousApu Pölysieppo
SiivousApu
Pölysieppo
Tiina Lahnakoski

Tarvitsetko
apua arjen askareissa?
Tiina Lahnakoski
Pölysieppo auttaa mm.
ko apua• arjen
askareissa?Pölysieppo auttaa mm.
siivouksissa
• asioinneissa
uksissa • pihatöissä asiakkaiden kodeissa
nneissa• vapaa-ajan asunnoissa tai
• yrityksien toimitiloissa.
töissä asiakkaiden
kodeissa
Voit ilahduttaa
myös lähimmäisiäsi
siivouslahjakortilla.

a-ajan asunnoissa tai

SiivousApu Pölysieppo

ksien toimitiloissa.

duttaa myös
lähimmäisiäsi
Pölysieppo
tulee siivouslahjakortilla.
ja sillä siisti

040 516 3376

made.kala@suomi24.fi

Meidät tavoitat myös puhelimitse
ja verkkoneuvottelulla.
Sinua palvelevat lähimmät konttorimme
BEPOP Pori, Kankaanpää, Merikarvia,
Noormarkku ja *Pomarkku (*29.9. asti).

PALVELUA AMMATTITAIDOLLA

KIINTEISTÖHUOLTO NYGÅRD
Onko kiinteistösi nuohous- ja paloturvallisuusasiat kunnossa?
Muuten huollon tarpeessa, vai kaipaako kiinteistösi pientä
pintaremonttia. Meiltä löytyy apu.

• Nuohous & IV-työt
• Piipunhatut- ja putkitukset
• Tikkaat ja kattoturvatuotteet
• Aurinkoenergiajärjestelmät
• Maalaus- ja tapetointityöt
• Pienet putkiremontit
• Ym. kiinteistöhuoltotöitä
Puh. 040 753 5009
kiinteistohuoltonygard@gmail.com
Merikarvia

Jani Leppäniemi 040 753 9695
Nuohousajanvaraus
maanantaisin
klo 9.00-12.00
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EKa-Oikaisu Tmi

Rakennatko uutta vai
korjaatko vanhaa?

Pienten
lommojen
oikaisua ilman maalausta

Soita ja
poikkea

Eero Katajisto
050 593 4319

❑ Energiatodistukset,
❑ rakennusten kuntotarkastukset,
❑ remonttisuunnitelmat,
❑ rakennussuunnittelu
Projektinsto.fi /Hannu Kiuru
050-3131320 tai hannupkiuru@gmail.com

SIIRRETTÄVÄLLÄ
KENTTÄSIRKKELILLÄ

040 5527154
VIKING

TUNTURI

Stihl FS 38

199,-

moottori B/S
kuulalaakeripyörät
allesilppuava

299,-

Stihl FS 90

489,-

Viking MB248

299,-

Stihl MS 170

199,199,-

PIENKONEKORJAUKSET:
KAIKKI MERKIT		
Myös koneiden		
noutopalvelu			

Puhelin 040 554 5766

A-ryhmän sähköurakoitsija

SÄHKÖASENNUS

Mäntylä & Koskinen
29810 Siikainen

Sähköasennukset ja
-suunnitelmat

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

• Jukka Koskimäki 0400 532 738 • Ilkka Koskimäki 0400 592 596
• Jussi Koskimäki 0400 676 532

RUOHONLEIKKURIT

moottori B/S
keräävä tai allesippuava
keskitetty korkeudensäätö

Akolammintie 11 Otamo

KAIKKI MAANRAKENNUSTYÖT
SEPELIN, HIEKAN SEKÄ MULLAN MYYNTI JA KULJETUS

Manu Hollmén

Viking MB2R

Matti Juhala

Puh. 0400 590 675, 0400 724 901

PUUTAVARAN
SAHAUSTA

STIHL

- Puutavaraa rimasta parruun
- Höylätavaraa listoista
höylähirteen
- Höylähirsikehikot
- Pöytäpenkkiyhdistelmät yms.
- Polttopuut
- Sahaus-ja höyläyspalvelu

polttomoottoriruohotrimmeri

raivaussaha
ruohovarustuksella
moottorisaha

Stihl RE 98
painepesuri

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

MADISON
POLKUPYÖRIIN
- renkaat
- satulat
- vaijerit
- ym.

- vanteet
- ketjut
- korit

VENEILYTARVIKKEITA

• airot • vesipyörät • ohjainkaapelit

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

AUTOKORJAAMO KEIJO MÄKITALO
Kauppatie 71, Merikarvia _ puh. 0400 721 422
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13
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TERVETULOA
LAAJAN
VALIKOIMAN
RAUTAKAUPPAAN

RAUTA – MAATALOUS
www.konetuorila.fi

Harjuntie 5, 29790 Tuorila

OY

Aukioloajat:
Ma-Pe: 8.30-17.00
La: 09.00-13.00

Monipuolinen erikoisliike
Merikarvialla

Markku Kivilahti,

puh. 040 548SIISTINÄ
6906
A SEN Puh.
PIHAPIIRI
JA
02 551 3230, VOIVAT PYSYÄ
Jari Viikilä,

0500 737 060
UNNOSSA, KUN ITSE OLETpuh.
POISSA!

Palvelua paikkakunnalla jo 55 v.

era mökkitalkkari
hoitaa
mm. PIHAPIIRI
MÖKKISI
JA SEN

VOIVAT PYSYÄ SIISTINÄ JA KUNNOSSA, KUN ITSE
kkauksen
OLET POISSA!

Luotettava ja ahkera mökkitalkkari
ustyöt hoitaa mm.
* nurmikonleikkauksen
n tuonnin* lumityöt
* pienet korjaustyöt
* polttopuiden tuonnin
ynnit
* tarkastuskäynnit
ukaan muutakin!
* ja sopimuksen mukaan muutakin!
Ota rohkeasti yhteyttä,
katsotaan miten voin olla avuksi!
Teen myös metalli- ja metsänhoitotöitä
Ota rohkeasti
yhteyttä,

sekä tarpeen ja osaamisen mukaan muutakin!

sotaan miten voin olla avuksi!

dingForest / Päiviö Ruohomäki

SÄRKI-veneet
ja veneilytarvikkeet meiltä

SÄRKI 230

PR WeldingForest

Päiviö Ruohomäki
puh. 045 323 4250
prweldingforest@gmail.com
Teen myös metalli- ja
metsänhoitotöitä
sekä tarpeen ja
osaamisen mukaan
muutakin!

SÄRKI 410

SÄRKI 400

SÄRKI 430

SÄRKI 475

Särki -veneet
Veneilytarvikkeet

puh. 045 323 4250

rweldingforest@gmail.com

Sähkösuunnittelut,
asennukset & tarvikemyynti
Aki
050 330 0488
Tommi 040 754 0700
www.tomika.fi

Y-tunnus: 2286227-7

TEPE
Paino Puoti

Välitie 4, 29900 Merikarvia, 050-569 7453

www.tepepaino.ﬁ
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Monipuolista
vesirakentamista

Monipuolista osaamista metallituotteista kiinteistöhuoltoon

PELTIPASI
VUODESTA 1996
Piskon edustus www.pisko.fi
-Tikkaat, kattosillat, lumiesteet, vesikourut
Oma tuotanto
-piipunpellit- ja hatut, sisäpiiput
-Listat ja muut rakennuspellitykset
-Muut metallituotteet katoksista kaiteisiin, myös Rst

Mika Starck

KIINTEISTÖHUOLTO

0400 790 174

-Ilmastointinuohous, mittaus- ja säätötyöt
-mökkitalkkaripalvelut

Sami Starck

0400 790 173

peltipasi@gmail.com
www.peltipasi.fi
Teräksentie 1 Siikainen

lannenjarviperkaus.fi

040 5166775 / Pasi Dahl

LVI -asennukset

Oma tontti Siikaisista

Eteläpään matkailu- ja virkistysalueen vierestä

www.siikainen.fi

JUKKA PURSIALA OY
Liike: 040 595 7553
Jukka Pursiala 0400 592 957

Ma – Ke 10 – 17
•
•
•
•

To 8.30 – 17

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

Pe 10 – 17

La 10 – 14

• Toimistotarvikkeet kotiin
sekä yrityksille
• Askartelutarvikkeet
• Tilaustöitä
satakirja

0400 600 640
www.satakirja.fi

Marjan Putiikista laadukkaat yksilölliset vaatteet
arkeen ja juhlaan
Tervetuloa!

MURTOHÄLYTTIMET ja
valvontakamerat

Koteihin, toimistoihin, tehdasrakennuksiin

Marjan Putiikki

Telerakennus
Tapani Vihakara

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

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

allo
skyprint oy –– monien
monien mahdollisuuksien
mahdollisuuksien painot
painota
painot
o
paino@skyprint.fi
Toimitusjohtaja Mika Ropanen

02 – 5527 217
0400 – 544 806

www.skyprint.fi
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2017

Lauri Tähkä
MikkO harJu

Siikaisten urheilukentällä
perjantaina 9.6.2017
klo 19-21.30

Ennakkomyynti:
Info-kirjakaupat, Pori ja Kauhajoki
Puuvillan Infola, Pori
R-kioski, Merikarvia
Kuntokeskus Palatsi, Kankaanpää
Postelli, Kankaanpää
SataKirja, Kankaanpää
Kauppaliike Lehtimäki, Siikainen
Siikaisten kirjasto, myös tilaus p. 044 720 1039
Ennakkovarausliput käteismaksulla

kOhTaaMiSia
-TapahTuMa
10.6.2017 Siikaisten
urheilukentällä
•tori klo 9-13
•valokuvanäyttely
klo 9-18
•näytelmä klo 13.30
ja klo 18
Liput:
Ennakko 20 EUR, Portilta 25 EUR
8 - 12-vuotiaat 10 EUR
Alle 8-vuotiaat ilmaiseksi

