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Kunnanjohtajan terveiset
Suvi-Siikainen on tänä kesänä melkoinen lukupaketti siikaislaisista kaupan palveluista ja yrittäjyydestä. Vapaa-ajan asuminen, mökkiläisten palvelut ja maaseudun kasvanut houkuttelevuus asumisen ja yrittämisen paikkana on noussut entistä
enemmän valtakunnalliseen keskusteluun koronan myötä.
Myös Siikaisten kuntaan on tullut toiveita palveluiden esiin
tuonnista vapaa-ajan asukkaille ja muuttajille. Jo muutaman
kesän ajan Suvi-Siikaisten aukeamalta on voinut ottaa talteen
Siikaisten yrittäjien keräämän yritysluettelon. Ettei aina tarvitse sinne netin syövereihin lähteä tietoa hakemaan, niin kätevä kanava kuin sekin on.
Tässä lehdessä esittelemme vähän tarkemmalla tasolla yrityksiämme, joiden valikoima riittää mainiosti täyttämään perustarpeemme kesällä ja talvella. Myös esimerkiksi mökkilaiturin ainekset voit nyt hankkia Siikaisista. Saamme kurkistaa
tulomuuttajan silmin taiteilijan ateljeeseen ja toisaalla myötäelämme maatalousyrittäjyyden haastavaa arkea. Vanhatalon tilalla veljekset ovat jatkaneet monen sukupolven työtä
äärettömän vaikeiden toimintaympäristömuutosten edessä.
Sitoutuminen tekemiseen, yhteistyö ja kanssaihmisten tuki
saa jaksamaan. Samat voimat vaikuttavat niin yrittäjyydessä,
yhdistystoiminnassa kuin vaikkapa kunnan toiminnassa.
Siikaislaisten yhdistysten yhteistyöponnistus, Siikaisten Päivät, järjestetään tänä vuonna tutulla paikalla kesäkuun toisena
lauantaina. Tapahtumat ja muut kesätekemiset ovatkin uuden
alun edessä kahden vaikean vuoden jälkeen. Toivottavasti
väki lähtee liikkeelle ja saamme vilkkaan tapahtumakesän.
Minulle tämä on toistaiseksi viimeinen kesä Siikaisten kunnanjohtajana. Uudet tuulet odottavat Huittisissa, järvet vaihtuvat jokiin ja metsät peltomaisemaan. Odotan innolla uutta,
mutta samalla haikein mielin. Hyviä muistoja jää niin ihmisistä kuin siikaislaisesta tekemisen meiningistäkin. Tätä myötä
Siikainen on uuden edessä. Kunnanvaltuusto pääsee valitsemaan uutta kunnanjohtajaa! Varmasti jännittävä valintaprosessi edessä. Kuka ikinä tuleekaan valituksi, toivotan hänelle
jo onnea ja menestystä. Siikaislaisten kanssa kyllä pärjää ken
tahtoo.

Ilmestymispäivä 19.5.2022
Jakelu kaikkiin talouksiin ja
kesämökkiläisille Siikaisissa.
Vastaava toimittaja
Kunnanjohtaja Viveka Lanne
Ilmoitusmyynti
Miia Leivo 044 720 1040
kuntauutiset@siikainen.fi
Kustantaja
Siikaisten kunta 044-720 1020
Painopaikka: Skyprint Oy
Ilmoitushinnat ja koot
Kaikki ilmoitukset ovat 4-värisiä
1/1 sivua (190x265mm) 		
tai 210x297 + 3 mm leikkuuvara
1/2 sivua (190x130 mm)
1/4 sivua (92x130 mm) 		
1/8 sivua (92x55 mm) 		
Pieni rivi-ilmoitus 		
Vuosi-ilmoitus -20%
Hintoihin lisätään alv. 24%

120€
70€
40€
20€
2€/rivi

Toimituksellinen aineisto
osoitteeseen kuntauutiset@siikainen.fi Kunta
pidättää oikeuden aineiston muokkaamiseen ja
julkaisuun.
Yhteisöt ja järjestöt
Yhdistysten rivi-ilmoitukset logolla
yhdistyspalstalla ovat maksuttomia.
Muut ilmoitukset ja mainokset normaalin
ilmotushinnaston mukaan.
Ilmoitusten teko riippumatta yhteisöstä
33€/tunti (alv. 0%)
Valmiin aineiston toimitus
Lähetä painovalmis PDF/JPG-tiedosto (värit
CMYK, resoluutio 300 dpi) osoitteeseen
kuntauutiset@siikainen.fi. Sähköpostiviestistä
tulee ilmetä asiakasyrityksen nimi, lähettäjän
yhteystiedot sekä ilmoituksen koko
(leveys x korkeus)
Kuntauutisten aikataulu
Nro

DL.

jakelu

Tavataan Siikaisten Päivillä 11.6. Siikaisten yhtenäiskoulun
piha-alueella!
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22.8.
3.10
14.11.

Siikaisten kunnanjohtaja
Viveka Lanne

Kuntauutiset 4 ilmestyy 1.9.2021.
Ilmoitusmateriaalin viimeinen jättöpäivä on
22.8.2022 klo 15.00!

1.9.
13.10
24.11

Kansikuva: Vanhatalon laitumilta,
Kuva: Miia Leivo
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Siikaisten Päivillä luvassa nostalgiaa
ja markkinameininkiä
Perinteinen Siikaisten Päivien toritapahtuma järjestetään
tänä vuonna 11. kesäkuuta yhtenäiskoulun pihamaalla.
Siikaislaisten yhdistysten muodostama Pärjätään yhdessä -verkosto on jälleen yhteistyön avulla saanut kasaan
kaikenikäisiä palvelevan monipuolisen kokonaisuuden.
Talkootyö, Lions Clubin lahjoitus, Siikaisten kunnan kulttuurituki sekä Leader Pohjois-Satakunnan rahoitus mahdollistavat sen, että tapahtuma on kävijöille maksuton
Leijonat ovat jälleen tilanneet torille markkinameininkiä
luovan pomppulinnan ja jättiliukumäen. Lisäksi lapsille on
luvassa MLL:n järjestämää keppariratsastusta. Liikuntahallin saliin on hankittu flippereitä ja 1990-luvun videopelejä. Nuorempi polvi pääsee tutustumaan vanhempiensa
lapsuusajan viihdykkeisiin ja aikuiset pääsevät sukeltamaan nostalgisiin muistoihin.
Mennyt aika läpi vuosikymmenten näkyy muutenkin
tapahtumassa vahvasti. Kotiseutumuseo esittää näytöksen, jossa pääsee näkemään entisajan eri työvaiheita,
jotka vaadittiin ennen kuin viljasta saatiin uunituore leipä.
Kävijöillä on myös mahdollisuus ostaa leivänvalmistuspaketteja. Lisäksi myynnissä on aitoja karjalanpiirakoita ja
vanhan ajan karkkikaupasta löytyy muun muassa muistoja herättäviä punkanpohjia.
Edellisille vuosikymmenille palaamisen kruunaa vuoden

1990 tangokuningattaren Jaana Lammin esiintyminen.
Kaikki varttuneemmat muistavat sen ylpeyden tunteen,
jonka Siikaisista kotoisin olevan laulajan voitto Tangomarkkinoilla herätti. Lammin lisäksi esiintymislavalla
nähdään lastentaikuri Paspartuu. Taikatemppujen ohessa
hän loihtii myös ilmapallerohahmoja.
Koulun katokseen pystytetään Kudonta-aseman toimesta
essunäyttely. Lisäksi luvassa on aktiivimartta Leena-Sisko Vanhatalon Varautuminen ja kotivara -esitys, Siikaisten Karhunveikkojen partioaiheista kisailua, Riistanhoitoyhdistyksen teemateltta sekä 4H- ja Eläkeläisyhdistyksen
toiminnan esittelyä. Luonnollisesti myös Siikaisten
seurakunta ja kunta osallistuvat tapahtumaan.
Ohjelmaa järjestävien yhdistysten lisäksi työpanoksensa
tapahtumajärjestelyihin ovat antaneet Leväsjoen ja Sammin kyläyhdistykset, Martat, Nuorisoseura, Reserviläiset,
Sisu, SPR ja Yrittäjät.
Yksi päivän kohokohdista on ehdottomasti vuoden 2022
Siikaisten Sisupussin ja Vuoden siikaislaisen yrityksen
julkistaminen. Kello 12 selviää, kuka aktiivinen siikaislainen ja uuttera yrittäjä monien hyvien ehdokkaiden
joukosta pääsee pokkaamaan palkinnot tänä vuonna.
Teksti: Seija Myllymäki

Kesä

RETROPELISALI
Liikuntahallilla
La 11.6. klo 10-15
Su 12.6. klo 12-16
SIIKAISTEN PÄIVILLE VUOKRATUT
FLIPPERIT JA SIIKAISLAISEN KERÄILIJÄN
LAINAAMAT NOSTALGISET
PELIKONSOLIT OVAT KÄYTÖSSÄ
ILMAISEKSI MYÖS SUNNUNTAINA!
TERVETULOA PELAILEMAAN!
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Kesällä voi uida.
Kesällä voi jonneilla.
Kesällä voi mennä ulkomaille.
Kesällä voi pelata jalkapalloa.
Kesällä voi pelata kännykällä.
Romeo Vastamaa

Siikaisten Päivien
toritapahtuman

ilmaisten myyntipaikkojen varaus
pe 3.6. mennessä
siikaisten@yrittajat.fi tai
044 054 6989
(viestillä tavoittaa varmimmin)
Kahvi- ja makkaramyynti järjestävien
yhdistysten toimesta

L

LASTENTAIKURI
ESIINTYY
KLO 11, 12.15 JA 13.15
Lisäksi ilmapallerohahmojen taittelua

Klo 11.00 Taikuri Paspartuu esiintyy
11.30 Pellolta leiväksi -työnäytös
12.00 Siikaisten Sisupussin ja
Vuoden siikaislaisen yrityksen
julkistaminen
12.15 Taikuri Paspartuu esiintyy
12.45 Varautuminen ja kotivara -esitys
13.15 Taikuri Paspartuu esiintyy
13.30 Pellolta leiväksi -työnäytös
14.00 Lavalle astuu Jaana Lammi
15.00 Arpajaisten tulokset

MYYJIEN LISÄKSI ILMAISTA
OHJELMAA KAIKENIKÄISILLE!
❖ Pomppulinna ja jättiliukumäki
❖ Keppariratsastusta
❖ Retropelisali liikuntahallilla: Flippereitä,
90-luvun Nintendo-pelejä ym.
❖ Kudonta-aseman essunäyttely
❖ Partioaiheista kisailua
❖ 4H- ja Eläkeläisyhdistyksen toiminnan
esittelyä
❖ Riistanhoitoyhdistyksen teemateltta
❖ Siikaisten kunnan infopiste
❖ Siikaisten seurakunnan
kohtaamispaikka
❖ Myynnissä mm. aitoja karjalanpiirakoita ja vanhan ajan makeisia

TANGOKUNINGATAR

ASTUU LAVALLE

JÄRJESTÄJÄ: PÄRJÄTÄÄN YHDESSÄ -VERKOSTO

Tapahtumaan on saatu Siikaisten kunnan kulttuuriavustusta ja Leader-Pohjois-Satakunnan Nuoriso
Leader -tukea, yhteydenotot 044 054 6989

Suvi-Siikainen 2022
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Siikaisissa tapahtuu!
Siikaisten päivät

Toritapahtuma lauantaina 11.6. yhtenäiskoulun pihamaalla klo 10-15, klo 14.00 esiintyy Jaana Lammi

Retropelisali

Liikuntahallilla lauantaina 11.6. klo 10-15 ja sunnuntaina 12.6. klo 12-16

Yhteislaulut

Torstaina 16.6. klo 19.00 Päivölässä laulattaa Henry ja Veli

Järviuimakoulu

Järjestetään ma 27.6. – pe 1.7. Siikaisten Eteläpäässä

Laula kanssamme Siikaisissa

Keskiviikkona 29.6.2022 klo 18.00 Nuorisoseurantalolla ihmisiä laulattamassa Jari Puhakka

Hirvijärven siltatanssit

Perjantaina 1.7. klo 19-24. Musiikista vastaa Duo Raimo Koivukorpi & Juhani Haanpää

Jätteiden keräystempaus

Vakituisille ja vapaa-ajan asunnoille lauantaina 6.8. klo 9–14 Yhtenäiskoulun pihalla

Back to School partyt

Lauantaina 6.8. klo 11-14 Urheilukentällä ja Nuorisoseurantalolla. Tapahtumassa mm. liikennepuisto ja
kepparikisailua.

Kuviot kertovat, vaatteet viestivät -näytös

Tiistaina 12.8. klo 18.30 Vanhan 1800-luvulla käytetyn entisöidyn hääpuvun esittely ja Kankaiden
kuvioiden viestit -näytös Siikaisten Kotiseutumuseolla

Leväsjoki-päivä

27.8. klo 10-16 kylätalo Päivölässä. Teemana Löylyä ja Luontoa Leväsjoella

Traktorien mäkivetokisat

Sammissa lauantaina 10.9. Ohjelma alkaa klo 11.00 ja kisat klo 12.00

Joulukonsertti

Sunnuntaina 20.11. klo 18.00 Järjestäjä Lions Club Siikainen.
Esiintyjänä Mikko Mäkeläinen

Seuraa ajankohtaista
tapahtumailmoittelua
Facessa ja verkossa!
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Kesä

Kesällä tarvitsee sortsit ja
talvella pitkät housut.
Viktor Malmila

Jaana Lammi tähdittää Siikaisten
Päivien toritapahtumaa
Musiikki on kuulunut Jaana Lammin elämään lapsuudesta
saakka.
- Muistan kotikeinussa Otamolla, aika pienenä, laulaneeni itse sepittämiäni lauluja niin, että kylä raikui. Mieleen
jäänyt esiintyminen yleisön edessä tapahtui Otamon kansakoulun alaluokilla. Lauloimme joulujuhlassa kaverini
kanssa kaksiäänisesti joululaulun Me käymme joulun viettohon. Oli ilmeisen tärkeä esiintyminen, koska se on niin
hyvin jäänyt mieleen.
- Kirjoittelin kouluaikana mielelläni näytelmiä ja osallistuin
runokirjoituskilpailuihin, joissa palkittiin, niin into säilyi.
Muistan jännittäneeni esiintymisiä, mutta esiintymishalu
oli kuitenkin voimakkaampi. Esiintyminen oli yksinkertaisesti kivaa. Keikoilla esiintyminen lähiympäristön juhlissa
alkoi 16-vuotiaana, kun tutut pojat pyysivät häntä solistiksi.
Työelämä alkoi ensin myyjänä Siikaisten Osuuskaupassa,
myöhemmin vastaavissa tehtävissä Porissa, jossa hän
suoritti elintarvikemyyjän ja hedelmä-vihannesmestarin
tutkinnot. Vapaa-aikana keikkailu jatkui ja hän osallistui
innokkaasti eri laulukilpailuihin.
Tangokuningattareksi valinta Seinäjoen tangomarkkinoilla
vuonna1990 muutti koko kuvion. Viikonloppukeikat muuttuivat kokopäivätyöksi ja esiintymiset isoilla lavoilla orkesterin kanssa astuivat kuvaan.
Perheenlisäyksen jälkeen muutama vuosi kului rauhallisesti, mutta musiikki veti edelleenkin puoleensa. Siihen
aikaan kuvioihin tuli mukaan musiikkinäytelmät, jossa tarvittiin sekä laulajan että näyttelijän taitoja. Taitava laulaja
on päässyt esittämään mm. Laila Kinnusta Noormarkun
Nokun näyttämöllä vuonna 2010 ja Nakkilan kesäteatterissa vuonna 2010. Laulajan ääntä on kuultu myös radiomainoksissa.
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Jaana Lammi haaveili ylioppilastutkinnon jälkeen sairaanhoitajan ammatista, musiikki vei kuitenkin mukanaan.
- Mielestäni musiikki on henkistä hoitoa, joten haaveeni
on tietyllä tavalla toteutunut, Lammi pohtii.
- Tangoja laulan edelleenkin mielelläni, koska siihen ääneni sopii parhaiten.
Jaana Lammi valloitti tangomarkkinoilla yleisönsä Kultaiset korvarenkaat -kappaleen tulkinnalla. Toivoa sopii, että
Siikaisten Päivien yleisö saa myös nauttia tämän tangon
nostalgisesta esityksestä.
Siikaisten Päivien lavalla Jaana Lammia säestää Jussi
Henttonen.
Teksti: Arja Lehtinen
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6.8.2022
klo 11.00-14.00

Tavataan urheilukentällä ja Nuorisoseurantalolla!
Seuraa ilmoittelua kunnan facebookissa!
Järjestäjinä siikaislaiset yhdistykset ja kunnan kulttuuritoimi

Perinneleikkejä
Poniratsastusta
Kepparikisailua
Liikennepuisto
Buffet
ja paljon muuta....
Suvi-Siikainen 2022
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Ikkunasuunnistus

Siikainen tunnetaan lasikuisteista ja niiden koristelluista kauniista ikkunoista. Lasikuistien ikkunoiden lisäksi Siikaisissa on paljon kauniita, omaperäisiä, uusia ja vanhoja ikkunoita. Tänä vuonna haastamme teidät etsimään eri kylien pääväyliltä löytyviä
ikkunoita autoillen, pyöräillen tai jalan. Ikkunasuunnistuksen ei ole tarkoitus häiritä
talojen asukkaita, joten bongaa ikkunat tieltä käsin.
Voit aloittaa ikkunoiden bongaamisen kanttori Abdon Koskisen talosta paloaseman
vierestä. Ikkunaetsinnässä kiinnitä erityisesti huomiota vuorilautoihin ja lasituksiin,
jotka tuovat persoonallisuutta taloihin.
Palkintoina kolmelle parhaalle vastaajalle on maittava lounas ystävän kanssa Lounaskahvila Marilynissa. Vastausaikaa
on 31.7. asti. Jos oikeita vastauksia tulee enemmän kuin kolme, voittajat arvotaan. Tällä kerralla on mukana myös
bonustehtävä (kuva 12), jonka palkintona on kahvit kahdelle Kahvi & Oluttupa Kaarnassa. Jos bonustehtävän oikein
vastanneita on enemmän kuin yksi, voittaja arvotaan. Kaikki voittajat julkaistaan syyskuun Kuntauutisissa.
Vastauslomakkeen voit palauttaa kirjastoon vastauslaatikkoon tai sen ollessa suljettu Kunnantuvan postilaatikkoon. Sähköiset vastaukset yhteystiedoin varustettuna osoitteeseen kirjaamo@siikainen.fi

Onnea ja iloa etsintöihin!
Mari ja Marjaana

1. Tässä näkyy kyläläisten
tuhannet talkootunnit. Satakunnan vuoden kyläksikin valittu.

4. Matkalla kirkkokivelle näet
tämän jykevän karjasuojan

8
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2. Tällä risteysalueella
puhaltaa puhdas ilma

3. Puukylän puurakentamisen
taidonnäyte

5. Meijerin rautaisessa
syleilyssä

6. Sillalta kuuluu kesäillanvalssi, laineet rantaan lyö

7. Kylän vanha koulu
kivenheiton päässä

8. Yli sadan vuoden ajan siikaislaisten kohtaamispaikka
11. Siikaisten vanhimman kylän
kujien välimaastossa ulkorivi

9. Mäkisen maaston aatelinen
asumus järvinäkymällä
12. Kalastajanpoika ei täältä
ahvenia onkeensa saanut

BON

10. Reijo Mäen lapsuusmaiseman pääraitin varrella

US

Teksti ja kuvat: Marjaana Salo ja Mari Halminen

Vastauslomake					Nimi:

Kirjoita missä kohde sijaitsee				
(Kylä + lisätiedot)

Yhteystiedot:

Numero 1.

Numero 7.

Numero 2.

Numero 8.

Numero 3.

Numero 9.

Numero 4.

Numero 10.

Numero 5.

Numero 11.

Numero 6.

Numero 12.
Suvi-Siikainen 2022
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Opettajan omista essuista keräämä
näyttely innoitti tyttöjä oman essun
suunnitteluun.

”
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Taiteen perusopetuksen käsityökoululaisten ryhmä perinnevaatteen valmistajina

”Kodin piirissä työskentelevä nainen
tarvitsee monenlaisia esiliinoja, ennen kaikkea suuria, pukuja suojaavia,
joista todella on hyötyä talouden moninaisissa puuhissa pyöriessä. Mutta
tällainen hyötyesine kuin esiliina voi
palvella myöskin silmien ilona, kunhan se vain on valmistettu iloisesta,
hauskasta kankaasta ja sievän näköiseksi” (Mary Ollonqvist: Talousesiliinoja, Kotiliesi, vuodelta 1924).
Käsityökoulun opettajien Taru Hollménin ja Soili Pekosen laatiessa
vuosisuunnitelmaa taiteen käsityön
perusopetuksen ryhmälle heräsi ajatus esiliinan eli essun suunnittelun ja
ompelemisen toteuttamisesta perinnekurssilla.
Käsityökoululaisten ryhmä, tänä
vuonna 12 oppilasta, paneutuivat innolla opettajansa Soili Pekosen johdolla perinnevaatteen valmistukseen.
-Tyttöjen innokkuus essun tekemiseen yllätti. Ihanat essut - kurssin
nimi kuvaa hyvin alkutunnelmia, itsekin essuajatuksesta innostunut Pekonen kertoo.
Tekijöiden innostusta lisäsi opettajan mukanaan tuoma, eri aikakausilta
koottu essunäyttely, jonka erikoisuus
on kokonaan käsin ommeltu noin 70
vuotta vanha essu.

10 Suvi-Siikainen 2022

Tytöille essun käyttö oli yllättävän
tuttua. Lähes jokainen oli jossain vaiheessa suojannut vaatteensa essulla.
- Mä oon käyttäny pienenä essua, kun
oon leiponu.
- Mulle se on siksi, että sitä on kiva
käyttää, ettei vaatteet likastu.
Vaatteiden säästäminen essun suojassa oli jo vähän oudompi ajatus,
mutta koulu- ja työvaatteiden vaihto
kotiasuun oli jo tutumpi niin lapsilla
kuin aikuisillakin.
- Olen sitä ikäluokkaa, että äidilläni
oli aina essu. Niitä oli eri käyttötarkoituksiin, oli kotitakki, arkiessut ja
pyhäessut. Meillä lapsilla oli myös
essut ja rusetti päässä. Essun valmistamisella haluan välittää perinnettä ja perinteisiä käsityötaitoja ja
-menetelmiä eteenpäin. Innostukseni
perinnekäsityöhön tulee ensisijaisesti
kotoa, ensimmäisen mekkoni ompelin
9-vuotiaana ja isäni toimi opettajana,
Pekonen kertoo.
Essun malli oli kaikille sama; oman
kokoinen vyötäröessu. Valinnanvaraa
löytyi materiaaleista, joista jokainen
sai valita mieleisensä. Tavoite oli ommella iloinen, värikäs, eri tavoin koristeltu essu. Koristeluun löytyi erilaisia
nauhoja, pitsejä, joukossa myös kä-

Näyttelyn vanhin,
noin 70-vuotias täysin
käsin ommeltu kouluessu, on suojannut
tyttöjen kouluvaatteita
1940-50 -luvuilla.

sin virkattuja. Osa materiaaleista oli
kierrätysmateriaaleja. Pääasia, että
valmis essu on omannäköinen, persoonallinen ja miellyttää tekijäänsä.
Tekovaiheeseen opettaja lisäsi joka
oppilaalle täysin uuden käsityötaidon
opettelun; harsimisen. Se on taito,
jota jokainen voi jatko-ompeluissaankin hyödyntää.
Nykyessu muistuttaa tekijöilleen ja
käyttäjilleen ajasta, jolloin essu kuului
jokapäiväiseen pukeutumiseen. Ensisijaisena tarkoituksena oli vaatteiden
käyttöiän pidentäminen, myös suojattavien vaatteiden pesukertojen harventaminen. Kulunut, loppuun käytetty essu päätyi lopulta matonkuteeksi
- mahdollisesti iloiseksi raidaksi riepumattoon. Materiaalien kierrätystä
parhaimmillaan.

Ihanat essut
-näyttely on esillä
Siikaisten Päivien torilla

11.6.2022

Minttu Rantala halusi sovittaa
opettaja Soili Pekosen (kuvassa
vasemmalla) vihreää essupukua.

Käsityön taiteen perusopetus aloitti
toimintansa vuonna 2014 Siikaisissa.
Tavoitteellinen opiskelu kestää noin
neljä vuotta.
Valmistuneita oppilaita on 16.		
Koko aikana opiskelijoita on ollut 39.

Essut valmiina suojaavaa
käyttöä varten

Teksti: Arja Lehtinen, kuvat: Miia Leivo ja Taru Hollmen
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Järviuimakoulu saapuu Siikaisiin!
Mistä on järviuimakoulu tehty? Raikuvasta naurusta, veden loiskeesta ja oppimisen ilosta!
Siikaisten kunnan järjestämä kuntalaisaloitteesta kummunnut järviuimakoulu starttaa Eteläpään uimarannalla
juhannuksen jälkeen viikolla 26. Uimakoulua Siikaisjärven
rannalle tulevat vetämään neljä Levulaa: Eveliina, Olivia,
Adalmiina ja Mimosa. Uimakoulun vetäjillä on pitkä uintihistoria. Kaikilta löytyy jo omia ohjattavia uintiryhmiä, kilpauintitaustaa ja uimaliiton vaatima koulutus tehtäväänsä.
- Uimataito on tosi tärkeä kansalaistaito jo siitäkin syystä,
että Suomessa on runsaasti järviä joiden äärellä ihmiset
viettävät paljon aikaa. Suomessa koulut järjestävätkin uimaopetusta kattavasti uimahalleissa, mutta useimmiten
uiminen tapahtuu vapaa-ajalla järvissä mitkä ovat tummavetisiä. Tummassa vedessä sukeltaminen ja uiminen
on aina pelottavampaa kuin vedessä missä pohjan näkee.
Järviuimakoulu on nykyisin melko harvinainen niin kannattaa hyödyntää mahdollisuus, että lapsille opetetaan
uimista myös järvivedessä, Eveliina kertoo

Eveliina Levulan tyttäret tulevat ohjaamaan uimakoulua
yhtenä kesätyönään. Mimosa 13 vuotta on uinut kilpaa
neljä vuotta. 16 vuotias Olivia ui kilpaa kymmenisen vuotta ja parhaina muistoina jäivät mieleen kisamatkat sekä
kaverien kanssa vietetty aika. Adalmiina 14 vuotta on harrastanut uintia kuutisen vuotta.
- Hienointa on nähdä miten lapset kehittyvät uimakoulun
aikana ja heidän iloaan on kiva seurata. Järviuimakoulu
vaatii ohjaajaltaan enemmän tarkkaavaisuutta ja ympäristön huomioon ottamista. Uimakouluun kannattaa tulla
hyvillä mielin, siellä pidetään hauskaa oppimisen lomassa,
kertoilee Mimosa.
- Odotan uimakoulun pitoa innolla ja tulemme suunnittelemaan toiminnan uimakoululaisten tason mukaan.
Järviuimakoulussa on otettava huomioon, että pohjaa ja
ympäristöä ei näe niin hyvin kuin altaassa, mikä voi olla
lapsesta jännittävää. Kannustankin, että aina kannattaa
tulla uimakouluun, jotta oppii uimaan ja pääsee tutustumaan uusiin ihmisiin, Olivia pohdiskelee.
Tulossa on kaksi tasoryhmää mikä mahdollistaa useamman lapsen osallistumisen. Toisessa ryhmässä on mahdollisuus opetella eri uintilajien tekniikkaa, vedestä pelastautumista ja merkkien suorittamista. Toisessa ryhmässä
tutustutaan taasen alkeisuimataitoon liittyviin asioihin
esimerkiksi uima-asentoon ja liukuun sekä harjoitellaan
erilaisia kelluntoja.
Teksti: Miia Leivo
Kuva: Levula
Iloiset uimaopet vasemmalta oikealle
Adalmiina, Olivia,Mimosa.

Ilmoittaudu mukaan!
Kesän järviuimakoulussa järjestämme 2 uimatasoryhmää, aloittelijat ja vähän osaavat. Ryhmissä on
max. osallistujamäärä 10 lasta/ryhmä. Ryhmät toimivat samaan aikaan, eli tarvittaessa ryhmän vaihto
onnistuu sujuvasti.
Taso1 Vesipeuhuryhmä kaikkein pienimmille uimareille, alaikäraja 6 vuotta. Osallistujilta ei vaadita aikaisempaa uimataitoa tai uimakoulutaustaa.
Taso2 Ryhmä on tarkoitettu kaikille lapsille, jotka hallitsevat vähintään 5 metrin alkeisuintitaidon. Kurssilla vahvistetaan alkeisuinteja, sekä harjoitellaan eri lajien uintitekniikoita.
Huomioithan, että uimakouluun on järkevää osallistua vain, mikäli lapsesi uskaltautuu veteen ilman omaa
huoltajaansa.
Järviuimakoulu järjestetään ma 27.6. – pe 1.7. päivittäin klo 9.45-11.00 välisenä aikana.
Ilmoittautuminen 13.6.2022 mennessä Eveliina Levulalle, puh. 044 7201051 tai sähköpostilla:
eveliina.levula@siikainen.fi. Uimakoulu maksaa 10€/lapsi. Alaikäraja 6 vuotta.
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Karhupartion voittoisa matka viikinkien maailmaan.
Riimu 2021 oli Lounais-Suomen partiopiirin järjestämä kevätmestaruuskilpailu. Kisat pidettiin Piikkiössä 9.4.2022.
Partiotaitokilpailuilla on perinteisesti aina jokin teema ja
tällä kertaa kisat veivät viikinkien ihmeelliseen maailmaan
ratkomaan niin merellisiä kuin maallisiakin pulmia.
Partiolippukunta Siikaisten Karhunveikoista kisaamaan
lähti kolme vartiota: Karhupartio, Team Siika ja Matka
Saappaat. Parhaiten kisoissa pärjäsi Karhupartio voittaen
oman sarjansa eli kaikille 12 - 17 vuotiaille avoimen vihreän sarjan. Kilpailuun ilmoittautui yhteensä huikeat 105
vartiota, joista 70 seikkailijoihin, 17 oranssiin ja 18 vihreään sarjaan.
Karhupartion voitto poiki Lounais-Suomen partiopiirin
edustustehtävän partiotaitokilpailujen SM -mittelöihin
Yli-Iihin. Nyt onkin Siikaisten Karhunveikoista vartio johon
kuului Anniina Vehkala, Leevi Halminen, Emma Valli ja
Eemeli Vaho lähdössä 14.5.2022 kisaamaan SM -tittelistä. Edustustehtäviä odotetaan innolla ja hieman jännitykselläkin.
Matkaan lähdetään odottavaisin mielin ja toki vartiolla on
myös tavoitteissa hyvä sijoitus. Kysyttäessä mitä nuoret
kisalta odottavat vastaa vartion väki lähes yhdestä suusta; - voittoa tietenkin, kuitenkin hymynkare suupielessä
merkkinä pienestä leikinlaskusta.

Kuvassa vasemmalta Eemeli, Emma, Anniina ja Leevi

Nähtäväksi siis jää tullaanko pohjoisesta voittajina kotiin,
ja vaikka ei voittajina, niin taas yhtä upeaa kokemusta rikkaampina.
Karhupartion SM -sijoitus ei valitettavasti ehtinyt varmistua ennen Suvi-Siikainen -lehden painoon menoa.
Teksti ja kuva: Miia Leivo

LAULA KANSSAMME SIIKAISISSA 29.6.2022 KLO 18.00!
Kulttuuritoimi järjestää Siikaisten Nuorisoseurantalolla keskiviikkona 29.6. yhteislaulutilaisuuden, johon on vapaa pääsy.
”Huulet käy ja hömmäilee, muttei sanoista mitää selevää saa”,

vitsaillaan Pois köyhät aukeelta kirjassa, mutta siitä
ei kannata välittää, sillä tässä tilaisuudessa kaikilla
on lupa laulaa!

LAULA KANSSAIN on tunnin mittainen yhteislaulumatinea, jossa lauletaan lauluvihkosta kaiken kansan tuntemia ja rakastamia ikivihreitä sävelmiä aina
Kotkan ruususta Dingon hitteihin.
Laulattajana ja seremoniamestarina toimii TV:stäkin tuttu kapellimestari/pianisti JARI PUHAKKA
(mm. Bumtsibum ja Tuttu Juttu-Show)

Suvi-Siikainen 2022
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Onnistuneita kohtaamisia
seurakunnan järjestämässä
Perheiden toimintapäivässä liikuntahallilla
-Tarkoitus oli järjestää tapahtuma, jossa lapset kohtaavat ja perheet tutustuvat toisiinsa saman katon
alla, kertoo Siikaisten seurakunnan Lapsi- ja nuorisotyönohjaaja Seera Mukkala.
- Idea tähän tapahtumaan syntyi omista kokemuksistani eri seurakunnissa työskennellessäni. Vastaavan tapahtuman järjestämiseen täällä suhtauduttiin
myönteisesti. Järjestelyissä on mukana lähes koko
seurakunnan henkilöstö. Erityiskiitoksen haluan
antaa niille monille vapaaehtoistyöntekijöille, jotka
usein näkymättömällä työllään varmistavat tapahtumien onnistumisen. Eivät tuoreet sämpylät itsellään
meidän myyntipöydillemme kulje, naurahtaa Seera Mukkala tyytyväisenä seuratessaan osallistujien
runsasta joukkoa ja iloista menoa.
- Seuraavaksi suunnittelemme jo kesätoimintaa.
Vuosien tauon jälkeen seurakunta järjestää lasten
kesäleirit tulevana kesänä. Leiripaikkana kokeilemme ensi kertaa Sammin kylätaloa ja sen monipuolista lähiympäristöä.
Kohtaamiset sujuivat vauhdikkaasti niin pomppulinnassa, sählykaukalossa kuin keppihevosradallakin.
Lasten lisäksi jokunen aikuinenkin innostui ponnistusharjoituksista esteradalla tai mailan pyörityksestä
kaukalossa, pomppulinnassa aikuisten tehtäväksi jäi
vain lasten ilottelun seuraaminen. Vauhti rauhoittui
hetkeksi, kun nelisenkymmentä pientä ihmistä keskittyi kuuntelemaan Sakun ja Penan nukketeatteriesitystä maailman luomisesta.
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Perheiden toimintapäivään oli kokoontunut väkeä
ympäri pitäjää. Leväsjoelta saapunut Jenni Kyllönen
lapsineen ehti ennen tilaisuuden alkua hyödyntää
upean talvisään hiihtämällä aurinkoisella Siikaisjärvellä Amandan ja koirien kanssa.
- Meillä ollaan aina innostuneita lähtemään sinne,
missä tapahtuu, hän kertoo ja kiittelee hyvin järjestettyä tapahtumaa.
Isoiskoulutettava Miika Santti valvoi sählykaukaloa
samalla opastaen pieniä sählääjiä.
- Olen viime kesän rippikoululainen ja minua kiinnosti lähteä mukaan tänä vuonna isoskoulutukseen.
Siikaisten ja Merikarvian seurakuntien isoiskoulutus
on yhdistetty ja tällä tietoa toimin isosena viidellä eri
leirillä ensi kesänä.
- Lasten kanssa on kiva leikkiä, pelata sählyä ja saada
lapset innostumaan erilaisista lajeista. Koululaisista
kyllä huomaa, että taitojen tausta on jalkapallossa.
Sen harrastuksen lisääntymisestä kuuluu kiitos meidän koulumme rehtorille. Kaukalokäyttäytymisessä ei
myöskään ole ollut mitään huomautettavaa. Rikkeitä
ei ole tapahtunut, kertoo Miika perhepäivän luottotehtävästään.
Diakonissa Kaisa Päiväranta apulaisineen huolehti
monipuolisesti varustetusta tarjoilusta. Tarjoilun teemana oli Yhteisvastuu-keräys, joka tänä vuonna täyttää 72 vuotta. Sen kunniaksi halukkaat saivat osallistua ilmaiseen arvontaan, jonka palkinnot arvottaisiin
myöhemmin. Muista pöydän tuotteista kerättiin pieni
maksu ja tuotto lahjoitettiin yhteisvastuukeräykseen.
Tänä vuonna kertyvät varat käytetään lasten ja nuorten hyväksi. Pöydän ympärillä oli varsin vilkasta, välillä jopa tungosta. Janohan noin vauhdikkaassa touhussa pääsee helposti yllättämään.
Teksti: Arja Lehtinen
Kuvat: Miia Leivo
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Jätehuoltoasiaa
Biojätteen erilliskeräys alkaa yli
neljän asunnon kiinteistöillä

Kiinteistön jätehuollon voi toteuttaa:
• hankkimalla kiinteistölle oman jäteastian.
• hankkimalla yhteisen jäteastian naapurin/naapureiden kesken.
Myös tie- tai venesatamaosuuskunnat sekä -yhdis tykset voivat
hankkia yhteisen astian.
• sopimalla yhteisastian käytöstä lähellä sijaitsevan vakituisen asuinkiinteistön kanssa.

Biojäteastian hankinta ja tyhjennysten sopiminen jätteenkuljetusyrityksen kanssa on taloyhtiön vastuulla. Asukas lajittelee kotona
syntyvän biojätteen lajitteluohjeiden mukaisesti ja vie sen pihalla
olevaan biojäteastiaan. Kuljetusyhtiö toimittaa biojätteen eteenpäin
vastaanottajalle, joka hyödyntää biojätteen esim. biokaasun ja maanparannuslannoitteiden valmistuksessa.

Ympärivuotisessa käytössä olevan vapaa-ajan kiinteistön jäteastia
on tyhjennettävä kuten vakituisten asuinkiinteistöjen eli vähintään
4 viikon välein. Tyhjennysvälin voi pidentää maksimissaan 8 viikkoon, mikäli biojäte kompostoidaan asianmukaisesti. Vain kesäaikana käytössä olevan vapaa-ajankiinteistön jäteastia on tyhjennettävä
touko-syyskuun aikana vähintään 4 viikon välein ja muuna aikana
tarvittaessa.

Jätelain muutosten myötä aloitetaan lajitellun bio- eli ruokajätteen
keräys taajama-alueilla 1.7.2022 alkaen. Keräys koskee asuinkiinteistöjä, joissa asuntoja on viisi tai enemmän. Käytännössä keräys
koskee Siikaisten keskustan rivitaloja.

Ennen keräyksen alkamista jokaiseen asuntoon, jota keräys koskee,
jaetaan ohjeet biojätteen lajittelusta. Biojätteen maailmaan voi tutustua esimerkiksi verkkosivustolla www.biojate.info

Vapaa-ajan asunnon jätehuolto

Jokaisella vapaa-ajan kiinteistöllä tulee olla sopimus jätteenkuljetusyrityksen kanssa sekajätteen noudosta. Kiinteistön omistaja ottaa
itse yhteyttä haluamaansa jätteenkuljetusyritykseen.

Yhteisastian käyttö ja 8 viikon sekajäteastian tyhjennysväli vaativat
ilmoituksen Porin seudun jätehuoltojaostolle: jatehuoltojaosto@pori.
fi , p. 044 701 3332. Lisätietoa ja ilmoituslomake löytyy sivulta www.
pori.fi/jäteastia
Hyötyjätteet pitää lajitella erilleen sekajätteestä. Rinki-ekopisteelle voi viedä pienmetallin, lasi- ja kartonkipakkaukset sekä keräyspaperin. Piste sijaitsee Siikaisten keskustassa osoitteessa Kankaanpääntie 1 (ent. kunnanvirasto). Myös Siikaisten kylissä on
paperinkeräysastioita.

Lisää vastaanottopaikkoja ja
tietoa lajittelusta löytyy uusimmasta
JäteVaakku-lehdestä sekä
Porin seudun jäteneuvonta
p. 044 701 2500
jateneuvonta@pori.fi
www.pori.fi/jateneuvonta

Jätteiden keräystempaus vakituisille
ja vapaa-ajan asunnoille
lauantaina 6. elokuuta klo 9–14
Yhtenäiskoulun pihalla, Lauttijärventie 8
Keräyksessä otetaan maksullisena vastaan isoja, kodin
jäteastiaan mahtumattomia sekajätteitä. Maksutta otetaan vastaan vaarallisia jätteitä, ajoneuvorenkaita sekä
metalliromua ja sähkölaiteromua. Öljyn imuauto on paikalla.
Sekajätteen vastaanottohinta on 20 euroa/m3 tai 5 euroa
jätesäkillinen. Huomioi, että hinnoittelu on muuttunut.
Maksaa voi kortilla tai käteisellä (varaa tasaraha).
Vastaavanlainen keräys järjestetään myös Merikarvian
jätevedenpuhdistamolla (Satamatie 27) lauantaina 28.5.
ja 20.8. klo 9–15. Myös nämä keräystempaukset ovat siikaislaisten käytettävissä.
Lisätietoja: Porin kaupunki/jätehuoltoyksikkö,
p. 044 701 2526
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jäteneuvonnan nettisivuilta:
www.pori.fi/jateneuvonta

Maksuttomat jätteet

Maksulliset jätteet

Vaarallinen jäte, esim.
• lyijyakut
• öljynsuodattimet ja jäteöljyt
• jarru-, jäähdytin- ja kytkinnesteet
• lääkkeet
• maalit ja lakat
• liimat ja liuottimet
• torjunta-aineet ja myrkyt
• hapot ja emäkset

Sekajäte, esim.
• huonekalut
• ikkunat pokineen
• wc-kalusteet
• patjat
• matot
• isot muoviesineet, kuten pulkat,
saavit ja puutarhakalusteet

Renkaat
• vanteelliset ja vanteettomat
Metalliromu
• suurikokoinen metallijäte
Sähkölaiteromu
• verkkovirralla, akulla, paristoilla tai
aurinkokennoilla toimivat laitteet
• loisteputket
• energiansäästö- ja
led-lamput

Kunta palvelee
KUNNANTUPA
posti- ja käyntiosoite Kankaanpääntie 1A, 29810 Siikainen
sähköpostiosoite kirjaamo@siikainen.fi
puhelinnumero 044 720 1020
Kunnantuvalla sijaitsevat kunnan oman hallinnon lisäksi
kirjasto, kelan ja verottajan asiointipiste, maaseutusihteerin ja mhy:n palvelupisteet sekä Posan hammashoitola.
Kunnan hallinnon palveluiden kesäsulku 4.-29.7.
KIRJASTO

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä:
www.eposa.fi/yhteystiedot/siikainen
peruspalvelukeskus ajanvaraus
040 652 4340
hammashoitola ajanvaraus		
02 577 3550
sosiaaliohjaaja 				044 7201054

YRITYSPALVELUT

Kunnantupa ma, pe klo 12-18, ti, ke, to klo 10-16
Kirjastosihteeri
Katri-Helena Saarinen-Holappa
044 720 1039
Kirjastosta saa ostaa kansalaisopiston aktiivikortin sekä
kuntosali- ja ovikortit sekä kesällä matonpesupaikkakortit.

Kirjasto kiinni 11.7.-17.7. muuten kesällä avoinna
normaalisti.
Leväsjoen lainausasema maanantaisin klo 19.00-20.30.
Saarikoskentie 13, 29880 Leväsjoki
Lainausasemanhoitaja Paula Luoma
040 517 4007
Avoinna koko kesän normaalisti.

Siikaisten kunta ostaa yritysten neuvontapalveluita
Kankaanpään elinkeinotoimelta ja Satakunnan Yrittäjäyhdistykseltä. Peruspalvelut ovat yrittäjälle ja yrittäjyyttä
suunnittelevalla maksuttomia.
Yrityksen kehittämispalvelut Mari Raukola
0405420456, mari.raukola@kankaanpaa.fi
Aloittavien yritysten neuvonta Anne Heikintalo
0505277145, anne.heikintalo@yrittajat.fi
Omistajanvaihdosneuvonta Pia Österlund
0504100957, pia.osterlund@yrittajat.fi
Yritysasiantuntija Pirita Huhtasalo
0500 190 180, pirita.huhtasalo@proagria.fi

ASIOINTIPISTE
Ilman ajanvarausta maanantaisin kello 9-15.
Muina päivinä puhelimitse tai ajanvarauksella.
Kelan ja verottajan avustavat asiakaspalvelutehtävät
ja neuvonta sekä opastus sähköisten palvelujen käytössä.
Asiakkaiden käytössä tietokone.
Palveluneuvoja Miia Leivo

Kunnan hallinnon palveluiden
kesäsulku 4.-29.7.
Kirjasto kiinni 11.7.-17.7.
muuten kesällä avoinna normaalisti.

044 720 1040

HALLINTO JA MUUT PALVELUT
Kunnanjohtaja Viveka Lanne		
Hallintopäällikkö Jouni Vataja
Tekninen johtaja Anne Järvenranta
Sivistystoimenjohtaja/rehtori Jari Tuuri
Vapaa-aikasihteeri Taisto Salo		
Päiväkodinjohtaja John Söderbacka
Vesilaitoksenhoitaja Juha-Matti Nurmi

044 720 1071
044 720 1021
044 720 1028
044 720 1041
044 720 1036
044 720 1072
044 720 1034

Teknisen toimen päivystys:
arkipäivien ulkopuolella vesilaitoksen
ja kiinteistöhuollon päivystysnumero

044 720 1029

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@siikainen.fi
Sovi henkilökohtainen tapaaminen ennalta
sähköpostitse tai puhelimitse.
www.siikainen.fi

Löydät meidät
myös Facebookista
ja Instagramista!

ETELÄPÄÄN VENELAITURIPAIKAT
Eteläpään venelaituripaikoista on tällä hetkellä
muutama vuokrattavissa.
Vuokra 1.5.2022 alkavalta kaudelta on 70,00 €.
Tiedustelut tekniseltä osastolta
044-7201028 / Anne Järvenranta
044-7201030 / Tuija Katajisto

MATONPESUPAIKKA
Puhdistamontien varrella on käytettävissä.
Perhekohtaisia KAUSIKORTTEJA (15,00 eur/kpl)
saa ostaa KIRJASTOSTA sen aukioloaikoina
(Kankaanpääntie 1 A).
Kortti tulee pitää mukana pesupaikalla.Vesilaitoksen
hoitaja toimii matonpesupaikan käytön valvojana.
Suvi-Siikainen 2022
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Yritysneuvojan juttusille?
Siikaisissa toimivat yritysneuvojat esittäytyvät:

Siikaisten kunta ostaa yritysten neuvontapalveluita Kankaanpään kaupungin elinkeinotoimelta ja Satakunnan Yrittäjät -yhdistykseltä. Palvelut ovat siikaislaiselle yrittäjälle ja yrittäjyyttä suunnittelevalle maksuttomia.
Lisäksi käytettävissä ovat ProAgrian yritysasiantuntijat.
Tervehdys Maaseutuyritysten kasvun portaat – suunnittelulla ja
yhteistyöllä kannattavuutta -hankkeesta. Olen Huhtasalon Pirita
ja toimin Pohjois-Satakunnan alueella yritysasiantuntijana.
Mikäli olet satakuntalainen maaseutuyrittäjä ja kaipaat apua
investoinnin suunnittelussa, mietit, onko investointiin mahdollisuus saada tukea tai haluat kehittää muuten toimintaasi ja kaipaat ulkopuolista näkökulmaa, niin ole yhteydessä minuun. Yritysasiantuntijoina työskentelee lisäkseni Annina Luotonen sekä
Senni Valiola.
Autamme yrittäjää yrityksen kilpailukyvyn, kannattavuuden ja eri
yhteistyömahdollisuuksien kartoittamisessa. Satakuntalaisella
yrittäjällä on mahdollisuus saada maksutonta neuvontaa 8 tuntia
kalenterivuodessa.
Mitä minulta yleensä kysytään?
Yrittäjä esittää investointisuunnitelmansa ja kysyy, olisiko siihen
mahdollisuus saada tukea. Mikäli sopiva rahoituskanava löytyy,
autan laatimaan hakemuksen sekä käyn tarvittavat liitetiedostot
yrittäjän kanssa läpi.
Tärkein neuvoni yrittäjälle on ottaa ajoissa yhteyttä neuvojaan.
Hanketta ei saa aloittaa ennen tukihakemuksen jättämistä.

Yritysasiantuntija Pirita Huhtasalo
0500 190 180, pirita.huhtasalo@proagria.fi

Olen Mari Raukola ja toimin Kankaanpään elinkeinopalveluissa
yritysasiantuntijana. Minun työtehtäviini kuuluu Siikaisten kunnan yritysneuvonta toimivien yritysten osalta ja teen yhteistyötä
tiiviisti myös Anne Heikintalon kanssa. Yritysneuvonnan tarkoituksena on olla tukena ja apuna yrityksen erilaisissa vaiheissa,
niin isoissa kuin pienissäkin haasteissa. Meiltä saat neuvontaa
niin investointitukihankkeisiin kuin talousasioihinkin, luottamuksellisesti tietenkin. Yhteyttä kannattaa ottaa hyvin matalalla kynnyksellä ja ei jäädä asioiden kanssa yksin. Yritysneuvonnassa
toimimme tiiviissä yhteistyössä muiden yritysten kanssa työtä
tekevien kumppaneiden kanssa, joten usein asiat selviävätkin
yhdellä puhelinsoitolla ja yrittäjälle jää aikaa omaan työhön selvittelyjen sijaan.
Mitä minulta yleensä kysytään?
Yrittäjien yleisemmät kysymykset liittyvät erilaisiin ajankohtaisiin
yritystukiin sekä arkipäivässä vastaan tuleviin haasteisiin, joihin
pyritään löytämään yhdessä vastaus mahdollisimman nopeasti.
Tärkein neuvoni yrittäjälle on, että ota rohkeasti yhteyttä yritysneuvontaan ja ota seurantaan Facebook-sivustot Business Kankaanpää, siellä tiedotamme ajankohtaisista asioista.
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Yrityksen kehittämispalvelut Mari Raukola
0405420456, mari.raukola@kankaanpaa.fi

Olen omistajanvaihdosasiantuntija Pia Österlund Satakunnan
Yrittäjissä. Neuvon yrityksen myyntiä ja tai ostoa suunnittelevia
yrittäjiä/henkilöitä.
Neuvontapalveluni on maksutonta ja toimin koko Satakunnan
alueella. Ota rohkeasti yhteyttä, autan mielelläni.
Mitä sinulta yleensä kysytään?
Mistä aloittaa yrityksen myynti tai osto? Mitä toimenpiteitä se
vaatii?
Tärkein neuvoni yrittäjälle on, että pidä yrityksesi myyntikunnossa, se auttaa ostajan/jatkajan löytymisessä. Myyntikunto vaikuttaa myös kauppahintaan. Varmista, että kaikki sopimukset, tuotteet, prosessit ja talousmateriaali on huolellisesti dokumentoitu.
Ostajana vaadi rehellistä tietoa.

Omistajanvaihdosneuvonta Pia Österlund
0504100957, pia.osterlund@yrittajat.fi
Olen Anne Heikintalo ja toimin aloittavien yrittäjien neuvojana
Siikaisten kunnan alueella. Neuvontapalvelu on tarkoitettu kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille tai yritystoiminnan käynnistämistä suunnitteleville.
Mitä sinulta yleensä kysytään?
Mitä on kevytyrittäjyys? Eri yritysmuotojen verotus? Mitä yritystukia on mahdollisuus saada? Saanko starttirahaa? Hinnoittelu
ja kannattavuus? Näihin kysymyksiin haemme aina vastauksia
peilaten siihen omaan yritysideaan, osaamiseen tai elämäntilanteeseen.
Tärkein neuvoni on, että ota rohkeasti yhteyttä. Voit osallistua
ensin verkossa toteutettaviin yrittäjyysinfoihin www.entersatakunta.fi/yrittajainfot , jos haluat. Voidaan myös sopia tapaaminen
www.entersatakunta.fi/ajanvaraus tai soittele.

Aloittavien yritysten neuvonta Anne Heikintalo
0505277145, anne.heikintalo@yrittajat.fi

Tammikuu on kylmä.
Helmikuu on kylmä.
Maaliskuu on lämpimämpää.
Huhtikuu jo lämmittää.
Toukokuu on melkein kesä.
Kesäkuu on loman aikaa.
Nyt voi mennä uimarantaan.
Aada Grönlund
Suvi-Siikainen 2022
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Heidi Viljanen oli kutsuvieraana Siikaisten kunnan 150-vuotisjuhlassa 20.11.2021. Hän piti juhlasta erityisen paljon ja varsinkin sen toteuttamismuodosta, kun juhlaa järjestivät kaikki yhtenäiskoulun oppilaat yhdessä. Juhlassa Heidi tapasi 3.luokan
opettajansa yli 30 vuoden takaa. Alettiin pohjustaa kouluvierailua. Heidi tuli tapaamaan entistä luokanopettajaansa ja nykyisiä
kolmasluokkalaisia. Kolmasluokkalaiset lauloivat hyvästä kaveruudesta ja ojensivat Heidille kauniin askarrellun kortin, johon kaikki olivat kirjoittaneet nimensä. Oppilaat esittivät myös hauskan lyhytnäytelmän sähläävästä meteorologista, Pirkko
Pakkasesta, jota Heidi itsekin esitti aikoinaan 3. luokkalaisena koululaisena. Pirkko Pakkanen ennusti vesisadetta ja kovaa
pakkasta yhtä aikaa, alavilla mailla oli matalampaa kuin muualla tai Helsingissä oli satanut setelejä. Paikkakunnatkaan eivät
aina täsmänneet. Hauskaa tuntui olevan kaikilla.
Kolmasluokkalaisilla oli myös paljon kysymyksiä Heidille.
Mikä on lempiruokasi? Uunimakkara ja perunamuusi
Pidätkö keppihevosista? Pidän.
Mikä oli lapsena haaveammattisi? Luokanopettaja sekä
ruotsin ja saksan kielen opettaja
Kuinka pitkiä työpäiviä teet? Noin 10-tuntisia
Kuinka kauan olet ollut kansanedustajana? 3 vuotta
Kuka on lempityökaverisi? Merja Kyllönen
Haluatko joskus presidentiksi? E-en.
Mikä oli lempiaineesi 3. luokalla? Käsityö, liikunta ja
äidinkieli
Lempikaupunkisi Suomessa? Kankaanpää
Lempiautomerkkisi? Kuplavolkkari, minulla on sellainen
Missä kuussa olet syntynyt? Elokuussa
Onko sinulla lapsia? 15-vuotias tytär Sanni
Millainen luokka sinulla oli, montako oppilasta, millaiset
pulpetit?
29 oppilasta, kannelliset pulpetit, joissa säilytettiin kirjat,
luokka ja koulu oli samantyylinen
Tuliko koulussa paljon läksyä? Ei paljon läksyjä.

Millaisia opettajat olivat? Kivoja ja hauskoja
Miten nykyinen koulu eroaa omasta kouluajastasi?
Nykyään on enemmän kaikkea tekniikkaa tarjolla, silloin oli
piirtoheittimet
Oletko aamu- vai iltavirkku? Iltavirkku
Lempijätski? Lakritsa
Lempikarkkipussi? Aarrearkku, mutta olen ollut pitkään
karkkilakossa paitsi en uudenvuodenaattoisin.
Mieluisin tv-ohjelma? Farmi
Lempikirjasarja? Seitsemän sisarta
Lempibiisi? Lauri Tähkän kappaleet
Lempisoitin? Harmonikka
Lempiurheilulaji? Uinti
Miten rentoudut? Lukemalla ja tekemällä pihatöitä
Lempiväri? Oranssi
Mieluisin vuodenaika? Kevät
Mitä muuta haluat meille sanoa? Opiskelkaa ahkerasti ja
tehkää läksyt. Kun tekee parhaansa niin se riittää.

Kartan edessä näytelmässä meteorologi Pirkko Pakkasta ja apureita näyttelevät Matilda Anttila, Nelli Nurminen,
Vilhelmiina Grönroos, Elena Dahl, Helmiina Tuulensuu ja Jade Oikarinen.
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Teksti: Tarja Koivisto, Kuvat: Jaana Alakangas ja Elisa Laine

Heidi piti tunnin myös luokille 5-9 yhteiskuntaopillisesta näkökulmasta. Heidi kehui aluksi kaikkia koulun oppilaita erinomaisesta 150v. juhlan toteuttamisesta. Hän oli myös mielissään, kun pääsi tulemaan kouluvierailulle. Hän esitteli oppilaille
kansanedustajan työtä. Oppilaat tekivät ahkerasti Heidille kysymyksiä.
Mitä mieltä olet polttoaineen hinnan noususta - mitä sille
pitäisi valtiovallan puolesta tehdä? Valtiovallan puolelta ei
voi suuresti vaikuttaa hintoihin, maailmantilanne on hyvin
vaikea tällä hetkellä. Monimutkaiset laaja-alaiset vaikutukset
näkyvät kaikkialla arjessa.
Pitäisikö maanviljelijöitä nykytilanteessa tukea ja millä
tavalla? Tukipakettia on pyritty tekemään. Kaikille on hyvä
saada kirkkaaksi ajatus, että omavaraisuutta pitää olla.
Onko mediasta enemmän hyötyä vai haittaa? Enemmän
on hyötyä, mutta joskus harmittaa, kun sanomisista ei aina
kirjoiteta kokonaisajatusta vaan otetaan ehkä lause sieltä tai
täältä.
Pitäisikö Suomen liittyä Natoon? Tärkeä asia tällä hetkellä
ja pohdittava hyvin monipuolisesti ja tarkkaan edut ja haitat.
Tämä päätös on iso päätös Suomelle. Toukokuun puolivälissä on suunnitteilla tehdä ratkaisuja hakemisen suhteen.
Kuinka tärkeäksi koet nimenomaan Satakunnan asioiden
ajamisen? Erittäin tärkeäksi, tärkeimmäksi, että huomioidaan myös Pohjois-Satakunnan asiat muiden Satakunnan
alueiden ohella.

Mitkä ovat suurimmat kokemasi haasteet kansanedustajan työssä? Aika ei tahdo riittää kaikkeen tekemiseen,
vaikka halua olisi.
Koetko olevasi mieskansanedustajien kanssa tasavertainen? Kyllä.
Mikä on ollut hauskin tilanteesi eduskunnassa? Mukavin, hienoin hetki on ollut se, kun omat vanhempani tulivat
käymään eduskunnassa.
Mikä on ollut noloin tilanteesi eduskunnassa? Kävelin
mustilla eri paria olevilla kengillä eduskunnassa koko päivän. Huomasin asian päivän päätteeksi. Tämä toisaalta oli
ihan hauska juttu.
Oletteko kaikki kavereita eduskunnassa? No ei kaikki 200.
Toimeen tullaan ja tervehditään, mutta ei voi olla ihan 200
kaveria. Osan kanssa ollaan kavereita enemmän ja uusia
ystäviä on tullut.

Lopuksi rehtori Jari Tuuri antoi Heidille muistoksi kunnan 140-juhlavuoden aikana toimitetun, siikaislaisesta luonnosta ja
elämänmenosta kertovan Kurkistuksia-kirjan, jonka sisällöstä vastasivat tässäkin oppilaat toimien tällä kertaa kirjailijoina.

Kesä
Kesällä on kukkia
talvella villasukkia.
Kesällä voi onkia
talvella voi rämpiä.
Miro Koskinen
Suvi-Siikainen 2022
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”Ei merta edemmäs kalaan”
-monipuolisia lähipalveluja Siikaisissa

K-Market Vestori
Teemu Peltola on toiminut kyläkauppiaana
Siikaisissa 17 vuotta. Kovin suuria muutoksia ei tänä aikana ole tapahtunut, asiakaskunta hieman vähentynyt, mutta kesäasukkaat vilkastuttavat toimintaa edelleen.
Suurin muutos on tapahtunut kaupan aukioloaikojen vapautumisessa.
- Tämä muutos on vähentänyt vapaa-aikaa, mutta en silti haluaisi palata entiseen.
Aukioloaikojen vapautuminen palvelee asiakkaita, lisäksi tavaran kierto paranee ja
hukkaprosentti pienenee, kauppias sanoo.
Kyläkaupasta löytyy monipuoliset peruselintarvikkeet erityisruokavalioita unohtamatta.
- Käyttötavarapuolta voisi kasvattaa, jos
sille vain löytyisi tilaa. Verkkokauppaa

olemme suunnitelleet, mutta se ei ole
ajankohtainen vielä. Olen ottanut kauppaan
myös erilaisia lisäpalveluja, koska toinen
vaihtoehto on, että ne lähtevät kylältä pois
kokonaan.
Ruokaostosten ohella voit tehdä veikkauksen, hoitaa postiasiat ja käteisen puutteessa palvelee Osta-Nosta -pankkipalvelu. Lisäksi Vestorin eteiseen on sijoitettu
sydäniskuri eli defibrillaattori, joka on helposti käyttöönotettavissa tilanteen niin
vaatiessa.
Kyläkaupan tulevaisuuteen kauppias suhtautuu toiveikkaasti.
- Ei tässä mitään hätää ole, jos väkeä riittää
ja vielä sellaista väkeä, joka käyttää paikallisen kaupan palveluja.

Kesäjuomia lapsille

Viherpeukaloille
tarjolla
siemenvaihtoehtoja

Kauppaliike Lehtimäki
”Eijan kauppa”
Nykyisessä rakennuksessa kauppa on toiminut
parikymmentä vuotta. Tänä aikana kauppatilaa on
laajennettu päivittäiselintarvikkeiden valikoiman
monipuolistamiseksi. Eijan kauppaa voi syystä
luonnehtia vanhanajan sekatavarakaupaksi, josta
elintarvikkeiden lisäksi löytyy pienoisrautakauppa,
lahjatavaroita ja paikallisten käsityöntekijöiden tuotteita. Myös innokkaat kalastajat saavat lupa-asiansa
kuntoon tässä kaupassa.
Eija Lehtimäellä on pitkä kokemus kaupanalalta. Kaikkein mieluisimpana työnään hän muistelee
työskentelyä puutarhakukkien parissa. Kevään korvalla ulkona oleva kasvihuone täyttyy jälleen kesäkukkasista; kauppias pääsee lempipuuhaansa ja ostajat voivat hankkia lähikaupasta kukkaloistoa omille
pihoilleen.
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Kaupan
lisäpalveluja
asiakkaille

Kodintarvike- ja pienrauta myymälä
Marjan Putiikki on laajentanut tänä keväänä myymäläänsä avaamalla nykyisen kauppansa yhteyteen monipuolisen perusrautakaupan, josta löytyy siivoustarvikkeista
saunanlauteisiin ja kaikkea siltä väliltä. Pieneen liiketilaan on saatu mahtumaan yllättävän monipuolista kauppatavaraa.
Kaupasta löytyy monenlaisia rakennusmateriaaleja; kyllästettyä lautatavaraa, listoja
ja paneeleita, mutta myös puisia valmistuotteita esimerkiksi saunanlaudepaketteja
ja erikokoisia puujakkaroita ja -penkkejä.
Kannattaa käydä tutustumassa.

Liljan Lankakauppa v:sta 2013
Liljan lankakauppa on käsityön harrastajien energian ja inspiraation
lähde. Pauliina Lilja aloitti nettikaupalla, mutta tekninen kosketus
ei koskaan korvaa elävää kosketusta materiaaliin upeassa miljöössä.
Kohtaamisen kruunaa ystävällinen
ja asiantunteva palvelu.
Lankakauppa on tunnettu laadukkaista ja edullisista neulelangoista.
Monipuolisista valikoimista löytyy
materiaalia niin aloittelijalle kuin
taitajallekin. Kauppiaan asiantuntevalla opastuksella löytyy tarvittaessa oikea lanka, oikea malli ja hyvät
ohjeet kaupanpäälle.

Pauliina Lilja on kehitellyt myös
omia neulemalleja, jotka pohjautuvat paikalliseen rakennuskulttuuriin
ja luontoon. Nämä mallit löytyvät
myös kansainväliseltä Ravelry-neulontasivustolta.
Vanha, lähes satavuotias, kauniisti entisöity kaupparakennus toimii
kohtauspaikkana käsityön ystäville,
kyläläisille ja matkaajille, joita vierailee liikkeessä bussilasteittain pitkistäkin matkoista.
Lankamyymälästä löytyy myös kahvila, jossa voi viettää kiireettömän
kahvihetken tai vain napata jätskit
matkaevääksi

Kun inspiraatio iskee,
yllätämme sinut positiivisesti.
Olemme mukana luomassa tyyliä
asiakkaittemme arkeen.
Pauliina Lilja ja
Kuistineule, uusin
hänen suunnittelemansa neulemalli

Pauliina Lilja Design -suunnittelu
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Lankosken Sähkö Oy
Lähes satavuotiaan yhtiön sähkön jakelualue levittäytyy
Siikaisten lisäksi osiin Merikarviaa, Kristiinankaupunkia,
Isojokea, Kankaanpäätä ja Poria. Linjakilometrejä tälle
pääosin harvaanasutulle alueelle kertyy noin tuhat.
Sähköyhtiön ensisijainen tehtävä on huolehtia häiriöttömästä sähkön jakelusta asiakkailleen. Nykytekniikalla
sähkökatkot jäävät yleensä lyhyiksi, mutta välillä luonto
pääsee yllättämään kuten Tapanin myrsky kymmenisen
vuotta sitten.

Valtakunnallisen ohjeen mukaan ”Mihinkään, mikä
koskee sähkölinjoihin, ei saa tarttua.” Tammikuinen
sähkölankakosketus odottaa Lankosken ammattilaisia
töihin.

Lankosken Sähkön toimitusjohtaja Kari Rimpelän mukaan Tapanin myrskystä osattiin ottaa oppia ja tänä päivänä vastaavaa myräkkää lähdettäisiin hoitamaan hieman
erilaisista lähtökohdista. Heikot kohdat on löydetty, linjoja
on siirretty kymmeniä kilometrejä teiden varsiin ja maakaapelointia tehty tarpeen ja maaston niin salliessa.
Tällä hetkellä pystytään täyttämään myös sähkömarkkinalain vaatimukset, jotka määrittävät maksimisähkökatkojen
pituudet. Asemakaava-alueilla sähkökatkot eivät saa kestää yli 6 tuntia, haja-asutusalueella vastaava aika on 36
tuntia. Viime vuonna myrskyjen aiheuttamat sähkön jakelukeskeytykset eivät ylittäneet 12 tuntia.
Siikaislaiset ovat tottuneet paikallisen sähköyhtiön nopeaan ja luotettavaan lähipalveluun erilaisissa häiriötilanteissa. Pienikin sähkökatkos hankaloittaa jokapäiväistä toimintaa. Ennalta varustautuminen helpottaa tätäkin tilannetta.

Hanki sähkökatkoksen varalle:
• taskulamppu ja ladattava lyhty

Sijoita tavarat niin,
että löydät ne
pimeässäkin!

• kynttilöitä, tuikkuja ja tulitikkuja
• paristokäyttöinen radio
• pattereita radiota ja taskulamppua varten
• varasulakkeita
• laturi, jolla voi ladata matkapuhelimen akun ilman sähköä
• polttopuita, jos kotona on takka tai puu-uuni
• pieni summa käteistä rahaa
• ruokavarasto säilykkeitä ja kuivamuonaa
• kuume- ja särkylääkkeitä, laastareita ja sidetarpeita
• kosteuspyyhkeitä ja desinfiointigeeliä
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Mukkalan kauppa-auto
Maanantai on myymäläauton Siikaisten reittipäivä. Ensimmäiset innokkaat ovat jo odottamassa
pysäkillä.
- Me olemme kovin tyytyväisiä tähän kauppa-autopalveluun. Kauppias kyllä uhkaa lopettaa ajamisen
sitten, kun nykyinen auto hajoaa. Jos palvelu loppuu,
sitten loppuu tämäkin hauskuus. Sivukylässä asuvalle
autottomalle ihmiselle kauppa-auto helpottaa arkista
asiointia huomattavasti, kertovat Mukkalan kauppapalveluja pitkään käyttäneet asiakkaat.
He kiittelivät kauppiastaan myös luotettavasta aikataulujen noudattamisesta. Kauan ei tarvinnut nytkään
odotella; myymäläauto saapui lähes ajallaan.
Kauppias Juha Mukkala on kuljettanut myymäläautoa
35 vuotta.
-Saa nähdä, kumpi loppuu ensiksi, mies vai auto,
naureskelee kauppias, - tämä auto on 12 vuotta vanha ja uutta autoa ei enää kannata ostaa.
- Aamulla lähdin Kankaanpäästä puoli kahdeksalta.
Siikaisista reitti jatkuu Honkajoen kautta Kankaanpäähän, jossa olen kahden maissa, kilometrejä kertyy

120. Asiakkaita käy ostoksilla matkan aikana kuutisenkymmentä, kesäaikana on vähän vilkkaampaa.
-Alkuaikoina ajoimme vain Kankaanpään alueella. Tällä hetkellä kierrämme kaikissa lähikunnissa, osittain
myös Pohjanmaan ja Pirkanmaan puolella. Uutena
kohteena on Kovelahti Ikaalisissa. Ajamme kuutena
päivänä viikossa, ajokilometrejä kertyy noin tuhat
sata. Kyläkauppamme on auki seitsemänä päivänä
viikossa.
Myymäläautosta löytyy peruselintarvikkeista kattava
valikoima. Eläimiäkään ei ole unohdettu. Laadukkaat
ruoat löytyvät niin kissalle, koiralle kuin hevosellekin.
- Aina voi tilata, jos haluaa jotain erityistä. Välillä on
kuljetettu rautakauppatavaroitakin asiakkaalle – tosin
viikon odotusajalla.
Matka jatkuu kuraisia, routivia teitä. Onneksi kokenut
kuljettaja tuntee pahimmat kohdat. Mukkalan kauppa-auto on yksi kuudesta kauppa-autosta, joka vielä
kiertää Suomen maata. Myymäläautojen kulta-aikana 1970-luvun alussa niitä kurvaili Suomen teillä yli
tuhat.

Teksti: Arja Lehtinen
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Nuoren voi tilata töihin kesäkuussa

Tarvitsetko apua lasten hoidossa, siivoamisessa, kevyissä pihatöissä, tarjoiluapua yms.? Yksityiset tai yhteisöt ja yritykset
voivat tilata kesäkuussa Siikaisten 4H-yhdistyksen kautta nuoren tuntitöihin. 4H toimii nuorelle vastuullisena työnantajana,
tekee nuoren kanssa työsopimuksen ja välittää nuoren töihin
asiakkaan luo. 4H-yhdistys laskuttaa asiakasta tehtyjen tuntien
mukaan. Asiakas voi hyödyntää työn teettämisessä kotitalousvähennystä. Työpalvelun hinta on 18 e/tunti. Nuori voi tarvita
apua kulkemiseen, jos työtehtävä on kaukana.

Löydät tilauslomakkeen 4H-yhdistyksen
verkkosivuilta https://satakunta1.4h.fi/toita/
tai kysy Anna-Kaisa Valaja p. 044 783 0310.

Nuori, oletko vailla kesätöitä?
Oletko 15-20 -vuotias nuori, reipas, ahkera? Kiinnostaako kesätyö pihanhoidon, haravoinnin yms. kevyen
kiinteistötyön parissa tai mökkiläisten tarvitsemien palveluiden tekijänä? Työt tehdään tilausten mukaan tuntitöinä,
joten työ on joustavaa. Mikäli haluat työkokemusta, pidät
itsenäisestä työstä ja kesäansiot kiinnostavat, vielä ehtii
ottaa yhteyttä 4H-yhdistykseen/Anna-Kaisa. Järjestämme
sinulle Työt alkavat -koulutuksen sekä perehdytyksen.

13-28-vuotias nuori, jos sinua kiinnostaa
yrittäminen kesätyönä, tutustu 4H-yrittäjyyteen
4H-yrittäjänä voit myydä tuotteita tai palveluja. 4H-yritys
voi olla pidempiaikainen harrastus koulun ohella tai se
voi olla lyhytaikainen kesäyritys. 4H-yrityksen liikevaihto
on 50 e - 8000 e vuodessa. Voit käydä omatoimisesti 4H-akatemian kautta valtakunnallisen koulutuksen:
4H-yrityskoulutus verkossa (1 op). Koulutus on avoin,
maksuton ja sen käyminen ei velvoita perustamaan

yritystä. Koulutuksen jälkeen etsit lähipiiristä vapaaehtoisen yritysohjaajan. Otat sen jälkeen yhteyttä Siikaisten
4H-yhdistykseen ja voit perustaa 4H-yrityksen. Tule
tutustumaan 4H-yrittäjyyteen, olemme mukana 11.6.
Siikaisten päivillä.

Keppihevosen valmistaminen -päiväleiri
Sammissa lapsille ja nuorille
Keppihevosten valmistaminen -päiväleiri 6 -10.6.2022
Sammin kylätalolla os. Siikaistentie 1711. Leiripäivät klo
10-15. Leiri soveltuu yli 7-vuotiaille lapsille ja nuorille,
jotka ovat kiinnostuneita keppihevosten tekemisestä.
Leiripäivien aikana valmistetaan oma keppihevonen.
Ohjaajana Veera Savala. Leirin hinta 35 e/osallistuja,
4H-jäsenalennus -10 e. Lisätiedot ja leirille ilmoittautuminen 25.5. mennessä 4H-yhdistyksen verkkosivujen
lomakkeella tai soittamalla.
Lisätiedot Siikaisten 4H-yhdistys Anna-Kaisa Valaja
p. 044 783 0310 anna-kaisa.valaja@4h.fi

Kesän päiviä
Kun ilo kesän keittää,
lintu madon heittää.
Iloisten laulellen,
kevät tuulta katsellen.
Kevät on täällä,
linnut myös,
joskus tulee ikävä
myös talven keliä.
Ada Koivuviita
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LEVÄSJOEN KESÄ 2022

Maanantaisin
kirjastoon!
Lainausasema
Leväsjoen
koululla
avoinna
klo 19 – 20.30 osoitteessa Saarikoskentie 13 29880 Leväsjoki. Myös tilauksia voi
tehdä joko soittamalla/viestillä puh.nro 040 5174 007 tai s-postilla paula.luoma@
jippii.fi. Tarjolla kesälukemista niin lomalaisille kuin kaikille muillekin. Tervetuloa!
Järj. Siikaisten kunta/kirjastotoimi
Satakunnan
Leväsjoen kyläyhdistyksen järjestämiä kesärientoja Päivölässä Saarikoskentie 60
maakuntakylä1998
ja muualla:
Keskiviikkopyöräilyt Lähtö kylän infotaulun luota aina keskiviikkoisin klo 18 syyskuun loppuun asti. Matka ja
vauhti kunnon mukaan!
Juhannusaaton lipunnosto pe 24.6.22 klo 18.00 Päivölässä ja kokko syttyy Särkikosken laavulla noin klo 20.00.
Yhteislaulut laulattaa Henry ja Veli to 16.6.22 klo 19.00 Päivölässä.
Perinteinen kyläpäivä la 27.8.22 klo 10-16 Päivölässä. Teemana Löylyä ja Luontoa Leväsjoella.
Muuta ajanvietettä:
Särkikosken laavu Nuotiopaikka valmiina klapeilla varustettuna odottaa kesäkulkijaa.
Hawk- muistomerkki Opasteet Järvikulmantiellä.
Lahnajärven uimaranta
Kylätalo Päivölä vuokrattavissa juhliin, kokouksiin ym. tilaisuuksiin. Vuokraamme myös 100-hengen
kahviastiaston, 15 l kahvinkeittimen, pöytiä, tuoleja ja penkkejä. Vuokraus ja tiedustelut Ritva Koivumäki
puh. 044 714 1211 tai s-posti koivumaki.ritva@gmail.com
Leväsjoki-tuotteita sukkia, T-paitoja ym. saatavilla tapahtumissa sekä Ulla Luomalta puh.: 0500 88 35 44.
Lisätietoja Leväsjoen seudun info- WhatsAppissa sekä Facebookissa.
Hyvää kesää!
t. Leväsjoen Kyläyhdistys ry

Leväsjoki

Siikaisten Kotiseutumuseo
Toukokuu Museon kevätsiivous mummolan rakentaminen jatkuu…
Viikko 20 on museoviikko silloin museo auki(olemme puhelinsoiton päässä)
11.6 Siikaisten päivillä Pellolta leiväksi -esitys
Kesäkuu – Elokuu museo avoinna sunnuntaisin klo 11-15
Muina aikoina sopimuksen mukaan (Soitto Pirkko 0445926345 Lea 0408618447 )
Elokuu: 12.8 klo 18.30 Kuviot kertovat, vaatteet viestivät
Vanhan 1800-luvulla käytetyn entisöidyn hääpuvun esittely ja Kankaiden kuvioiden viestit -näytös .
Seuraa facebook ilmoitteluamme.

Kirkonkylän ja Leväsjoen käsityökahviloiden naiset intoutuivat kutomaan
ukrainalaisille lämpimiä sukkia,
tumppuja ja pipoja. Kirkonkyläläiset
halusivat lisäksi ilahduttaa lapsia
nalleilla, jotka kukin puetti parhaalla
mahdollisella tavalla.
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Siikaisten riistanhoitoyhdistys tiedottaa:
- Siikaisten päivän toritapahtumassa 11.6. yhdistys
esittelee pienpetojen pyyntilaitteita
- mitä pienpetoja voi pyytää ilman metsästyskorttia

Tervetuloa jälleen näihin maisemiin ja

SILTATANSSEIHIN
PE 1.7.2022 KLO
19-24

- esitellään riistanhoitoyhdistyksen toimintaa: mm.
hirvieläinten taimikkovahinkojen torjuntaan saatavaa
trico- karkotusainetta
- esitellään srva toimintaa sekä muita ajankohtaisia
asioita.

Harjoitusammunnat hirvi 4+6. 75m
To 7.7. klo 18:00 Järjestelyt
Siikaisten m-s
To 14.7. klo 18:00
”		
Sammin m-s
To 21.7. klo 18:00
”		
Leppijärven m-s
To 28.7. klo 18:00
”		
Leväsjoen m-s
Mestaruuskilpailut: Hirvi 4+6 ja haulikko 25 kiekkoa
To 4.8. klo 18:00 Järjestelyt Rhy:n hallitus

Musiikista vastaa

Duo Raimo Koivukorpi
& Juhani Haanpää
Luvassa muurinpohjalettuja,
kahvia, makkaraa, arvontaa

Ja ennenkaikkea leppoisa ilta
yhdessä ystävien kanssa

Hirvikoeammunnat alkavat su 10.7. klo 13:00
ja jatkuvat sunnuntaisin
Katso rhy.fi sivuilta.
SIIKAISTEN RHY

Siikaisten Sammissa

SIIKAISTENTIE 1951

LAUANTAINA 10.9.2022
OHJELMA ALKAA KLO 11 KISA KLO 12
KILPAILUINFO JA
MUUT LISÄTIEDOT
sammi.kapsi.fi ja

LIPUT

10€
sis. nisukaffeet
alle 15v
ilmaiseksi!

LAPSILLE ILMAISTA OHJELMAA
mm. pomppulinna, jättiliukumäki,
kiipeilytorni ja polkutraktorikisa

0400 583 222

ESILLÄ MUSEOAUTOJA

TERVETULOA
KOKO PERHEEN
TAPAHTUMAAN!

ARPAJAISISSA UPEITA PALKINTOJA
mm. rengaslahjakortti, älypuhelin,
polkupyörä ja viikonloppu kylätalolla

JÄRJ. SAMMIN
KYLÄYHDISTYS
Suvi-Siikainen 2022
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TALVINEN TERVEHDYS KESÄN KESKELLE
Tässä muistoja talvesta 2022 sekä edellisistä
talvista.Hiihtolaatikkomme vihkoon kirjattiin tänä
vuonna 153 suoritusta, hiihtäjiä oli 48 ja kilometrejä kertyi 1751.
Kannustuspalkinnon sai Tuija Rajala.
		
		

KUNTO-OTTELU
SIIKAINEN - MERIKARVIA
Perinteinen kunto-ottelu käydään ti. 7.6.2022
klo 09.00-20.00 välisenä aikana. Kirjauspaikka Siikainen-Tuorilatien Mäkitien(Airos) tienhaarassa. Siikaislaisten osanottajien kesken
arvotaan 80€ ja 50€ lahjakortti.
LIIKUNTATOIMI

Hiihtosuoritukset

Talvi 2006-07		
Talvi 2007-08		
Talvi 2008-09
Talvi 2009-10
Talvi 2010-11
Talvi 2011-12
Talvi 2012-13
Talvi 2013-14
Talvi 2014-15
Talvi 2015-16
Talvi 2016-17
Talvi 2017-18
Talvi 2018-19
Talvi 2019-20
Talvi 2020-21
Talvi 2021-22

162		
195
412
509
417
490
200
175
450
162
275
153

Km
1 513 km
(ei ollut lunta)
1 847 km
3 970 km
5 361 km
3 839 km
6 122 km
(ei ollut lunta)
2 161 km
1 847 km
(ei ollut lunta)
4 667 km
1 532 km
(ei ollut lunta)
2 787 km
1 751 km

Paljon kiitoksia laduntekijöille!
t. Leväsjoki-Keskukylä-Kirkonkylä -ladun hiihtäjät

Siikaisten Perussuomalaiset ry:n
kevätkokous sunnuntaina 29.5. klo 15
Kahvi- ja oluttupa Kaarnassa
(os. Kankaanpääntie 2)
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu, tervetuloa!

SIIKAISTEN SISUN YU-KOULUN INFO-JA
AVAUSTAPAHTUMA URHEILUKENTÄLLÄ
08.06.2022 KLO 17.30.
PIENTÄ TOIMINTAA PALLON KANSSA.
Jatko-ohjelman aikataulu - onko niin
kuin ennen vai kuinka - , kuulette paikalla.
Siikaisten Sisu r.y.
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NAISTEN JA TYTTÖJEN
PESÄPALLOA
PELATAAN MAANANTAISIN KESÄKUUN AJAN
YHTENÄISKOULUN KENTÄLLÄ.
ALOITUS 6.6.2022 KLO 19.00.
EI TAITOTASOVAATIMUKSIA!
OMAT VÄLINEET VOI OTTAA MUKAAN, JOS HALUAA,
MUTTA EIVÄT OLE VÄLTTÄMÄTTÖMIÄ. LAINAVÄLINEITÄ
ON TARJOLLA.
TERVETULOA PELAILEMAAN KAIKKI PESIKSESTÄ
KIINNOSTUNEET; MYÖS TÄÄLLÄ LOMAILEVAT
MÖKKILÄISET.

SIIKAISTEN SISUN JA KUNNAN
NAPPULAKISAT URHEILUKENTÄLLÄ

15.06.2022 KLO 18.00
ILM.17.15 ennakkoon
sp.keijo.silvola@siikainen.fi
Lajit: Tytöille ja pojille erikseen.
2018 s. 40 m, 2017 s. 40 m, 2016 s. 40 m 2015 s.
40 m ja pallo, 2013 ja 2014 s. eli 9 v 40 m ja pituus,
2011 ja 2012 s. eli 11 v, 60 m ja pituus, 2009 ja
2010 s. eli 13 v 60 m ja korkeus sekä 2007 ja
2008 s. eli 15 v 100 m ja korkeus.
Siikaisten Sisu r.y. ja Liikuntatoimi

Kirpputori Ns-talolla
la 21.5. klo 10 – 15
Tule edullisille ostoksille!

Buffetti!

SIIKAISTEN SISUN KUNTOSUUNNISTUKSET 2022
YLEISTÄ
Kartat lähtöpaikalla torstaina klo 17 – sunnuntaina klo 20. Lähtöpaikalla on postilaatikko, josta kartan voi ottaa.
Rasteilla rastilippu, jossa rastikoodi. Emit-leimasin ajanottoon on erikseen ilmoitetuissa kuntosuunnistuksissa torstaisin klo 17-20, jonka jälkeen rastiliput paikoillaan tavanomaiseen tapaan sunnuntai iltaan saakka. Lähtö on merkitty
K-rastilipulla. Merkkaa käyntisi vihkoon.
Ratavaihtoehdot
A-rata vaativa noin 3-5 km
B-rata helpohko noin 2-3 km
Kaikki rastit kartta, josta voi valita haettavat rastit
Harjoitukset ovat kaikille ilmaiset
Aika 				Paikka 					Ratamestari
19.-22-5-2022			Eteläpää, emit					Taisto Salo
26.-29.5.2022			
Hirvijärvi, Hirvijärventie 389, emit		
Riku Salo
2.-5.6.2022			
Vuorijärvi, Erkkilä-Ikävalkotie, emit		
Taisto Salo
9.-12.6.2022			
Porrasneva, Lauttijärventie 680			
Aimo ja Seija Peltomäki
16.-19.6.2022			
Lauttijärventie 505 (moottorirata)		
Marjaana Salo
23.6.2022
Vain torstai!
Hallitie 1, (liikuntahalli), sprintti, emit		
Kaisa Kallio
28.6-3.7.2022 Huom aika!
Siikaistentie 1711, Sammin kylätalo, emit
Taisto Salo
Heinäkuu taukoa
9.-14.8.2022 Huom aika!
Vuorijärvi, tarkempi osoite ilmoitetaan myöhemmin, emit Kankaanpään Suunnistajat
18.-21.8.2022			Vuorijärventie 250				Seppo Vehkala
25.-28.8.2022			Vuorijärventie 430 (Metsäpirtti)			Hanna Kallio
Lisätietoja puh. 044 7201036
TERVETULOA SUUNNISTAMAAN SIIKAISIIN!

SISURASTIT

– omatoimista suunnistusta lapsiperheille ja vasta-alkajille!
Rastit ovat paikoillaan vähintään kolme viikkoa kerrallaan. Sinä
aikana voi käydä suunnistamassa oman aikataulun mukaan.
Kartat ovat maksuttomia ja löytyvät lähtöpaikalta postilaatikosta, jossa on kuva rastilipusta ja Sisun logosta. Rastit
helpoissa maastoissa lähellä teitä tai polkuja. Sisurastien
maastossa/kartassa on noin 10 rastia, jotka voi kiertää haluamassaan järjestyksessä. Itse voi päättää montako rastia
haluaa etsiä. Rasteilla on punavalkoinen rastilippu, jossa on
Sisun logo sekä rastitunnus eli sama numero kuin kartalla on
rastiympyrän vieressä. Merkkaa käyntisi vihkoon.

Sisurastien ohjelma:
16.5-5.6.2022		
6.6- 26.6.2022		
27.6-31.7.2022		
1.8-4.9.2022		

Liikuntahalli
Hirvijärvi, Tonttilantie
Eteläpää, Eteläpään matkailukeskus
Liikuntahalli

Lisätietoja 0447201036

Löytämisen ja liikunnan riemua!
Siikaisten Sisu

Merikarvian Seudun Sydänyhdistys ry
Kesäretki Kristiinankaupunkiin torstaina 4.8. Käyntikohteina mm. Carslron museo, Ulrika Eleonoran
kirkko, Lebellin kauppiaan talo. Ruokailu Närpiön
Kasvihuoneravintolassa. Opastettu kierros Kristiinankaupungissa. Retken hinta 40 €, sis. matkan,
ruokailun ja iltapäiväkahvit. Retkelle voivat osallistua muutkin kuin yhdistyksen jäsenet. Sitovat
ilmoittautumiset 10.7. mennessä Anja Huuhtanen
040 750 7917 tai Veli Tiitinen 050 536 6544.
Teatteriretki Porin Kirjurinluotoon perjantaina
10.6. klo 18, näytös ”Gabriel tule takaisin” Hinta 45
€, sisältää lipun, matkan ja väliaikakahvit. Sitovat
ilmoittautumiset 20.5. mennessä 040 750 7917/
Anja tai 050 536 6544 Veli
Tapahtumiin ja matkoille ovat tervetulleita muutkin kuin yhdistyksen jäsenet.
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Yrityshakemiston on koonnut
Siikaisten Yrittäjät ry
siikaisten@yrittajat.fi, 044 054 6989

KAUPPOJA JA MYYMÄLÖITÄ
Kauppaliike Lehtimäki Uutelantie 1, Kirkonkylä
040 552 1041, www.eijankauppa.fi
K-Market Vestori Hirvijärventie 1, Kirkonkylä
02 552 1058, www.k-ruoka.fi/k-market-vestori
Marjan Putiikki Lauttijärventie 1, 040 359 000, monipuolinen vaateliike, kodintarvikkeet, pienrauta, puutavaraa ym.
Liljan Lankakauppa Leväsjoentie 1212, Leväsjoki
040 911 1066, www.liljanlankakauppa.fi, myös nettikauppa

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

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

AUTOILIJAN PALVELUJA
Autoverhoomo ja Varuste Lähteenmäki
050 367 7070, Siikaistentie 1355, Sammi
Siikaisten Huoltoasema 040 188 1532, Tuorilantie 11
renkaanvaihdot, huollot ym.

Isojärven kalastusluvat Liljan Lankakauppa
Siikaisjärven kalastusluvat Kauppaliike Lehtimäki ja
Siikaisten huoltoasema
Ilmalämpöpumput LVI Jukka Pursiala ja Suomen Puhdasilma
Nestekaasu ja grillihiilet Kauppaliike Lehtimäki,
K-Market Vestori ja Siikaisten huoltoasema

32 Suvi-Siikainen 2022

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

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

TAKSEJA
Kallioniemi Markku Pyntäinen
050 032 6256
Kallioniemi Seija Pyntäinen
040 576 2547

Morina Jaana Pyntäinen
044 022 6260
Satamatkat Oy bussit
040 576 2547/
050 032 6256

KONEURAKOINTIA JA KULJETUSTA
Ari Salonen Kuljetus Ky 040 018 5482
Jönkkäri Aapo ja Rainer kone- ja metsäurakointi
040 841 34 45/Aapo, 050 029 9579/Rainer
Konepalvelu J. Vaajasaari 040 760 8220
Koneurakointi Koivuviita Oy 044 018 1928
Koneurakointi Pohjus Oy 040 074 0485
Luoma Erkki kuorma-autoilija, 040 088 3544
Rajala Seppo kuorma-autoilija 040 086 4517
Siikaisten Kuljetus Oy 044 536 4156

Toripäivä tiistaisin klo 9-12 K-Market Vestori
Matkahuolto Siikaisten huoltoasemalla
Posti K-Market Vestorissa
Käteisen nosto automaatti Kankaanpääntie 2 ja
K-Market Vestori
Nuohouspalvelu Sami Nygård 040 753 5009

Yrityshakemisto
APTEEKKI
Siikaisten Apteekki Lauttijärventie 1, Kirkonkylä
02 552 1121, www.vuokkoapteekki.fi
(Kankaanpään Vuokko Apteekin sivuapteekki)

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

SÄHKÖASENNUSTA
MS-Sähkö Oy 040 072 4901
Sähkö-Silta Toivo Sillanpää 040 079 1121
SähköTomika 040 754 0700

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

IRROTATHAN YRITYSHAKEMISTON TALTEEN!
!!!!NIITAVAAMALLA

MUUTA MYYNTIÄ JA PALVELUA
Arjen Jelppari kotisiivousta ym., 050 331 8996
Jätskiauto pysäkit www.jatskiauto.com, 050 338 4498
Kaupanvahvistaja Seija Vuorela 040 825 6017
Kaupanvahvistaja Susanna Järvenpää 050 363 9184
Lankosken Sähkö Oy Hirvijärventie 8, Kirkonkylä
02 528 8800, www.lankoski.fi
Leväsjoen Metalli Oy 040 508 7070/ Ari Mastomäki
verkkokaupasta www.pajatuote.fi grillikodat, kotagrillit,
grilli-huuva -paketit, pihakeittiöt ym.
Metsänhoitopalvelu Seija Vuorela 040 825 6017
Mukkalan kauppa-auto pysäkit www.mukkalankauppa.com
050 076 4182/Juha, 050 501 4154/Mika
O. Sjöholm tmi päivystävä kyläseppä 24h
010 567 7050 (8,35 snt/puhelu+16,69 snt/min)
PHR Palvelut metsänhoito, 045 323 4250
Pro Leväsjoki Oy kokous- ja varastotilaa, 040 708 4009
Ruohomäki Henrik mökkitalkkari, 045 323 4250
Sammin Jäätelökioski Siikaistentie 1776, Sammi
044 306 0425
Sammin Ratsutila ratsastustunnit- ja leirit
040 748 8197/Erja Lammi, Krakantie 87, Sammi
Suntin pihapalvelu ja taimitarha Lauttijärventie 741 B,
Siikainen, 040 535 6163
Tilitoimisto Susanna Järvenpää 050 363 9184
Vesterbacka Matti likakaivojen tyhjennys, 045 158 7628
Vuorela Antti polttopuiden tekeminen
040 726 9712
Ylinentalo Antti polttopuiden urakointi ja myynti
040 831 7980

SIIKAISLAISTA ERIKOISOSAAMISTA
LK-Pinta Oy www.lk-pinta.com, teollisuuden
lattiapinnoitteet, 050 072 4085
Lännen Järviperkaus Oy www.lannenjarviperkaus.fi
040 079 0174/Mika Starck, 040 079 0173/Sami Starck
Ravintorengas Oy 02 552 6601, Karin havu havupuuuutejuomaa myynnissä nettikaupassa www.karinhavu.fi ja
mm. K-Market Vestorissa
Satateräs Oy www.satateras.fi, 02 550 1200
Sauplast Oy www.sauplast.fi, 02 550 0300
Skyprint Oy www.skyprint.fi, 040 054 4806
Top-Knit Oy www.topknit.fi, 02 552 1200

LISÄKSI YLI SATA SIIKAISLAISTA TOIMII MAA- JA METSÄTALOUDEN SEKÄ MUIDEN ALOJEN YRITTÄJINÄ!
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9.luokan valinnaisen saksanryhmän
opintomatka Baijerin Alpeille
Yhtenäiskoulun 9.lk:n saksan ryhmä valitsi saksan kielen
opiskelun innokkuudesta tutustua ja oppia uutta kieltä.
Saksan lukeminen on ollut erittäin mielenkiintoista ja mukavaa. Tuntimme ovat olleet rentoja ja hauskoja, mutta
silti kaikki ovat oppineet kieltä. Tunneilla olemme tutustuneet mm. saksalaiseen rinnakkaiskoulujärjestelmään,
kulttuurisiin eroihin esim. juhlapyhien vietossa Suomen ja
Saksan välillä, eroista käyttäytymis- ja kohteliaisuuskoodeissa ja tietysti olemme tutustuneet myös saksalaiseen
ruokakulttuuriin, Saksalaisia Schlager-lauluja olemme laulaneet ahkerasti ja suurella innolla, myös Oktoberfest-laulujen koreografiat ovat nyt hallussa!
Koulussa olemme viettäneet mm. saksalaista joulua leipomalla Plätzchen-ja Lebkuchenherzen - pipareita ja laulamalla saksalaisia joululauluja, joista monet ovat meille
suomalaisille ihan tuttuja. Oktoberfestejä viettäessämme
maistelimme Bratwurstia ja leivoimme itse Bretzel-rinkeleitä. Itävaltalaista Sacher- kakkua on myös leivottu vaihtelevalla menestyksellä.
Toukokuun puolessa välissä olemme lähdössä seitsemän henkilön voimin opintomatkalle Saksaan viideksi päiväksi. Viisi innokasta tyttöä pääsevät tutkimaan Saksaa
omin silmin. Mukaan lähtee myös meidän saksanopettaja
Maaria ja hänen miehensä Petteri. Matkalta odotukset
ovat todella korkealla. Suunnitelmana on majoittua Airbnb omakotitalossa Garmisch-Partenkirchenissä. Suunnitelmissa on käydä vaeltamassa Saksan Alpeilla, reitillä
Partnachklamm - Eckbauerberg ja tutustumassa Baijerin
kuningas Ludwigin Neuschwansteinin linnaa, joka tunnetaan yleisesti mm. Disney-logosta. Linnaan meille on
varattu opastettu kierros. Yksi päivä on tottakai pyhitetty
shoppailulle ja Garmisch-Partenkirchenin nähtävyyksien
kiertämiseen.
Matkan ideana on nähdä Saksaa ja päästä hyödyntämään
parin vuoden aikana opittuja kielen saloja mm. asioimalla

Suunnitelmissa on käydä
vaeltamassa Saksan Alpeilla,
reitillä Partnachklamm Eckbauerberg ja tutustumassa
Baijerin kuningas Ludwigin
Neuschwansteinin linnaan, joka
tunnetaan yleisesti
mm. Disney-logosta.
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ruokakaupassa ja ravintoloissa ja tutustumalla nähtävyyksiin. Matkan päämäärästä ollaan oltu yksimielisiä. Kukaan
ryhmästä ei halunnut keskelle miljoonakaupunkeja vaan
vähän pienempään kaupunkiin Etelä-Saksaan, josta käsin
pääsemme näkemään Alppeja. Reissua odotetaan enemmän kuin innolla, vaikkakin matkan järjestäminen on ollut melkoinen koronashow. Erityisen haastavaa matkan
järjestäminen on ollut saksan opettajallemme Maarialle.
Maaria on joutunut tekemään suuren työn matkajärjestelyjen eteen, eikä tilannetta ole helpottanut yhtään jatkuvat muutokset Saksan koronarajoitusten kanssa, jotka
poikkeavat kovasti suomalaisesta. Saksaan päästäksemme olemme tehneet paljon erilaisia järjestelyjä. Olemme
hankkineet Eurooppalaisen sairaanhoitokortin, koronarokotuksia ja erilaisia tunnuksia ja ladanneet saksalaisen
korona-appin kännyköihin. Tämäkään ei ole sujunut ihan
kommelluksitta, aina on joltakulta jotain puuttunut.
Saksan matkaa varten on rahaa on kerätty monella tapaan. Myimme syksyllä Jar-X:in sukkia, järjestimme koulussa buffetteja ja diskoja. Keväällä kävimme muutaman
hengen joukkueena Merikarvian Terve ruoka- messuilla
auttamassa ja saimme siitä rahapalkkion. Iso kiitos kaikille
meidän matkaa tukeneille!
Koko vuoden olemme jännittäneet, pääsemmekö reissuun
ollenkaan. Maaria on pitänyt meitä hyvin jännityksessä,
sillä koronatilanne Saksassa on ollut paha. Nyt kuitenkin
katseet ovat todella odottavaisesti suuntautuneet reissua
kohti ja olemme luottavaisia, että matkaan pääsemme lähtemään. Jokaisella taitaa kuitenkin mahanpohjassa vähän
jännittää uusi ja tuntematon.
9lk:n saksanryhmä: Noora Huhtanen, Mette-Maria Myllykallio, Jessica Nurminen, Patricia Vettenranta, Siiri Mikkola, Perla Peltoniemi sekä saksanopettaja Maaria Pulkkinen
ja Petteri Pulkkinen

Oletko kiinnostunut vanhojen tavaroiden uusiokäytöstä, hävikin vähentämisestä tai
hiilijalanjäljen pienentämisestä?
Haluatko saada uusia kädentaitoja? Kiinnostaako ruoanvalmistus, asiakaspalvelu tai leivonta?
Oletko joskus haaveillut työstä kahvilassa?
Hävikistä hyvinvointiin- ESR hanke on käynnistynyt (1.1.2022-31.8.2023) Valtti-työpajalla
Kankaanpäässä.
Hankkeessa luodaan hävikkiruoan ympärille uusi oppimisympäristö; ruokala- ja
kahvilatoimintaa sekä hävikkiruoan ja sen parissa toimivien ihmisten kohtaamispaikka ja
ruoan jakelupiste.
Voit hankkia käytännön osaamista, joka edistää siirtymistäsi koulutukseen tai työllistymiseen.
Hae meille, jos haluat parantaa osaamistasi ja taitojasi ravintola- ja catering-alalla, logistiikan
työtehtävissä, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla tai liiketalouden osaamisalalla.
Aikaisempaa osaamista ei tarvitse olla, pelkkä kiinnostus riittää!
Kenelle hanke sopii? Jos olet työtön, haluat vaihtaa alaa tai opintosi eivät edisty.
Yhteystiedot:
Päivi Hostikka
Projektipäällikkö, Hävikistä hyvinvointiin-hanke
044 5772064, paivi.hostikka@valtti.fi
Sari Starck
Projektikoordinaattori, Hävikistä hyvinvointiin- hanke
044 5772065, sari.starck@valtti.fi

SIIKAISTEN KÄSITYÖKOULUUN
ILMOITTAUTUMINEN
Siikaisten käsityökoulu hakee taas uusia oppilaita. Kaikki
7-12-vuotiaat käsitöistä kiinnostuneet ovat tervetulleita käsityökouluun, jossa opetellaan monipuolisesti eri kädentaitoja.
Käsityökoulussa tutustutaan erilaisiin käsityötekniikoihin ja tehdään töitä eri materiaaleista ja eri tekniikoita käyttäen. Opiskelu
on opetussuunnitelmaan perustuvaa, tavoitteellista ja vuosittain etenevää. Opettajina toimii useita käsityön asiantuntijoita ja
opetusta annetaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän
mukaan.
Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin Heikintalon
kudonta-aseman yläkerrassa.
Opetus alkaa syyskuussa 2022.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 20.8.2022 mennessä
p.040-5539154/Taru Hollmen

Tervetuloa!
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”Ideat eivät katoa ikinä, vaan yhtyvät myöhemmin”
entinen kaupparakennus muuntui monipuolisen taiteilijan työtilaksi

-Työssä oppiminen ja kokeileminen on parasta. Mielenkiintoisia tekniikoita on ” ihana harjoitella ite”.
Puumateriaalin veistovälineenä on kaksi sähkömoottorisahaa,
rälläkkä, epäkeskohiomakone ja vinku.
- Unelmoin yksikätisestä moottorisahasta. Se olisi kevyt ja helpottaisi työskentelyä, koska voisin veistäessäni vaihtaa kättä.
- Veistän blokkitekniikalla eli liitän puupalasia yhteen tapittamalla ja vahvistan liimalla. Lopputulosta veistän sen verran,
kun tarvitsee. Käytän myös laudanpätkiä, valmiiksi maalattuja
tai osittain omilla väreilläni maalattuja.
-Teoksieni ideat lähtevät usein luonnosta, mutta yhdistän niihin myös teknokraattisia elementtejä.
Mieluisimpia kokemuksia taiteentekijälle on hetki, jolloin katsojan ilmeestä näkee, että hän on oivaltanut tekijän ajatuksen.
Vaikka Hanna Marno arvostaa kovasti luontoa ja sen tuotteita,
hän ei kuitenkaan haaveile omavaraistaloudesta, jota on myös
kokeillut.
- Sen opin, että tarvitsen kuitenkin ympärilleni yhteisön.
Ensihämmennyksen jälkeen kyläläiset ovat ottaneet taiteilijan
lämpimästi vastaan.
Kuvataiteilija Hanna Marno ja hänen ranskalainen vesikoiransa Mauri muuttivat entiseen kauppakiinteistöön Siikaisiin marraskuun hämärissä puolisen vuotta sitten. Helsingin alueelta
Siikaisiin muuttaneelle taiteilijalle paikka oli täysin tuntematon,
mutta kiinteistö, jonka hän osti, vastasi odotuksia.
Remontin hoitivat ammattimiehet, ystävät ja mies auttoivat
muutossa. Pintakäsittelyn, joka vielä on kesken, hoitaa taiteilija itse. Lopputuloksena syntyi avara, valoisa, monia mahdollisuuksia kuvataiteilijalle tarjoava tila. Sitä ei kuitenkaan ole
liikaa, sillä Marnon töiden koot vaihtelevat muutamasta kymmenestä sentistä luonnollisen kokoisiin hevosiin. Materiaaleina hän käyttää valu- ja laminointimateriaaleja, puuta kierrätysmateriaaleja sekä erilaisia muovailuun ja hiomiseen sopivia
mönjiä. Lasikuitu on materiaali, jota hän käyttää sen keveyden
vuoksi esimerkiksi suurten teosten kuten hevosten veistämiseen.

-Olen kohdannut paikallisia asukkaita eri tilanteissa. Heihin on
helppo ottaa kontakteja. Minut on vastaanotettu tosi ihanasti.
Marnoa ovat työllistäneet kevään aikana näyttelyiden pystyttämiset ja purkamiset. Mutta kesällä on tiedossa – loma. Silloin
hän voi keskittyä pihansa raivaamiseen, kompostin rakentamiseen ja vaikka aidan pystyttämiseen Maurille, joka uteliaana
koirana jo kerran ehti tutustua omin päin ympäristöönsä.

”Rakas köyryselkä”
2022

Marno luettelee useita hänelle tärkeitä asioita, joita hän arvostaa maalla.
-Minulle on tärkeää, että pystyn elämään ja työskentelemään
maisemasta, elän mahdollisimman pienellä alueella, sen pystyn tekemään maaseudulla. Välillä on kiva liikkua vilinässä,
mutta nyt on tärkeämpää olla täällä.
- Minulla on tässä ympärilläni kaikki; ruokakauppa, lounasravintola, tilaan ruokaa Reko-ringistä ja ennen kaikkea pystyn
menemään metsään, jonka antimista nautin itse ja lisäksi kerään materiaaleja maaleihin, joita käytän töitteni viimeistelyssä.
- Ensimmäisiltä metsäretkiltä muistan suppilovahverot, joita
vielä ennen joulua löytyi härmäisistä kuusikoista, Marno muistelee.
Hanna Marno kuvailee itseään kuvataiteilijaksi, jonka näkemisen tapa on kuvanveisto, taustalta löytyy valokuvaus, johon
hän on saanut myös vankan koulutuksen.

Raita, haapa, mänty, ruis, rautavihtrilli, grafiitti, keltaokra
ja kirkas punainen pigmentti, mäntyhartsi, pellavaöljy.

Teksti: Arja Lehtinen

Kuva: Hanna Marno
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Miia Leivo

Yhdeksäsluokkalaisilla on Siikaisten yhtenäiskoulussa tapana toimittaa keväällä aina yhteinen luokkalehti, Syanide. Tämä oheinen juttu on otos luokkalehtiprojektin tuotoksista.

Yrittäjyys pienellä paikkakunnalla
Pienellä paikkakunnalla yrittäjyys voi olla erittäin haastavaa mutta myös hyvin antoisaa. Yrityksiä on kirjattu
Siikaisiin yritysrekisterin mukaan peräti 94 kappaletta
(https://suomenyritysrekisteri.fi ) Yrityksiä löytyy Siikaisista laidasta laitaan. Monet yritykset joko toimivat tai
toimittavat tavaroitaan ja palveluitaan myös ulkopaikkakunnille. Yrityksiä löytyy kunnassamme urakointi-aloista ruokapaikkoihin.
Hyviä puolia työssä
Haastattelemani henkilöt olivat Juppe Suhonen Sauplast
Oy:stä, Kahvila & Oluttuvan Pauliina Tunturi ja Sammin
Ratsutilalta Erja Lammi. Yrittäjät, joita haastattelin, olivat
kaikki samaa mieltä, että he pitävät työstään ja toimimisesta yrittäjänä. Monet pitivät tärkeänä, että he voivat
omalla työllään työllistää muita paikallisia henkilöitä ja että
pystyvät tuottamaan palveluita heille. Siikaislaiset yrittäjät
eivät pidä yrittäjyyttä pienellä paikkakunnalla ongelmana.
Sammin Ratsutilan ratsastustoiminnasta vastaava Erja
Lammi toteaa: “ Hyviä puolia on ehdottomasti se, että
maaseudulla on tilaa ympärillä ja rauhaa”. Tämä helpottaa
hevosten pitämistä, sillä kaupunkien hulina ei ole vaarana.
Maaseudulla ratsutila pystyy myös itse tuottamaan mm.
heinää, mikä on kaupungissa miltein mahdotonta. Pienellä
paikkakunnalla työskennellessä joutuu kuitenkin etsimään
asiakkaita myös oman paikkakunnan ulkopuolella.

Kaikki olivat tyytyväisiä tämänhetkisiin järjestelyihin ja tapoihin.
Työn määrä
Yrittäjyydestä puhutaan usein elämäntapana, sillä sen valitessaan joutuu sitoutumaan työhön kokonaan. Usein ajatellaan yrittäjän tekevän melkein saman verran töitä kuin
työssäkäyvä henkilö. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa.
Yrittäjät joutuvat tekemään jatkuvasti töitä, eivätkä heidän
työaikansa näytä samanlaisia lukemia mitä muiden töissä
käyvien. Yrittäjät tekevät töitä silloin, kun niitä on ja niitä
täytyy tehdä. Kahvi & Oluttupa Kaarnaa pyörittävä Pauliina
Tunturi summaa: “Yrittäjänä joudun tekemään töitä paljon
myös aukioloaikojen ulkopuolella”. Kuitenkin isojen yritysten yrittäjät voivat pitää suhteellisesti enemmän lomia
ja tehdä vähemmän töitä mitä yksinyrittäjät. Esimerkiksi
maatalousyrittäjät ovat maatilassaan kiinni vuoden jokaisena päivänä.

Teksti ja kuva: Noora Huhtanen,
Siikaisten yhtenäiskoulun 9. lk.

Lähivuodet
Kysyin yrittäjiltä myös siitä, miten lähivuosien erilaiset
kriisit, kuten korona, Ukrainan sota ja äkillinen inflaatio,
ovat vaikuttaneet. Maatalouteen ja eläimiin liittyvien töiden yrittäjille lähivuosien kriisit ovat vaikuttaneet työhön
suuresti. Korkealle nousseet tuotantokustannusten hinnat
ovat laittaneet heidät muiden alojen yrittäjiä pahemmin
koetukselle.
Juppe Suhonen, Sauplast Oy:n yrittäjä, toteaa kuitenkin
esimerkiksi inflaation vaikuttavan yrityksiin viiveellä. Raaka-aineiden hintojen nousu tulee vaikuttamaan myös muihin yrityksiin, kuten kauppoihin ja ihmisten rahan käyttöön.
Yrittäjien työ on muuttunut vuosien aikana. Toisilla yritys
on kasvanut ja työt ovat vaihtuneet käytännön hommista
hallinnoimiseen. Palveluja tuottavilla yrityksillä ihmisten
lisääntynyt sosiaalisen median käyttö on vähentänyt ja
toisaalta muokannut töitä, kun on jouduttu keskittymään
puhelimen aiheuttamiin ongelmiin. Esitin yrittäjille myös
kysymyksen, haluaisivatko he muuttaa työssään jotain.
Suvi-Siikainen 2022
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Yhdeksännen luokan valinnaiskuvataiteen valinneet maalailivat akryylivärein
lähikuvia eläimistä teemalla “Katse”. Intensiivisiä katseita loivat maalauksissa
suurimmaksi osaksi kotoisat maatiaiskissat, mutta raukeasti katselevat myös
lempeänoloinen lehmä kevätlaitumella ja eksoottinen panda.

Heinäkuu
Heinäkuussa voi uida.
Voi lämmittää saunan mökillä.
Syödä hyviä ruokia, leikkiä.
Amanda Karppinen

Iina Tuominiemi

Julia Koskinen
38 Suvi-Siikainen 2022

Iida-Maria Savala

SuviSiikainen
Kesällä voi ratsastaa.
Kesällä voi uida ja leikkiä.
Kesällä voi aivastella siitepölyn ansiosta.
Kesällä voi kiusoitella pikkuveljiä.
Kesällä on kivaa.
Tinja Santanen

Robert Vettenranta

Kesäinen runo
Voi kesällä tehdä ihan mitä vaan.
Voi puhelimen pois laittaa
ja ulos lähteä leikkimään.
Sieltä sisälle ja puhelin käteen
ja pelaamaan
ei vaan ulos jatkamaan leikkiä.
Eino Keso

Heli Hamppula
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Nuoret maatalousyrittäjät monien haasteiden edessä
Viisi vuotta on kulunut siitä, kun
Vanhatalon veljekset Juho ja Heikki
aloittivat kotitilansa isäntinä Siikaisten
Otamolla. Nuorilla miehillä oli selvät
suunnitelmat, mihin tilan asioihin täytyy ensin tarttua.
- Yhtäkään hukkainvestointia emme
ole tehneet. Kaikki ovat osoittautuneet oikea-aikaisiksi ja tarpeelliseksi,
Juho, veljeksistä vanhempi, vakuuttaa.

Eläinten hyvinvointi
ykkösprioriteetti
Vanhatalon tila on edelleenkin maitotila, tuote on sama, mutta tuottamistapa muuttui robottilypsyn myötä.
Tilan kaksi robottia hoitavat ideaalisti
nykyiset 127 lypsävää lehmää. Robottilypsyssä lehmä hakeutuu lypsettäväksi omatoimisesti, silloin kun tuntee siihen tarvetta. Robotit siis toivat
lehmille valinnanvapautta. Ne myös
välittävät ajankohtaista tietoa lehmän
hyvinvoinnista.
Lehmien hyvinvointia seurataan tarkasti muun muassa joka toinen päivä
meijeriin lähetettävästä tankkimaidosta. Tuloksia käytetään apuna lehmien
ruoan oikeanlaisessa säätelyssä.
Säännölliset rehunäytteet varmistavat
ruokinnan oikean sisällön.
Tilalla on siirrytty kuivikelannan eli

separoidun lannan käyttöön turpeen
sijasta. Eläinten lannasta erotettu kuiva-aines on turvetta edullisempaa,
joten sitä voidaan käyttää myös runsaammin ja näin lisätä eläinten hyvinvointia. Myös suurin osa tilan investoinneista on kohdennettu eläinten
hyvinvoinnin parantamiseksi.
- Mitä paremmin eläimet hoidetaan,
sitä paremmin ne voivat ja sitä paremmin ne tuottavat, veljekset toteavat.

Vihersiirtymä
- Ilmastonmuutos on selvästi nähtävissä, on joko liian märkää tai liian
kuumaa ja kuivaa. Sateet ovat muuttuneet hyvin paikallisiksi. Ymmärrän
kyllä, että asialle pitää tehdä jotain.
Välillä vain tuntuu, että kaikkia elinkeinoaloja ei kohdella tasapuolisesti,
Juho pohdiskelee.
- Ilmastonmuutos pidentää myös
kasvukautta. Kestävämpiä lajikkeita kehitellään koko ajan. Meillä on
muutama vuosi viljelty maissia, joka
ravintorikkautensa puolesta sopii hyvin eläinten ruoaksi. Maissi kestää
nurmea paremmin kuivuutta ja se on
tuottoisa, pieneltä peltoalalta saadaan
hyvä sato. Sadon kasvun lähdön nopeuttamiseksi on kehitelty öljypohjainen biohajoava muovi, joka suojaa
kasvustoa kasvihuoneen tavoin. Muo-

vi sulaa täydellisesti auringossa tehtävänsä tehtyään.
- Tänä kesänä viljelemme ensimmäistä kertaa maissin lisäksi myös hernettä lehmien rehuksi.
- Säiden vaihtelusta huolimatta olemme onnistuneet lisäämään laadultaan
ja määrältään parempaa satoa. Se
tarkoittaa myös kasvanutta maidontuotantoa ja terveempiä eläimiä. Ketjun pellolta maitotankkiin pitää toimia
moitteettomasti.
Heikillä on selkeä näkemys jo tehdyistä toimenpiteistä.
- Hiilen sitominen maaperään on ykkösjuttu. Meille se on luontevaa, koska suurin osa pelloista on nurmella.
Syyskyntöjä käytetään vähän, näin
pelto on kasvipeitteinen pidempään
syksyllä, se toimii hiilinieluna, estää
eroosiota ja valumia. Laskuojien suojavyöhykkeet toimivat samalla tavoin.
Pelloille ajettava liete mullataan, typpi
saadaan suoraan kasvustolle eikä se
pääse haihtumaan ilmaan. Typpeä on
kuitenkin lisättävä keinolannoitteilla
eläinten rehun laadun parantamiseksi.
Heikko säilörehu näkyy negatiivisesti
lehmien tuotoksessa ja terveydessä.
- Maksimaalinen sato jokaisesta pellosta on suurin ilmastoteko, Heikki
tiivistää.

”Mitä paremmin eläimet
hoidetaan, sitä paremmin ne voivat ja sitä
paremmin ne tuottavat”
-Vanhatalon veljekset

Tilan rakennuksista erottuvat massiiviset
tuotantotilat
Suvi-Siikainen
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”Maksimaalinen sato
jokaisesta pellosta on
suurin ilmastoteko”

Tilan nuoret isännät
Heikki ja Juho Vanhatalo
päärakennuksen historiallisen kuistin portailla

-Heikki Vanhatalo

Nykyaikainen säilörehun vaakasiilo,
ilman kattoa, pohja ja seinät betonia

Täsmäviljelystä, täsmäruokintaa
ja täsmätulosta
Nuoret isännät ovat koulunsa käyneet. Asiantuntemusta riittää.
- Me ollaan opeteltu, ei olla mitään
asiantuntijoita vieläkään eikä oltu varsinkaan, kun aloitettiin. Tekemällä on
opittu, veljekset vakuuttavat.
Vertaistukea saa laajasta verkostosta.
Erityisesti omalta kylältä löytyy auttamishalua ja neuvoja tarvittaessa.
- Joskus kuluu parituntinen naapurin
isännän kanssa jutustellessa. Monia
oppeja saa, kun kokeneemman neuvoja kuuntelee.
- Tuntuu, että yhteistyö on lisääntynyt väen vähetessä, ennen touhuttiin
enemmän omissa oloissa.

Maatalouden tulevaisuus
askarruttaa
Energian ja sähkön omavaraisuuden
lisääminen tilalla on tulevaisuuden
haaste, johon ei ole vielä konkreettisia suunnitelmia. Biokaasun tuot-

tamiseen tarvittavia raaka-aineita
maatilalta löytyy; pääraaka-aine lanta
ja lisäksi eloperäistä kasvillisuutta,
kuten esimerkiksi nurmea. Aurinkoenergian hyödyntäminen sähkön tuottamisessa olisi yksi vaihtoehto.
Viimeaikaiset energian ja sähkön
hinnankorotukset koskettavat kaikkia
kansalaisia, mutta erityisesti pitkien
matkojen maaseudun asukkaita. Maataloustuottajille korotukset tuntuvat
lisäksi lannoitteiden lisäkustannuksina. Maatalouden kannattavuusongelmat ovat jo vuosia näkyneet esimerkiksi tilamäärien laskuna, muun
muassa Siikaisissa maitotilojen määrä on vähentynyt vuodesta toiseen.
Tuotantomäärät eivät laske aivan yhtä
rajusti, koska tilakoot ovat suurentuneet. Vuonna 2019 pääasiallisia maitotiloja oli 11, tällä hetkellä tiloja on
7. Vanhatalon maitotilalta tulee noin
kolmannes Siikaisissa tuotetusta maitomäärästä.
Maatalouden etujärjestö MTK on
huolissaan
maatalouselinkeinojen
toimintaedellytyksien heikkenemistä.

Neuvottelut Kaupan ja elintarviketeollisuuden kanssa ovat käynnistyneet
poikkeuksellisesti kesken sopimuskauden uusista hinta- ja toimintasopimuksista. MTK:n Satakunnan kevätkokouksessa toiminnanjohtaja Jyrki
Wallinin mukaan ”tekojen kanssa ei
voi odottaa kylvöjen yli” (MTK:n Satakunnan kevätkokous 13.4.2022).
Maataloudessa kysymys on ensisijaisesti suomalaisen ruoan, arvostetun
ja puhtaan, tuottamisen kannattavuudesta ja elintarvikeomavaraisuudesta.
Sen tuottamiseen ei ihan ”rakkaus lajiin ” riitä, kuten Vanhatalon veljekset
asian ilmaisevat.
Nuorten isäntien ensimmäisiin vuosiin tilanhoitajina on mahtunut monenlaisia elinkeinon harjoittamiseen
vaikuttavia asioita. Yksi asia kuitenkin
tuntuu olevan ennallaan; veljesten
saumaton yhteistyö ja päättäväinen
asenne tehdä parhaansa kotitilan säilymiseksi 14:nnelle sukupolvelle.
Teksti: Arja Lehtinen
Suvi-Siikainen 2022
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Eteläpään monipuoliset liikuntamahdollisuudet

Koskaan ei ole liian myöhäistä liikunnan aloittamiselle. Mikä voisi olla parempi paikka sen harrastamiselle kuin aivan Siikaisjärven tuntumassa sijaitseva Eteläpään matkailualue, joka tarjoaa
runsaasti liikkumisvaihtoehtoja eri vuodenaikoina niin aktiiviliikkujalle kuin harrastelijallekin.
Perusmaastopyörällä on
helppo tutustua
metsäteihin ja
polkuihin.

1. Matkailukeskus
Eteläpään matkailukeskuksesta voi tarvittaessa vuokrata
liikuntavälineitä ravintolan aukioloaikoina
www.etelapaa.fi
Vuokrattavia välineitä:
• minigolf (mailat sekä pallot)
• frisbeegolf (kiekot)
• läskipyörät (2kpl)
• polkuveneet (2kpl)
• kanootit (2kpl)
• soutuveneet (2kpl)
Lisäksi Matkailukeskuksesta voi kesäaikana noutaa
veloituksetta savupirtin sekä Tunturijoen kodan avaimet.
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2. Minigolf
Rata kiertää järven tuntumassa vaihtelevassa kumpuilevassa maastossa; korkealta metsäiseltä kalliolta
tuulilta suojaiseen notkelmaan. Käyttäjien mielestä
14-reikäinen rata on tasokas ja hienolla paikalla.

3. Ulkokuntolaitteet
Kuntolaitteet palvelevat ohikulkijaa, tekemistä on
myös lapsille, kentältä löytyy kiipeilyteline ja keinut.
Hiekkapohjainen alue rajoittuu beach volley -kenttään. Kuntolaitteilla voi harjoittaa kaikkia keskeisiä
kehonosia. Perusharjoitukset sopivat kaikille, oma
vartalo toimii vastuksena, väärintekemisen mahdollisuutta ei ole. Suorituksen tehostamiseksi voi käydä
lämmittelemässä lähellä olevalla pururadalla.

4. Kuntoportaat
Siikaisten 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi rakennettuja
kuntoportaita voi askeltaa 75 porrasta ylös ja 75 porrasta
alas. Askelmat ovat riittävän syviä ja sopivan korkeita. Välitasanteilla voi levähtää tai kerätä vauhtia kovempaan menoon.
Rappusten leveys takaa turvallisen liikkumisen molempiin
suuntiin. Talvikunnossapitoa portaissa ei ole, valaistut portaat ovat pelkkä silmänilo ohi hiihtäville ladunkäyttäjille.

9. Frisbeegolf-rata
Metsäinen, kallioinen rata on täysimittainen 22-väyläinen erittäin suosittu frisbeekiekkojen heittopaikka. Rata
on hyvin säilyttänyt vetovoimansa lajia kehitettäessä
entistä haastavammaksi heittäjille. Alueen hyvä hoito
on myös saanut kiitosta. Rata arvioitiin Satakunnan
kymmenen parhaan joukkoon keväällä 2020.
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Ahkerille liikkujille löytyy alueelta useita nuotiopaikkoja vaikkapa eväitten syöntiä varten. Rannan
grillikatoksesta, Tunturijoen varrella olevasta kodasta ja savupirtistä saa lisäksi väliaikaista suojaa
niin auringolta kuin sateeltakin.

5.-7. Grillikatos, Laavu
ja Savupirtti
Grillikatos löytyy aivan uimarannan tuntumasta. Vähän
pidempi matka on Kuntoradan keskelle kätkeytyvään
alueeseen, joka aikaisemmin tunnettiin Siili Siimeksenä.
Aluetta kiertää hyväkuntoinen leveä, esimerkiksi lasten
rattailla, helposti kuljettava polku. Maisema on vaihteleva, korkeita kallioita, mänty- ja kuusimetsää, alimpana
osittain suota. Polun varrelta löytyy kaksi nuotiopaikkaa
ja savupirttirakennus.

8. Tunturijoen kota
Parin kilometrin etäisyydellä matkailukeskuksesta, Tunturijoen töyräältä, löytyy kota, jossa isokin
seurue löytää istuinpaikkansa. Vieressä virtaavan
jokiuoman iästä kertoo selvät kallioperän kulumisen merkit kodan puoleisen rannan mutkassa.

Teksti: Arja Lehtinen
Kuvat: Arja Lehtinen, Pekka Korhonen ja Heli Malmila

Liikunnan iloa iltapäivään!
Siikaisten vanhus- ja vammaisneuvosto järjestää liikuntailtapäivän Eteläpäässä
24.5.2022 klo 13.00-16.00!
Tutustumme Eteläpään liikuntamahdollisuuksiin ryhmissä. Kokoontuminen
klo 13.00 Eteläpään matkailukeskuksen päärakennuksen edessä olevalla
parkkipaikalla! Säävaraus!
					Tervetuloa!
Lisätietoja:
Arja Lehtinen pj.
p.050 5469253
Miia Leivo sihteeri
p. 044 720 1040
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Lankosken Sähkö Oy
PAIKALLISTA - LUOTETTAVAA
PALVELUA VUODESTA 1924
www.lankoski.fi

Hirvijärventie 8, 29810 Siikainen
Puh. 02 528 8800
Suvi-Siikainen 2022
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KUORMA -AUTO

- vaihtolavat
- hiekka,
- sepeli, sora

Erkki Luoma
29880 Leväsjoki

0400 883 544

Lauttijärventien vieressä, entisen uimarannan läheisyydessä, neljä omakotitalotonttia odottaa rakentajaansa.

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

Satakunnankatu 32
P. 040-1627904
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Avoinna:
Ma-Pe 10-17

A-ryhmän sähköurakoitsija

MS-Sähkö Oy
29810 Siikainen

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

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
KIINTEISTÖHUOLTO
-Ilmastointinuohous, mittaus- ja säätötyöt
-mökkitalkkaripalvelut
peltipasi@gmail.com
www.peltipasi.fi
Teräksentie 1 Siikainen

040 5166775 / Pasi Dahl

Unikko kukittaa
kesän juhlat!
Sähkösuunnittelut,
asennukset & tarvikemyynti
Tommi 040 754 0700
www.tomika.fi

JJS-RAISIO
Koti- ja mökkitalkkari JOKKE
Kotitalkkari
Polttopuuta
Muita kiinteistön ja piha-alueen
huoltotehtäviä
Puh. 0400-721 997
Sähköposti:

Kurkkaamalla verkkokauppaan
kukkapuoti.unikko.ekukka.fi
näet pienen katsauksen kimpuista
ja kukkalaitteista.
Onnittele, muista tai kiitä.
Tilauksen voi tehdä verkossa tai
soittamalla 040 1380499
Kukat kulkevat Siikaisiin!

Kukkapuoti Unikko
Keskuskatu 39
Citymarket, Kankaanpää
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HEIKINKARTANO
Otamo, SIIKAINEN

SiivousApu Pölysieppo
SiivousApu
Pölysieppo
Tiina Lahnakoski

Tarvitsetko
apua arjen askareissa?
Siikaisten entinen Maatalousoppilaitos
Tiina Lahnakoski
Pölysieppo auttaa mm.
Vuokrataan: juhla, kokous- ja kurssitilaa
Tarvitsetko apua• arjen
askareissa?Pölysieppo auttaa mm.
siivouksissa
yöpymismahdollisuudella.
• asioinneissa
Huoneistoja kalustettuna perheille lo
siivouksissa
• pihatöissä asiakkaiden kodeissa
man-tai viikonlopun ajaksi.
Majoitusta työryhmille ja urheilijoille. asioinneissa• vapaa-ajan asunnoissa tai
Leo 0400-131109, Maija 0400-560049

• yrityksien toimitiloissa.

 pihatöissä asiakkaiden
kodeissa
Voit ilahduttaa
myös lähimmäisiäsi

siivouslahjakortilla.
 vapaa-ajan asunnoissa
tai

SiivousApu Pölysieppo

 yrityksien toimitiloissa.

Voit ilahduttaa myös
lähimmäisiäsi
Pölysieppo
tulee siivouslahjakortilla.
ja sillä siisti

040 516 3376

forss.leo.t@gmail.com

LVI -asennukset
JUKKA PURSIALA OY
Uusi osoite: Harjutie 37, Tuorila
Liike: 040 595 7553
Jukka Pursiala 0400 592 957

KONEURAKOINTI

Koivuviita Oy
0400 181 928
0440 181 928

Jelppari

Arjen

- apua arjen askareisiin -

Kotonasi tehdystä
työstä saat
kotitalousvähennyksen.
Ota rohkeasti yhteyttä!
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Terveisin paikallinen yrittäjä

Mari Halminen
050-3318996
www.arjenjelppari.fi

TILAA KELA-KYYDITYS
SATAKUNNAN ALUEELLA
0800 92442 / Keskustaksi Seinäjoki
Jos haluat käyttää Siikaisten omia taksipalveluita (toivetaksia) kelataksikyydityksiin, voit pyytää tilatessasi
auton numero 1339 (Seija) tai 1338 (Markku).
Soita siis ensin meille numeroon 040 5762 547 tai 0500 326 256, ja tarkistetaan
aikataulujen sopivuus ja neuvomme miten toimitaan.
Toimitamme myös vammais- ja sosiaalihuoltolain taksipalveluita POSA:n alueella
Siikaisissa. Jos sinulla on TaksikorttiPLUS käytössäsi ja haluat käyttää meidän
taksipalveluita, niin soitathan meille. Käytössämme on inva-auto paareilla sekä
farmari henkilöauto.
Terkuin Seija ja Markku

PUUTAVARAN
SAHAUSTA
SIIRRETTÄVÄLLÄ
KENTTÄSIRKKELILLÄ
Manu Hollmén

040 5527154

RAUTA – MAATALOUS
www.konetuorila.fi

OY

Konetuorila Oy
Harjuntie 5, 29790 Tuorila
02 551 3230

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

Soita ja
poikkea

Rautanet Merikarvia
Kauppatie 49, 29900 Merikarvia
02 551 0050

Matti Juhala
Akolammintie 11 Otamo

Puhelin 040 554 5766

www.konetuorila.fi
Suvi-Siikainen 2022
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MERIKARVIAN KESÄSSÄ ON JOKAISELLE JOTAKIN
24.6. Juhannustori,
Merikarvian tori

TOUKOKuU
26.5. Nostalgiatanssit,
Koivuniemen Herran farmi

22.7. Jore Marjaranta,
Galleria Vanha Savu

30.7. Krookka läpi vuosikymmenten konsertti- ja tapahtumasarja,
osa III, Discokuningatar Eini ja
1.7. Krookka läpi vuosikymmenten Finnhits-karaoke, Krookan Plassi
konsertti- ja tapahtumasarja, osa
II, Rock around the clock:
Rockabilly-yhtye Relax Trio,
Krookan Plassi
6.8. Stand Up Lauantai:
Ursula Herlin, Tomi Haustola ja
2.-10.7. Täydelliset häät, KrooPetri Hankonen, Galleria Vanha
kan merenrantanäyttämö, Hulvaton
farssi yllätyksineen ja vauhdikkaine Savu
käänteineen, mutta samalla myös
12.8. Pelle Miljoona,
romanttinen komedia, jossa tunteet
iskevät äkillisesti ja ihmiset joutuvat Galleria Vanha Savu
miettimään ketä he todella rakasta13.8. Krookka läpi vuosikymmenvat. www.ouraooppera.fi
ten konsertti- ja tapahtumasarja,
osa IV, Ysäribileet, Krookan Plassi
8.7. Merimessut, Eumer-Areena

HeinäKuU

KesäKuU
11.6. Kyläkauppapäivä,
Steve’n Seagulls,
K-Market Merikarvia

elOKuU

11.6. Saunalauantai,
Koivuniemen Herran farmi
11.6. Krookka läpi vuosikymmenten konsertti- ja tapahtumasarja,
osa I, Yhteislaulutilaisuus ja kesäillan laituritanssit: Artistina Essi
Leppäkoski, Krookan Plassi

14.6.-10.7. Kauneimmat majakkakuvat, Suomen majakkaseura ry,
Galleria Vanha Savu - avajaiset 14.6. 9.7. Meripäivä, Krookan satama
klo 18
9.7. Americarwian Car Show 2,
14.6.-14.8. Kurkista uuneihin,
Eumer areena
taidekoulun opiskelijoiden installaa9.7. Antti Railio,
tioita, Galleria Vanha Savu
Galleria Vanha Savu
16.6. Leikitään Pikku Kakkosta
12.7.-14.8. Kesä ja meri, Porin
-konsertti, Krookan satama
tianoon tilkkuflikat, Galleria Vanha
17.6. Jazzsea, Susanna Aleksandra Savu - avajaiset 12.7 klo 18
ja Joonas Haavisto, Galleria Vanha
20.7. Mikko Alatalo,
Savu
Galleria Vanha Savu
18.6. Farmin puistossa soi
-piknik- konsertti, Koivuniemen
Herran farmi

20.8. Saunalauantai,
Koivuniemen Herran farmi
20.8. MerikarviaLOVE- konsertti,
Krookan Plassi
27.8. Merikarvian perinteiset
yrittäjämarkkinat, Merikarvian tori
27.8. Venetsialaisilta, Petra,
Galleria Vanha Savu

syysKuU
3.9. Nostalgiatanssit,
Koivuniemen Herran farmi

KESÄISET MERIRETKET OURALUODOLLE PERJANTAISIN JA LAUANTAISIN:
Meriretkiä järjestetään tilauksesta, mutta kesällä vene kuljettaa
Krookasta Ouraluodolle perjantaisin ja lauantaisin klo 13. Takaisin
satamaan palataan noin klo 16.30. Retkille tulee ilmoittautua etukäteen veneen kapteenille
la 25.6.
su 26.6.
pe 1.7.
la 2.7.
pe 8.7
la 9.7.

Tapio Ristimäki
Tapio Ristimäki
Raimo Stenroos
Raimo Stenroos
Tapio Ristimäki
Tapio Ristimäki

pe 15.7.
la 16.7.
pe 22.7.
la 23.7.
pe 29.7.
la 30.7.

Raimo Stenroos
Raimo Stenroos
Tapio Ristimäki
Tapio Ristimäki
Raimo Stenroos
Tapio Ristimäki

pe 5.8.
la 6.8.
pe 12.8.
la 13.8.
pe 19.8.
la 20.8.

Tapio Ristimäki, p. 0500 862 190 tai Raimo Stenroos, p. 0400 830
789. Matkan hinta 25 €, lapset (alle 12 vuotiaat) 15 €. Haluatko
yöpyä Ouraluodolla? Ota yhteys kuntaan, puh. 044 7246 333

Raimo Stenroos
Raimo Stenroos
Tapio Ristimäki
Tapio Ristimäki
Raimo Stenroos
Raimo Stenroos

Tule ja majoiTu meillä meren, joen ja järven rannalla tai niiden läheisyydessä.
Katso kaikki tapahtumat: www.merikarvia.fi
2022
Pääsylippusi
kunnan
tapahtumiin kauppa.merikarvia.fi
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Mukavat Matkat Mäkelästä!
Laadukkaat bussit tilausajomatkoillenne!
Tarjoamme teille

46-61-paikkaiset bussit
kaikilla mausteilla
kahdessa bussissa invahissi

Ammattitaitoiset kuljettajat
Asiantuntemuksemme matkojenne suunnittelussa
(rekisteröity matkanjärjestäjä)
Laadukkaat bussit kaikenkokoisille ryhmille

26-30-paikkaiset bussit
mukavuuksilla
26-paikkaisessa WC

Aaro E. Mäkelä Oy
Isojoki 06-263 5159
aaro.makela@co.inet.fi
www.aaroemakela.fi

13-22-paikkaiset
pikkubussit
kahdessa bussissa hissi/liuska

SuviSiikainen

julisteet | esitteet | käyntikortit | kirjekuoret
tarrat | banderollit | roll-upit | mainostaulut

Venesjärvi | Puh. 044 578 9210

Kesällä voi onkia ja rentoutua.
Kesällä voi mennä uimaan Eteläpäähän.
Kesällä voi veneillä Hirvijärvellä.
Kesällä voi syödä makkaroita ja mansikoita.
Kesällä voi mennä asuntovaunulla kalastamaan Lappiin.
Kesällä on aurinkoista.
Jere Aho

raimo@printvisio.fi | www.printvisio.fi

skyprint oy –

monien mahdollisuuksien painot
painota
a lo
lo

paino@skyprint.fi
Toimitusjohtaja Mika Ropanen

02 – 5527 217
0400 – 544 806

www.skyprint.fi
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HUOLTOASEMALLA:

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 9-17, la-su 9-15

puh. 040 552 1041

Matkahuollon
piste

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

TILAUKSESTA TOIMITETAAN
POLTTOÖLJYÄ – TIEDUSTELE!
TEEMME:

- pienimuotoisia autohuoltoja
- renkaiden myyntiä ja
asennusta – tiedustele
- rengashotellipalvelut

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

www.eijankauppa.fi
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Veikkauspiste

FYSIOTERAPEUTTI

Taina
Koskimäki
Puh. 0400 448 969

Reipas Ryhti

• fysioterapia
• kalevalainen
jäsenkorjaus
• ravintovalmennus
• hieronta
• koti- ja yrityskäynnit
• kinesioteippaukset
• myös lahjakortit

Kehoa Kuunnellen

Fysioterapeutti, Kalevalainen jäsenkorjaaja

PARTURI-KAMPAAMO

Tiina
Nieminen
Puh. 040 749 9246
KOSMETOLOGIJALKAHOITAJA

Seija Alanko
Puh. 0500 594 620

Tervetuloa!

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

Lounaskahvila

Sinihelmi

Avoinna arkisin 9:00 – 15:00
LOUNAS 10:30 – 14:00
KAUTTAMME KAIKKI JUHLATARJOILUT,
kakuista pitopöytään, otathan yhteyttä
Pia Fagerroos, puh. 040 595 1775
sähköposti: sinihelmi77@gmail.com
www.ravintolasinihelmi.fi
Kauppatie 45 A, Merikarvia

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

FySioterapiaa MyöS
lääKärin läHetteellä.

Lämpimästi tervetuloa!

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

Liike- ja palvelutalo
Siikainen
puh. 0400 448 969

Lounaskahvila

Marilyn
isin
k
r
aa 5
n
n
i
-1
Avo klo 8

Lounas

Kahvila

Pitopalvelu

Yksityistilaisuudet

Tervetuloa!
Lounaskahvila Marilyn
Puh. 041-315 2279
Tuorilantie 1, 29810 Siikainen
Löydät meidät myös facebookista!
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Siikaisten seurakunnan 7-12- vuotiaiden
kesäleiri 13.-15.6.2022 Sammin kylätalolla.
Ilmoittautuminen
Seeralle 30.5.2022
mennessä viestillä
0400845821 tai
merita.mukkala@evl.fi

Pelejä, uimista,
saunomista
Ilmoittaudu sinäkin mukaan
loisto porukkaan
kesäleirille.

Pekka Simojoki & Sami Asp duo
esiintyivät Siikaisten kirkossa
sunnuntaina 10.4.2022.
Ohjelmassa oli laulua,
sanaa ja rukousta.

YKSIVUOTISTEN KORISTE- JA HYÖTYKASVIEN

TAIMIA
Torilla 24.5, 31.5. ja 7.6.2022 klo 9.00-12.00
Seija Unto puh. 050 3397254
54 Suvi-Siikainen 2022

Leirimaksu
25€/1.-3.lk (13.-14.6.22).
30€/4.-6.lk (13.-15.6.22).
Sisaralennus 5€

SEURAKUNTATAPAHTUMAT KESÄ 2022
JUMALANPALVELUKSET:

Su 22.5. klo 10 Sanajumalanpalvelus srk-kodissa, Kalliomaa, Tanskanen
To 26.5. klo 10 Helatorstain Messu kirkossa, Kalliomaa, Tanskanen
Su 29.5. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa, Kalliomaa, Koskinen
Pe 3.6. klo 9:30 Yhtenäiskoulun kevätkirkko
Su 5.6. klo 10 Messu kirkossa, Ervasti, Tanskanen,
Su 12.6. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa, Ervasti, Tanskanen
Su 19.6. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa, Kalliomaa, Tanskanen
La 25.6. klo 10 Juhannuspäivän Messu kirkossa, Ervasti, Tanskanen
Su 26.6. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa, Ervasti, Tanskanen
Su 3.7. klo 12 Luontokirkko srk:n Leirirannassa, Ervasti, Tanskanen
Su 10.7. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa, S.Leppänen, K.Koskinen
Su 17.7. klo 10 Messu kirkossa, Ervasti, Tanskanen,
Su 24.7. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa, Matti Vähäkainu, Tanskanen
Su 31.7. klo 10 Konfirmaatiomessu kirkossa, Ervasti, Tanskanen
Su 7.8. klo 10 Perhejumalanpalvelus ja kouluun lähtevien siunaaminen
kirkossa, Ervasti, Tanskanen
Su 14.8. klo 10 Messu kirkossa, Ervasti, Tanskanen.
Messun jälkeen 50-v sitten konfirmoitujen juhlakahvitilaisuus srk-kodilla
Su 21.8. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa, Kalliomaa, Koskinen
Su 28.8. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa, Ervasti, Tanskanen

LAPSI- JA NUORISOTYÖ:

Pe 20.5. klo 10 Pikkuväen kevätkirkko kirkossa
Nuortenilta (kevään viimeinen) pe 20.5. klo 18 Leirirannan kodalla, Seera
Avoin kerho lapsille ja perheille jatkuu elokuussa
Lastenleiri Sammin kylätalolla 13.-15.6. Ilmoittautumiset 30.5. mennessä
Seeralle. (kts. erillinen ilmoitus Suvi-Siikaisissa)

MUU TOIMINTA:

To 19.5. klo 18:30 Naistenpiiri srk-kodilla, Kaarina Hautala Karviasta
vieraana
Ma 23.5. klo 9 Terveysryhmä srk-kodilla
Hartaudet Metsätähdessä klo 14 ti 24.5., 14.6., 28.6., 19.7., 9.8., ja 23.8.
To 26.5. klo 15 Laavuveisuut ja Raamattupolkuvaellus, Päivärinta
Ke 8.6. klo 18 Kesäillan hartaus srk-kodissa, Reijo Heikkilä
La 11.6. klo 10-15 Siikaisten päivät, seurakunnan kohtaamispaikka
Ke 15.6. klo 17 Sanan Evästä ja liikuntaa Leirirannassa, Tiina Vanhatalo
Su 19.6. klo 19 Pori Organ festivaalin konsertti kirkossa
Ke 22.6. klo 18 Kesäillan hartaus srk-kodissa, Olavi Ervasti
Ke 6.7. klo 18 Kesäillan hartaus srk-kodissa, Mikko Mikkola
Ke 13.7. klo 17 Sanan Evästä ja liikuntaa Leirirannassa,Tiina Vanhatalo YHTEYSTIEDOT:
Ke 20.7. klo 18 Kesäillan hartaus srk-kodissa, Leena Ervasti
Kirkkoherra Olavi Ervasti, puh. 040 586 1345
Ke 3.8. klo 18 Kesäillan hartaus srk-kodissa, Mikko Mikkola
Ke 10.8. klo 17 Sanan evästä ja liikuntaa Leirirannassa,Tiina Vanhatalo Talouspäällikkö Susanna Järvenpää, puh.
040 549 3122
Ke 17.8. klo 18 Kesäillan hartaus srk-kodissa, Olavi Ervasti

Siunattua kesän aikaa kaikille!
www.siikaistenseurakunta.fi
@siikainensrk.
Pappilantie 1, 29810 Siikainen

Diakonissa Kaisa Päivärinta puh. 0400 363 588
Kanttori Jari Tanskanen, puh. 050 501 7226
Lapsi- ja nuorisotyönohjaaja Seera Mukkala
puh. 0400 845 821
Suntio Majlis Mäki puh. 040 575 4205
VIRASTO avoinna kesällä TI ja TO klo 9-12
(tai sopimuksen mukaan) puh. 040 549 3122
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Valoisaa kesää Hirvijärveltä!
Ravintorenkaan Kosken tilalla on riittänyt kiirettä sekä viime
vuonna että nyt alkuvuodesta. Tekeillä on myös paljon uutta,
josta pääsemme kertomaan myöhemmin.
Ihmisten kiinnostus

niaksi tehtyyn tuotesarjaan. Yhdistimme voimam-

omaan terveyteensä

me suklaatuottaja Goodion kanssa ja teimme

ja sen ylläpitoon on

Havu-suklaan, jossa yhdistyvät suklaa ja Karin

edelleen kasvussa.

Havupuu-uute! Tuotetta on myynnissä yksinoikeu-

Saamme viikoittain

della Ruohonjuuri-myymälöissä ja heidän verkko-

viestejä tai soitto-

kaupassaan.

ja ihmisiltä, jotka
kertovat saaneensa

Merkittävin tämän hetkinen uutinen on se, että

Karin Havupuu-

olemme uudistaneet Pinena Pyknovital Force

uutejuomasta apua

-männynkuoritablettimme pakkauksen ja koko

esimerkiksi suoliston

ulkoasun vastamaan kansainvälistä kysyntää.

tai ihon ongelmiin.

Oletkin ehkä saattanut nähdä mainoksemme esi-

Nämä palautteet ilah-

merkiksi Vain elämää: Unohtumaton ilta -ohjelman

duttavat meitä joka

mainoskatkoilla. Tuote itsessään on tuttua ja tur-

kerta yhtä paljon.

vallista laatua. Nyt jatkamme työtä näiden kahden
tuotemerkkimme parissa kohti kasvua.

Viime vuosi oli Ravintorenkaalle kiireistä aikaa, sillä
terveystuotealan voitto ja onnistuneet markkinointikampanjat nostivat Karin Havupuu-uutejuoman
tunnettuutta entisestään. Yritys onkin päässyt
työllistämään myös lisää henkilökuntaa – ja alkuvuodesta otimme käyttöön varastonlaajennuksen,
joka toi paljon kaivattua lisätilaa tuotannolle.
Olemme päässeet yhdessä metsänomistajien
kanssa sertifioimaan myös uusia luomukeruualueita, joten raaka-aineen saatavuus on turvattu
myynnin kasvaessakin. Lisäksi nämä monimuotoiset ja puhtaat luomumetsät tarjoavat kerääjille
kaikkia muitakin metsän antimia, kuten luomulaatuisia marjoja ja villiyrttejä.
Teimme tässä keväällä jännittävän kokeilun
herkuttelun maailmaan, kun Ruohonjuuri-ketju
halusi meidät mukaan 40-vuotisjuhlansa kun-

Valoisaa kesää toivottaen,
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Sanna Herttua-Laiho ja koko Ravintorenkaan väki

Rakennuskantatietojen päivitys ja
kiinteistöveroselvitys

Oma tontti Siikaisista

Maankäyttö ja rakennuslaki on muuttumassa rakentamislaiksi,
joka tuo muutoksia rakennuslupien hakemiseen digitalisaation
muodossa. Samaan aikaan kiinteistöverotus on uudistumassa.
Kunnassa käynnistyvän rakennuskantatietojen päivityksen tarkoituksena on saattaa kunnan alueen rakennustiedot ajan tasalle
rakennusrekisteriin jotta rakennusten kiinteistöverot määräytyisivät oikeilla perusteilla. Tavoitteena on käydä läpi kaikki kunnan
alueella olevat rakennetut kiinteistöt. Tarkastustyö tehdään aluksi
kunnan omana työnä. Työ kestää useamman vuoden.
Pääosa työstä tehdään eri rekistereitä ja rakennuslupakuvia vertaamalla. Työssä käytetään apuna myös ilmakuvia. Osa kohteista
tarkastetaan myös maastossa. Rakennusten ulkomitat käydään
epäselvissä tapauksissa tarkastamassa mittaamalla, mutta rakennusten sisälle ei mennä.
Kunta tulee lähettämään kiinteistön omistajille rakennustietojen
kyselylomakkeen, jota käytetään selvitystyössä yhtenä tietolähteenä.
Kiinteistön omistajalla on velvollisuus tarkistaa kiinteistöveroilmoitus ja huolehtia, että tiedot ovat oikein.

Eteläpään matkailu- ja virkistysalueen vierestä

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

Kunnanjohtaja
Tervetuloa
Päivi
Rantanen,
puh.
044
720 1021
tutustumaan!
Tekninen johtaja
Anne Järvenranta
puh. 044 720 1028

Lisätiedot:
Tekninen johtaja www.siikainen.fi
tit
Siikainen – Luontoa Käydä Edellä
Tonnissä
Anne Järvenranta
yn
puh. 044 720 1028
my yt!

Rakennuskantatietojen päivityksen johdosta kiinteistöillä tehdään
rakennusten tarkistusmittauksia kunnan työntekijän toimesta.

n

www.siikainen.fi

Siikainen – Luontoa Käydä Edellä

Palvelemme sinua Kankaanpäässä ja Merikarvialla

Reija Kovamäki

Asiakkuusasiantuntija
Rahoitus
050 302 0350
reija.kovamaki@op.fi

Marja-Leena Sillanpää

Asiakkuusasiantuntija
Rahoitus
050 590 0039
marja-leena.sillanpaa@op.fi

Pia Salo

Asiakkuusasiantuntija
Rahoitus
044 714 1957
pia.s.salo@op.fi

Teija Suonpää

ntiitssä
Ton
n
y
my nyt!

Asiakkuusasiantuntija
Säästäminen ja sijoittaminen
044 714 1955
teija.suonpaa@op.fi

Kaikkien asiantuntijoidemme yhteystiedot löydät
osoitteesta op.fi/lansi-suomi/soitasuoraan.

Piia Jönkkäri

Asiakasneuvoja
Päivittäispalvelut
010 257 0465
piia.jonkkari@op.fi

Merikarvia

Eeva-Liisa Lehtiniemi

Asiakkuusasiantuntija
050 467 7041
eeva-liisa.lehtiniemi@op.fi

Merikarvia

Tuija Ruoho

Asiakkuusasiantuntija
050 340 4175
tuija.ruoho@op.fi

Kankaanpään konttori
Kassapalvelut avoinna
ma ja to klo 10.00-16.30
Anne Holma

Asiakkuuspäällikkö
Varainhoito
044 782 8298
anne.holma@op.fi

Satu Kuusisto

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

Jussi Kivelä

Asiakkuuspäällikkö
Maa- ja metsätalousasiakkaat
040 670 7170
jussi.a.kivela@op.fi

Lainopilliset
palvelut

Kirsi Rantanen

Sonja Mäkelä

Asiakkuuspäällikkö
Yritysasiakkaat
044 714 1853
kirsi.rantanen@op.fi

Asiakasneuvoja
Päivittäispalvelut
010 257 0566
sonja.makela@op.fi

OP Kodin
kiinteistönvälitys

Pohjola
Vakuutus

Neuvottelupalvelut
ajanvarauksella
ma-pe klo 10.00-16.30

Merikarvian konttori
Kassapalvelut avoinna
pe klo 10.00-16.30
Neuvottelupalvelut
ajanvarauksella
ma-to klo 10.00-16.30

Minna Uusitalo

Asiakkuusjohtaja
Taloyhtiöasiakkaat
050 367 2675
minna.m.uusitalo@op.fi

Jani Rosendahl

Pankkilakimies,
julkinen kaupanvahvistaja
040 661 9686
jani.rosendahl@op.fi

Pauliina Pärkö

Lakiasiantuntija
050 511 5056
pauliina.parko@op.fi

Tero Vaahtio

Kiinteistönvälittäjä LKV
044 015 8555
tero.vaahtio@op.fi

Johanna Hakala

Asiakkuusneuvoja
010 253 0262
johanna.i.hakala@pohjola.fi
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Kahvi- & Oluttupa

Kaarna

Kankaanpääntie 2, Siikainen
p. 044 5515253
Uutena meillä pizzat, makkaraperunat & ranskikset.
Tutut ihanat leivonnaiset, jäätelöpallot, kahvia
ja anniskeluoikeudet. Biljardi ja darts.
Kakkuja & leivonnaisia myös tilauksesta.
Avoinna pääasiassa to-la, ajankohtaiset aukioloajat
löydät kylän ilmoitustauluilta,
facebookista ja instagramista @kahvioluttupakaarna.

La 21.5 Pubivisa klo 21
La 4.6 Leeni klo 22:30
La 18.6 Me&i vaate-esittely
klo 15
La 18.6 Viimeinen Trubaduuri
klo 22:30

Leeni - yhden naisen bändi
La 4.6 klo 22:30

Leenin repertuaariin kuuluu tunnettuja
rock-, kantri- ja pop-kappaleita
70-luvulta aina nykyajan hitteihin.

talteen!
Leikkaa kupongit

Kaarna

Kaarna

max. 2 palaa kupongilla

max. 2 kuppia kupongilla

Kakku- tai leivospala
2€/pala

2022
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Voimassa
30.7.2022

Kahvi
1€/kuppi

Voimassa 30.7.2022

Viimeinen Trubaduuri

La 18.6 klo 22:30
Blues /Rock trubaduuri

MERIKARVIAN KROOKAN MERENRANTANÄYTTÄMÖLLÄ

Robin Hawdon | Käännös Sarianne Paasonen

Täydelliset
Häät
Ohjaus Lauri Ketonen

KSET:
NÄYTÖ
o 14
la 2.7. kl
o 18
su 3.7. kl
lo 18
ma 4.7. k 8
o1
ke 6.7. kl 8
o1
to 7.7. kl
o 18
pe 8.7. kl 14 ja 18
lo
su 10.7. k

LIPUT 25 € | LIPUT MYY: K-Market Merikarvia, Lavikko Pori ja www.ennakkolippu.com.
Varaukset ja tiedustelut puh. 044 527 5273 | www.ouraooppera.fi
ESITYSOIKEUKSIA VALVOO NORDISK DRAMA CORNER - NÄYTELMÄKULMA.
Tämän näytelmän tekijänoikeuksia valvoo Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry
Finlands Dramatiker och Manuförfattare rf
Suvi-Siikainen 2022
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ELOJUHLAT
13.8.
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PALJU

VAUN

alk. 6

U

0 €/v

Herkullisia
ANNOKSIA

rk

TAUSKI
23.7.

maistuvista raakaaineista

AVOINNA
kesä-elokuussa
www.etelapaa.fi
040 513 9877
60 Suvi-Siikainen 2022 2, 29810 SIIKAINEN
Eteläpääntie

Ma-Pe............12-20
Lauantai.......12-02
Sunnuntai....14-20

VUOKRATTAVANA
2 h+k+sauna, ulkovarasto
rivitalon päätyhuoneisto, keskustassa.
Hyvässä kunnossa,
mm. ilmalämpöpumppu.
Edullinen asua.
Vuokra 300 €/kk.
Tiedustelut: puh. 040 5871008
Seppo Mäkiselkä

Kanssasi rakennusprojektin alusta loppuun
tai osan matkaa,
rakensit sitten ulkona tai sisällä,
uutta tai vanhaa!

Mika Ropanen
040 2211200
www.rakennusropa.fi
R eh elli s tä rak entam i s ta

Energiatodistukset
Rakennusten kuntotarkastukset
Remonttisuunnitelmat
Rakennussuunnittelu
Kuntotarkastukset
Projektinsto.fi/Hannu Kiuru
050-3131320 tai hannupkiuru@gmail.com

Reijo Koskela
044 587 9809
* RAKENNUSTYÖT
* METSÄNHOITOTYÖT
* POLTTOPUIDEN PILKONTA

Avattu
Monipuolinen kodintarvike- ja pienrauta-myymälä
Lauttijärventie 1:ssä (ent. apteekin tiloissa).

Poikkea ostoksille!
Myymälä avoinna:
ma - pe klo 8 - 17, la 10 - 13
Vaateliike avoinna:
ma - pe klo 10 - 17, la 10 - 13
Tervetuloa molempiin myymälöihin!
Marjan Putiikki
Lauttijärventie 1, Siikainen
p. 040 - 359 0000 (Marja)
p. 040 - 705 5947 (Seppo)
Suvi-Siikainen 2022

61

POSAN PALVELUT 20.6.-14.8.2022
SIIKAISTEN PERUSPALVELUKESKUS SULJETTUNA 18.7.-14.8.2022
KEHYSKUNTIEN KESKITETTY AJANVARAUS palvelee ma-to klo 8-16, pe klo 8-15, puh. 040 652 4340.
Peruspalvelukeskusten ollessa suljettuina puhelut ohjautuvat hoitajille Kankaanpäähän.
Lääkärin ja hoitajan vastaanotto sekä päivystysvastaanotto hoidetaan Kankaanpäässä,
ajanvaraus puh. 02 577 3265.
Laboratorionäytteenotto toimii sulkujen aikana Siikaisissa perjantaisin. Kankaanpäässä ajanvarauksella www.satadiag.fi
tai puh. 02 627 6410.
Pyydämme asiakkaitamme ottamaan huomioon kesän rajoitetut vastaanottoajat ja huolehtimaan mm. hoitotarvikkeiden haut ja reseptien uusinnat ennen sulkuja.
Äitiys- ja lastenneuvolan palvelut keskitetään sulkujen ajaksi SOTE-keskus Tapalaan, lastenneuvola puh.
044 577 3235 ja äitiysneuvola puh. 044 577 3232. Raskaudenkeskeytysasiakkaat hoidetaan äitiysneuvolassa.
Sosiaalipalveluiden neuvonta on suljettuna ajalla 11.7.-7.8.2022, mutta palvelee puhelimitse 22.7.2022 asti ma-pe
klo 9-15 puh. 02 577 2501 (puhelinpalvelu suljettuna ajalla 25.7.-7.8.2022).
Sosiaalipäivystys päivystää akuuteissa ja kiireellisissä tilanteissa vuorokauden ympäri puh. 02 623 4380.
Hakemukset ja ilmoitukset voi toimittaa postitse os. PoSa Sosiaalipalvelukeskus PL 46, 38701 Kankaanpää tai jättää
postilaatikkoon os. Keskuskatu 51 B, Kankaanpää
SUUN TERVEYDENHUOLTO
Siikaisten hammashoitola suljettuna 4.7.-7.8.2022
Ajanvaraus avoinna ma-pe klo 8-15, puh. 02 577 3550.

KIRPPUTORI TOIMINTATUVALLA
31.8.2022 saakka
Palvelemme
arkisin

Ma .................. klo 9-16
Ti ................. klo 9-15
Ke ................. klo 9-17
To ................. klo 9-16
Pe ................. klo 9-14
La-Su suljettu

SIIKAISTEN APTEEKKI
Lauttijärventie 1, 29810 Siikainen
puh. 02 552 1121

AVOINNA TIISTAISIN KLO 8-14
Kankaanpääntie 1 B, Siikainen (ent. kunnanvirasto) Kesäajan toimii myös pihakirppis (säävaraus).
Olemme avoinna myös lauantaina 11.6.2022 klo
10-14 sekä tiistaina 21.6.2022 klo 8-18!!!!
Myynnissä on paljon erilaista tavaraa! Vaikkapa lahjoiksi on Toimintatuvalla valmistettuja uusia tuotteita; neuletöitä, askarteluita, ym.
Myynnissä on lasten ja aikuisten vaatteita, (sovitushuone löytyy), erilaisia käsitöitä, lasten leluja ja
kaikkea kotiin.

Maksu vain käteisellä!
Tervetuloa
tutustumaan
monipuoliseen
valikoimaan ja tekemään edullisia löytöjä!
HUOM! Kirjaston poistokirjoja on edelleen myynnissä Toimintatuvalla kirpputorin aukioloaikana.
Poistokirjoja myydään 1 euro/kassillinen.
Jokisen Veikon veistoshahmot aamuauringossa visakoivun
kannolla.
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"RAUHOITA MIELESI, HÄIVYTÄ STRESSISI JA
HENGITTELE ITSESI NYKYHETKEEN"
OTATKO HYVINVOINTIHAASTEEN VASTAAN?
Yleinen uupumus, henkinen ylirasitustila, keskittymiskyvyn
heikkeneminen, ahdistus, heikentynyt yleiskunto ja näistä
seuraavat terveydelliset ongelmat ovat yleistyneet
merkittävästi.
Näiden oireiden vaikutus työtehoon, tuottavuuteen ja
varsinkin henkilökohtaiseen hyvinvointiin ja jaksamiseen on
merkittävä.
Näitä oireita ei hoideta kuntoon pelkällä liikunnalla, tiukalla
diettiohjelmalla tai ylipäätään pakottamalla.
Lähestymistavan tulee olla kokonaisvaltaisempi, päivittäistä
aktiivisuutta painottava. Perustekemisen tulee olla helppoa,
muuten voidaan unohtaa pysyvät tulokset.
Hengittäminen on yksi loistava esimerkki tästä kaikesta.
Jokainen meistä osaa hengittää, mutta suuri osa hengittää
itselleen epäedullisella tavalla.
Parempi hengitystekniikka tuo mukanaan selkeitä tuloksia
nopeasti. Keskittymiskyky paranee, stressi lieventyy, aivosumu
hälvenee, energiatasot nousevat ja lihasjumit helpottavat.
Näillä tuloksilla herätetään motivaatio omasta hyvinvoinnista
huolehtimiseen, jolloin muutkin hyvinvoinnin palapelin osaset
alkavat tuntumaan kiinnostavilta.

Hengittämisen taitoa oppimassa
Tomi Räisänen ohjaamassa Ravintorengas Oy:n
henkilöstöä 30 päivän hyvinvointihaasteen
aloitusworkshopissa

työyhteisöille suunnatun 30 päivän hyvinvointihaasteen sisältö rakentuu hengittämisen
lisäksi unen, ravitsemuksen sekä liikunnan ja päivittäisen aktiivisuuden ympärille.

Kiinnostuitko? Lue lisää www.hefysio.fi/tuottavuus tai ota yhteyttä tuomas@heoy.fi / 040
170 1975.
Suvi-Siikainen
2022
jutellaan lisää, miten panostamalla henkilöstön hyvinvointiin parannetaan sinunkin työyhteisösi tuottavuutta!
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JULKINEN TIEDOTE

Mitä tehtäs, sika pestäs?
Lähdetään patikoimaan luontoon, sillä Leppijärveltä löytyy Haapakeitaan luontoreitti, joka on osa Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark-aluetta. Pääset tutustumaan ainutlaatuiseen siikaislaiseen suoluontoon
reitillä, jonka varrelta löytyy lehtomaisemaa, kangasta sekä tietenkin avosuota. Polku kulkee osin pitkospuilla, mutta kannattaa varustautua sopivin jalkinein, sillä osa reitistä voi olla märkää. Puolivälissä matkaa
kannattaa ehdottomasti pysähtyä evästelemään tai vain ihailemaan maisemia Pienen Haapajärven rannan
tuntumaan rakennetulle taukopaikalle.
Haapakeitaan luontoreitti alkaa Katselmankallion näköala/taukopaikalta ja päättyy Haapajärven autiotilalle.
Matkaa kertyy n 3,5 km suuntaansa ja aikaa menee noin tunti keskivertokulkijalta. Myös lyhyempi reitti on
käytössäsi, pääset puolentoista kilometrin kävelymatkalla, kun jätät autosi Herranmetsäntien päätöskohdan pysäköintipaikalle ns. Dahlin tilan kohdalle ja seuraat opasteita kohti Haapajärven tilaa.
Opasteet luontotornille ja Haapakeitaan luontoreitille löytyvät Herranmetsäntien varrelta, Leppijärveltä

Katselmankallion luontotorni
Käytössäsi:
-laavu ja tulipaikka
-autiotupa ja käymälä
Haapajärven autiotila
Käytössäsi:
-päärakennus
-tulipaikka ja käymälä

Käy tsekkaamassa reitti
myös Outdooractivesta!
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