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Sumuinen aamu,

kostea, raitis ilma,

veden liplatus.

Olen iloinen

näistä aamuista.

(Kurkistuksia -12)

Kuuset kurkottelevat,

taivaaseen tähyilevät.

Humisee tuuli,

kevättä huhuilee.

(Kurkistuksia -12)
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syrjäkunnassamme, kuten Kunnallisalan kehittämissääti-
ön tutkimus kuntaamme nimittää, asukkaiden sivistyksel-
liset ja sosiaaliset oikeudet toteutuvat tilastojen mukaan 
huonosti. suurimpana syynä nähdään pitkät etäisyydet ja 
asukkaiden vähyys. tilastot eivät kuitenkaan kerro koko 
totuutta.

Pitkät etäisyydet ovat suhteellinen käsitys. Perusopetuk-
sen oppilaiden päivittäiset matka-ajat pysyvät hyvin lain 
sallimissa puitteissa. Keskiasteen koulutus tarjoaa monia 
vaihtoehtoja. lukioverkko on tiheä ja kuljetukset toimi-
vat erinomaisesti. ammatillinen koulutus on hyvin tavoi-
tettavissa. Perusopetus keskittyy yhtenäiskouluun, jonka 
tuloksellisesta ja tasokkaasta opetuksesta saamme infor-
maatiota aika ajoin. toki väestöpohja on pieni, mutta pai-
nottaisin enemmän toiminnan laatua kuin määrää. 

Pienessä syrjäkunnassamme olemme aina arvostaneet 
koulutusta ja sivistyspuolen taloudellinen tuki on ollut re-
sursseihin nähden riittävää. on pitäydytty koululaitoksen 
alkuaikojen hengessä: ”Kansakoulun asettaminen kuntaan 
on peräti tarpeellinen ja hyödyllinen, se tuottaa ylösvalis-
tusta ja pois poistaa raakuutta ja tyhmyyttä.” (siikainen, 
kuntakokous 1876)
sivistykselliset ja sosiaaliset perusoikeudet syrjäkunnissa 
-tutkimuksessa myönnetään virkamiesten tason vaikutus 
kuntalaisten hyvinvointiin: ”Viisaiden kunnallispoliittis-
ten päätösten ja osaavien viranhaltijoiden kautta saatetaan 
toki sinänsä edelleen löytää ratkaisuja, joissa taloudelliset, 

Siikaislaisten muotokuva
sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet toteutuvat yksittäi-
sissä kunnissa selvästi paremmin kuin verrokkikunnissa 
keskimäärin.” tässä kohdassa olemme verrokkikuntia 
paremmassa asemassa. muualta tulevat huomaavat esi-
merkiksi hallinnon sujuvuuden ja nopeuden. asioihin tar-
tutaan viipymättä, toimenpiteet ovat resurssien mukaiset.

Painavaa-asiaa -yhteisötaideprojektin yhteydessä eri elin-
keinojen, ikäryhmien ja harrastepiirien edustajat saivat 
luonnehtia myös siikaislaisia luonteenpiirteitä. Pika-arvi-
ointina siikaislaisuutta kuvaavia ominaisuuksia ovat ah-
keruus, sinnikkyys, sisukkuus, kateus ja moniosaaminen. 
näihin lisäisin vielä yhteisöllisyyden, halun vapaaehtoi-
sesti vaikuttaa elinympäristön hyvinvointiin. Pienet voi-
mamme yhdistäen se onnistuu. Pidämme syrjäkuntamme 
hengissä.  Voit olla toimijana, kokijana  tai muuten vain 
mukana. Kaikkia tarvitaan, kysyntä luo tarjontaa. oiva ti-
laisuus näyttää yhteistä voimaa on osallistua tapahtumiin 
eri kylillä, opetellaan tuntemaan toisiamme samalla pa-
remmin. näistä asioista tilastot eivät kerro.

”Yhdessä” on myös suomen itsenäisyyden juhlavuo-
den 2017 teema. aloitetaan yhdessäoloharjoittelu jo tänä 
vuonna.

Arja Lehtinen
Kulttuuritoimikunnan 
puheenjohtaja

Painavaa asiaa -yhteisötaideteos

Kansikuva: Printtaan nY, kirjanmerkki 2016.

siikaisissa laaditaan parhaillaan uuden kuntalain mukaista 
kuntastrategiaa. strategiaa on valmisteltu laajan kyläkier-
roksen sekä kunnan henkilöstön ja luottamushenkilöiden 
yhteisen työryhmätyöskentelyn avulla. Kuntalaiset ja va-
paa-ajanasukkaat voivat edelleen kesän ajan esittää omia 
ajatuksiaan kunnan toiminnasta, tavoitteista ja tulevaisuu-
dennäkymistä. laita viestiä minulle. Valmisteluaineisto on 
tutustuttavissa kunnan verkkosivuilla, hallinnon alasivul-
la. Kuntastrategian luonnos valmistuu kesäkuussa ja hy-
väksytään nähtävillä olon jälkeen elo-syyskuussa.

minulla oli kyläkierroksilla ilo tavata monia siikaislaisia 
ihmisiä. tilaisuuksissa oli hyvä henki, paljon keskustelua 
ja muutamia väittelyitäkin syntyi.  ihmisten elämä tun-
tuu olevan mallillaan, vaikka erityisesti sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen tulevaisuus herätti huoltakin. siikaislaiset 
vaikuttavan olevan toimeliaita ja kantavan vastuuta myös 
toisistaan. oman ja muidenkin viihtymisen eteen tehdään 
paljon.

Kuntastrategiavalmistelu kaikkineen onkin osoittanut, 
että siikaisten kunnassa asukkaiden hyvinvointia ja koko 
kunnan elinvoimaa edistää erityisesti omaehtoinen vil-
kas kulttuuri- ja vapaa-ajantoiminta. Kunta voi omalla 
toiminnallaan luoda hyvinvoinnin olosuhteita, ja perus-
palvelukuntayhtymä tuottaa vaadittavia sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palveluita, mutta keskeisin hyvinvointia 
ylläpitävä ja edistävä työ tehdään yhteisöissä; kyläyhdis-
tyksissä, kansalaisopiston harrastuspiireissä, urheiluseu-
roissa, järjestötyössä jne. 

ihmisten ja yhteisöjen tekemä työ tulee erinomaisesti esiin 
kun luet tätä lehteä. lukuisia tapahtumia ja kesäistä tun-

nelmaa.  Kesäämme tuovat eloa myös vapaa-ajanasukkaat 
ja matkailijat.  Voimme yhdessä tehdä tapahtumista ja 
koko kunnasta vielä viihtyisämmän itsellemme ja vierail-
lemme kiinnittämällä kukin huomiota ympäristöömme, 
sen siisteyteen ja turvallisuuteen. 

Kunnan nuoret kesätyöntekijät huolehtivat osaltaan ym-
päristömme ilmeestä ulkoalueitamme hoitamalla. tänäkin 
vuonna kunta työllistää kahdeksi viikoksi kaikki kesätöitä 
hakeneet nuorensa. osa heistä ilahduttaa vanhuksia met-
sätähdessä. myös päiväkoti, kirjasto, kunnan toimisto ja 
keittiö saavat omat ”kesänuorensa”.  Kesätyö on tärkeä 
juttu nuorelle. se antaa mahdollisuuden kurkistaa oikeaan 
työelämään, kokemukset vaikuttavat myös laajemmin 
nuoren käsityksiin työelämästä. 

Kun nuori odottaa innolla kesätyötään, moni aikuinen 
odottaa kesälomaansa. Kesäloman kukin viettää taval-
laan, kiertämällä kesätapahtumia, tonkimalla puutarhaa 
tai vaikka laiturinnokassa kirjan lukien. itseltäni saattaa 
tänäkin kesänä lukemattomat kirjat jäädä lukematta, sillä 
haluan osallistua moneen tapahtumaan itsekin ja minulle 
tärkeä juniorijalkapallokin vie oman osansa kesästäni. 

siikainen summeria odottaen ja aurinkoista kesää toivot-
taen,

Viveka Lanne,
kunnanjohtaja

”Tee ei mitään. Se on sinulle hyväksi.” 
 nalle Puh ja elämisen taito

Kuntalaiset on kunnan 
tärkein voimavara

Pitkiä, vahvoja
harppauksia.
Kevät tuoksuu hyvälle.
Se on sekoitus multaa,
havuja, käpyjä ja
uutta alkua.
(Kurkistuksia -12)
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Kuntalaisten muotokuva -työpajat ovat osa Kankaanpään 
taidekoulun Pohjois-satakunnan yhteisötaiteilija-hanket-
ta. työpajoja toteutettiin Karviassa, Jämijärvellä ja sii-
kaisissa. työpajojen taideohjaajana toimi Kankaanpään 
taidekoulun kuvanveiston lehtori ja kuvanveistäjä Heli 
Ryhänen. ohjaaja-apuna työpajoissa oli kuvataiteen opis-
kelija Janika Schwarz.

Yhteisötaiteen ydin muotoutuu taiteilijan ja yhteisön koh-
taamisesta. Yhteisötaidetta luonnehtii kiinnostus sosiaalis-
ta ympäristöä ja kanssakäymistä kohtaan. sen lähtökoh-
tana on yhteisö; taidetta tehdään yhteisön ehdoilla, sen 
jäsenten kanssa ja nimenomaan heitä varten. 

Yhteisötaidetta Pohjois-satakunnassa

Painavaa asiaa siikaislaisten käsissä
siikaislaiset saivat tutustua jo kesällä 2014 yhteisölliseen 
näytelmän rakentamiseen, kun yhdessä ohjaaja sanna 
Franckin kanssa työstimme Kylätiellä-näytelmää. tänä 
keväänä saimme tutustua samaan menetelmään kuvatai-
teessa.

- siikaisissa kunta otti innoissaan yhteisöllisen taidetoi-
minnan vastaan. Hyvissä ajoin valikoitunut ryhmä oli 
työstänyt jo etukäteen ja ajatuksella luonnoksia työpajas-
sa toteutettavista teoksista, toteaa  projektikoordinaattori 
Saija Mustaniemi.

innostunut ja ehkä hieman jännittynytkin ryhmä kokoon-

Seniorikuntalaisia kuvaava riippupihlaja ei kestänyt ehjänä 
rankkaa valuprosessia.

tui huhtikuun alussa yhtenäiskoululla työstä-
mään näkemystään siikaislaisista ” kasvoista.” 
tarkoitus oli muotoilla pienoisveistos, mikä 
parhaiten luonnehtisi tekijänsä edustamaa ryh-
mää.  Kymmenisen osallistujaa edusti moni-
puolisesti siikaislaista yhteisöä. edustettuna 
olivat eri ikäryhmät, elinkeinot ja harrastepiirit.

- oli todella mukava tilaisuus. Voisiko tällai-
sia olla useammin? totesivat kotiseutumuseon 
edustajat Pirkko Aho ja Lea Järviluoma yk-
simielisesti.

- Pitkästä aikaa heräsi oikea luomisvimma! 
sisulla läpi harmaan kiven- teos herätti teki-
jässään Marja Korpelassa ajatuksen työstää 
ideaansa jopa yksittäiseksi tilateokseksi. mar-
jan kaupan eteisessä voi ihailla taiteilijan tämän 
hetken luomistuotetta. Vaihtuvassa näyttelyssä 
käytetään hyväksi kierrätysmateriaaleja.

myös senioriväestön edustaja Marja-Liisa Er-
kintalo oli tyytyväinen parityönä Meeri Ha-
kamäen kanssa toteutettuun teokseen, vaikka 
hänellä oli aluksi ollut vähän erilainen suun-
nitelma mielessään. Harjoiteltiin siis myös yh-
teistyötä ja kompromisseja.

Yhteisötaiteen tavoitteita saavutettiin myös 
Taisto Salon mielestä.
- oli tosi mukava ja leppoisa tunnelma. toisia 
autettiin ja kannustettiin, kehui taisto salo.

metsäisen siikaisen edustajaksi saatiin Elisa 
Laine. metsää monella tapaa virkistyskäyttäjä-
nä hyödyntävä elisa sai inspiraation työhönsä 
Paavo Haavikon runosta, joka vapaasti muo-Tulista touhua pronssivalun parissa. "Siikaislaisia kasvoja" muovailtiin innolla. 

toillen kuuluu: ”Haluan ojentaa sinulle metsän kämmenel-
lä, koska on kevät…”  

nuorin, lapsia ja nuorisoa edustava Venla Laine, koki 
myös tehtävän mieluisaksi, vaikka materiaalina käytetyn 
punavahan  jäykkyys aluksi vähän oudoksutti. Venlan teos 
korostaa juurien ja siipien tärkeyttä nuorella ihmisellä. 
näitä ominaisuuksia siikaislaisilla lapsilla ja nuorilla on 
mahdollisuus kasvattaa kotikunnassamme.

Kuntalaisten muotokuvat valettiin pronssiin ja lopulliset 
teokset luovutettiin  osallistuneille kunnille muistutuk-
seksi asukkaiden monimuotoisuudesta toukokuun alussa. 
Yleisöllä on mahdollisuus tutustua tähän yhteisötaidete-
okseen siikaisten Päivien torilla. mahdollisesti pääsemme 
myös arvailemaan, miten osuvasti taiteilijat ovat yhtei-
söämme kuvanneet.

teksti: Arja Lehtinen  Kuvat Saija Mustaniemi ja 
Janika Schwartz
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Leevi Halminen, 8- vuotias koululainen, kyllästyi vain 
askartelemaan puupalikoiden kanssa: hän halusi saada 
aikaan jotain hyödyllistä. Yhdessä isänsä kanssa leevi 

YrittäjYYttä ikä kaikki
junioriyrittäjä Leevi Halminen rakentaa linnunpönttöjä, joonas terva-
kangas harjoittelee huoltoasemayrittäjäksi, Seija Myllymäki huolehtii 
Eteläpään toiminnasta, Pauliina Liljan lankakaupasta jokainen löytää 
taitojensa mukaista ajanvietettä ja anne rantalan Hildan piirongista 
löytyy kaikkea kaunista. Senioriyrittäjä Leo Forssin Heikinkartanon 
tiloja voi käyttää moneen tarpeeseen.

Helpotusta pikkulintujen asuntopulaan

Linnunpönttöjä kolopesijöille
tuumasi, mitä järkevää puusta voisi hänen taidoillaan ra-
kentaa. taustalla kutkutti myös ajatus mahdollisesta oman 
rahan ansaitsemisesta, käyttökohteista ei olisi pulaa.

ajatusta linnunpönttöjen raken-
tamisesta vauhditti myös meneil-
lään oleva miljoona linnunpönt-
töä - kampanja, joka käynnistyi 
maaliskuun alussa Yle luonnon 
yhteistyökumppaneineen mark-
kinoimana. suomen metsissä 
on kova pula koloista, niinpä 
kampanjan tavoitteena on nos-
taa suomen oksistoon miljoona 
linnunpönttöä toukokuun 2017 
loppuun mennessä. leevi voi 
omalta osaltaan helpottaa lintu-
jen asuntopulaa.

isä avusti rakennusmateriaalin 
hankinnassa ja toimi sahausmes-
tarina. leevi hoiteli naulauksen, 
kiinnityskoukut ja koristelun. 
osa pöntöistä sai taidokkaan 
polttokuvioinnin. Pääsiäislau-
antain torilla leevi myi 15 lin-
nunpönttöä, kaikki, mitä oli 
valmiina. tiedustelin leeviltä 
pääsiäisen jälkeen, löytyisikö 
meidän mäen tiaiselle vielä pe-
säpönttöä.
- itse asiassa tarvikkeita ei juuri 
nyt ole. mutta asia varmasti kor-
jaantuu muutamassa päivässä, 
tuumasi rakentaja. 

Parin päivän kuluttua sain kut-
sun tulla valitsemaan sopivaa 
pönttöä kotipihallemme. Pönt-
töä valitessani keskustelimme 
nuoren yrittäjän kanssa tulevai-
suuden suunnitelmista, yrittämi-
sestä. 
- Jotakin yrittämiseen liittyvää 
teen aikuisena, totesi leevi var-
masti.

Mestari työssään.

Tuotokset odottavat ostajaansa.

ensimmäiset linnunpöntöt syntyivät jo edellisenä syksynä 
ja niitä on tarkoitus valmistaa jatkossakin. suunnitteilla on 
myös lintulauta, joka olisi tarpeeksi helppo rakentaa, mut-
ta kuitenkin toimiva. nuoresta iästään huolimatta leevillä 
on kokemusta myös mansikkamaalla ahertamisesta. Yrit-
täjyyttä tukevat myös vanhempien asenteet. mari- äidin 
mielestä lapsille ei kaikki saa tulla kuin tarjottimella. 
ansaitsemillaan rahoilla leevi maksoi oman osuutensa 
syksyllä hankitusta peltomoposta. nyt kädessä on tuliterä 
omalla rahalla hankittu kännykkä.
- muuten tämä on tosi hieno, mutta vanhempien 
asettamat rajoitukset vähän harmittavat, pahoittelee leevi.

linnunpönttö kainalossa, hyvin neuvoin varustettuna läh-

den rekisteröimään uutta asuntoa pikkulinnuille. Pönttöni 
oli 1233.  siikaisissa rekisteröity linnunpönttö. suomes-
sa on puolen miljoonan raja jo reippaasti ylitetty. leevi 
jäi ahertamaan vielä linnunpönttöjen parissa. Hänen ai-
kaansaannoksiaan on myynnissä myös siikaisten Päivien 
torilla. Keskikesä ei ehkä ole ihan tämän tuotteen seson-
kiaikaa, mutta linnunpönttöjä voi luontoon asettaa jatkos-
sakin. samalla saadaan lisää linnunlaulua ensi vuonna sata 
vuotta täyttävälle suomellemme.

teksti: Arja Lehtinen 
Kuvat: Mari Halminen
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”Koskahan Siikasii tulee uus
huoltoasema, alkaa nyppiä tämä 
Tuorilas ravaaminen…”
-ärtynyt      (Kurkistuksia -12)

Pari vuotta sitten Matti Tervakangas ryhtyi huoltamo-
yrittäjäksi ja avasi kylmäaseman polttoaineen tankkaajil-
le 18.10.2013. tänä keväänä maaliskuun alussa palvelut 
täydentyivät kahvilapalveluilla ja erilaisilla huoltotöillä. 
mukaan tuli uuden sukupolven yrittäjä, vastavalmistunut 
autonasentaja Joonas Tervekangas.

19-vuotiaan, vastavalmistuneen autonasentajan toimen-
kuva on moninainen. matti-isän mukaan Joonaksen työ-
päivään kuuluu kaikki kahvinkeitosta autoremontteihin. 
matti toimii taustatukena, minkä muilta töiltään ehtii, 
mutta useimmiten kokonaisvastuu päivän tehtävistä on ju-
niorilla.

siikaisten huoltoasema täydensi palvelujaan
- Pitkät 12-tuntisetkaan työpäivät eivät haittaa, jos vain 
töitä riittää. aika ei tule pitkäksi, sanoo Joonas.
liian vaikeat tehtävät eivät tähän mennessä ole nuorta 
huoltamoyrittäjää päässeet yllättämään. Kevät on huolta-
mopuolella ollut ensisijaisesti autonrenkaiden vaihtoa ja 
huoltoa. 
- myös autokatsastukseen liittyvät perushuollot pystyn te-
kemään, vain erityismittaukset jäävät katsastuskonttorin 
suoritettavaksi.
- uudet autot tarvitsevat erityislaitteita kunnon huollon te-
kemiseksi. niitä hankitaan, mikäli tarvetta tuntuu olevan.

Vaikka pienen huoltamon perusvarustus erilaisine korja-
usosineen on rajoitettu, vakuuttavat huoltamoyrittäjät, että 
yhden – kahden päivän odotuksella tarvittavia osia saa-
daan tilattua eri automerkkeihin.
- onpa täällä siistiä, huikkaa miesasiakas kahvilan ovelta.

 toinen asiakas on vailla sytytystulppaa ruohonleikkuriin-
sa. eipä löytynyt huoltamolta, mutta eijan kaupasta löytyi. 
sinne tyytyväinen asiakas jatkoi matkaansa.

avara, C-oikeuksilla varustettu kahvila, on tällä hetkel-
lä auki päivittäin kello 8-20, sunnuntaisin avataan kello 
9. aukioloajat muotoutuvat tarpeen mukaan. Huoltamon 
puolelle on parasta varata aika etukäteen. Rakennuksesta 
löytyy lisäksi kokoustilaa ja kesäaikana tilava terassi täy-
dentää kahvilaa.

Joonas harjoittelee huoltoaseman pitoa vuoden loppuun. 
sen jälkeen armeija kutsuu nuorta miestä.
- Jos vain pääsen autojoukkoihin, haluan suorittaa täyden 
palveluksen.
- siikainen on kuitenkin paras. Voihan sitä käydä välillä 
muualla, mutta täällä haluan asua, lisää Joonas. 

Huoltamon ja kahvilan kannattavuus on vielä kysymys-
merkki, mutta matti muistuttaa edellisen kevään kunnan 
elinkeinoasiamiehen kyselystä kuntalaisille, missä kartoi-
tettiin puuttuvia asioita kunnastamme.
- erittäin selvästi toivottiin lisää kahvilatoimintaa, muis-
tuttaa matti.

nyt joukolla käyttämään tätä uutta palvelua. 

teksti: Arja Lehtinen
Kuva: Raimo Maljanen

Nuori yrittäjä ja uusi terassi odottavat kesää ja kulkijoita.

Kun Seija Myllymäki sai kuulla, että siikaisten kunta 
hakee uutta yrittäjää eteläpään matkailukeskukseen, hän 
tiesi heti tilaisuutensa tulleen.

- tämä paikka sopii minulle kuin nenä päähän, toteaa uusi 
yrittäjä pizzan paiston välissä.
aikaisemmin pääkaupunkiseudulla K-kauppiaana nes-
te-asemalla toiminut seija oli heti tilaisuuden tullen val-
mis palaamaan takaisin kotiseudulleen. Kaupunkimiljöö ei 
häntä kiehtonut. 
- tuntui todella hyvältä palata takaisin. ihminen ei ole 
koskaan niin yksin kuin isossa kaupungissa. asiakkaiden 
ystävällisyys ja auttavaisuus on yllättänyt minut myös iloi-
sesti.

seija on aktiivitoimija myös sammin kyläyhdistyksessä. 
tekemisen monipuolisuus viehättää, välillä myös selkeä 
fyysinen tekeminen tuntuu hyvältä. eteläpäästä löytyy 
näitä molempia.

uusi yrittäjä aloitti viime marraskuun alussa. Hän pääsi 
mukavasti tutustumaan asioihin ja paikkoihin ennen varsi-
naista pikkujoulusesonkia. 

Paluu kotiseudulle 

uusi yrittäjä eteläpäähän

- odotuksiin nähden yleensä hiljainen talviaikakin meni 
yllättävän hyvin. mökkivuokraus on ollut kohtuullisen vil-
kasta, toteaa tyytyväinen yrittäjä.

seijan hoidossa on tällä hetkellä 15 lomamökkiä. osa-ai-
kainen siivooja helpottaa mökkien hoidossa. Kesällä ete-
läpää on avoinna joka päivä. silloin tarvitaan lisää työ-
voimaa.  Kesän ajaksi on tarkoitus työllistää osa-aikainen 
työntekijä sekä kolme nuorta kesätyöntekijää yhdeksän 
viikon ajaksi. lisäksi kotijoukoista löytyy avomies, joka 

Eteläpään alue valmistautuu kesään.

”Tykkään oleskella Eteläpäässä,
siellä hengailen joka säässä.
Golfia vaikka pelailen,
järvellä veneellä seilailen.
Aurinkoa ottaisin 
– lasit päässä.”

(Kurkistuksia - 12)
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tiukan paikan tullen pystyy hoitamaan monenlaisia asioi-
ta eteläpään arkipyörityksessä. Kesäsuunnitelmiin kuuluu 
pari isompaa koko perheelle sopivaa tapahtumaa. Kesä-
kauden avajaisia, ensimmäistä kaikenikäisille tarkoitettua 
koko päivän tapahtumaa juhlittiin jo näyttävästi toukokuun 
lopulla. illan riennoissa esiintyi siikaislainen nouseva tähti 
mikko Harju taiteilijaveljensä Fransin kanssa. seuraavasta 
tapahtumasta saamme tietoa myöhemmin. Juhannus kok-
koineen ja elävä musiikki kuuluvat jo perinteisesti siikais-
laiseen suveen.

uudella yrittäjällä on hyvin realistinen näkemys siitä, mi-
ten toiminta eteläpäässä voisi kehittyä. alkutöikseen hän 
halusi kuulla asiakkaiden toivomuksia ja ajatuksia. useita 
toivomuksia hän on nyt jo voinut toteuttaa. tarkoitus on 
kuitenkin suhteellisen pienellä budjetilla tarjota eri-ikäi-
sille mieluisia asioita. 
- Pienin, mutta varmoin askelin eteenpäin. toivottavas-
ti suunta on kuitenkin ylöspäin, tuumaa nuori eteläpään 
emäntä toiveikkaasti.

Kesän aukioloajat eteläpäässä:
ma-to ja su 11-21
pe 11-24   
la 11-02   

teksti: Arja Lehtinen
Kuvat: Raimo Maljanen

Seija Myllymäki, uusi yrittäjä ja uusi palvelu Eteläpäässä 
 

melkein 90 vuotta vanhassa kaupparakennuksessa on aina 
toiminut kauppa leväsjoella. Pauliina ja Kari Lilja te-
kivät historiaa keskeyttämällä kaupankäynnin remontin 
ajaksi, melkein yhdeksäksi kuukaudeksi.
-niin kauan se ”lapsen” odotuskin kestää, totesi rakennuk-
sen uuteen ilmeeseen erittäin tyytyväinen kauppias.

liljat ovat entisöineet ja kunnostaneet koko rakennuksen 
hellävaraisesti ja tyylikkäästi. taitava pariskunta on tar-
vinnut remontissaan vain sähkömiehen erityisosaamista. 
suurinta osaa avarasta tilasta hallitsee langat ja muut kä-
sityötarvikkeet, lisänä valmiita myynnissä olevia tuotteita. 
etualalta löytyy vilkkaassa käytössä oleva kahvila ja päi-
vittäisten elintarvikkeiden osasto. 
- ei ole moitittavaa. Varsinaisesti lankatuotteisiin en ole 
kyllä tutustunut – vielä, toteaa päiväkahveille poikennut 
nuori mies.
- tämä on välttämätön palvelu, väittää toinen asiakas.
maitotölkkien kanssa kaupasta poistuva emäntä huikkaa 
tyytyväisenä:
- meidän talon maidon kylmäketju ei säilyisi ilman Pau-
liinan kauppaa!

Kodikas kahvilatila täyttyy asiakkaista ja keskustelu käy 

lankakauppaa perinteikkäässä kyläkaupassa

vilkkaana. aiheet vaihtelevat edellisen illan polkupyörä-
retkestä ilmastonmuutokseen. Kylän väki on selvästi tyy-
tyväinen liljojen tarjoamiin kauppapalveluihin. 

elokuussa tulee vuosi täyteen uudistetussa kaupparaken-
nuksessa. Pauliina on harjoittanut lankakauppaa aikaisem-
min muissa tiloissa, kahvila ja elintarvikkeet tulivat lisäksi 
uudistetussa kaupassa. Kauppias on tosi tyytyväinen kulu-
neeseen vuoteen. 

Vaikka elintarvike- ja kahvilapuolella onkin hyvin vil-
kasta, lankakauppa tuottaa kuitenkin 70 % liikevaihdosta. 
Pauliinan lankakauppa on yksi neljästä suomessa toimi-
vasta DRoPs superstoresta.

toukokuun ajan on menossa DRoPs- kampanja: 35 % 
alennusta 25 eri villalangasta. asiakkaat ovat kyllä huomi-
oineet alennusmyynnin. Väkeä käy pitkistäkin matkoista, 
päivittäin 50 – 70 kilometrin etäisyyksiltä, nuoria ja van-
hoja. isoja asiakasryhmiä käy säännöllisesti 1-2 ryhmää 
kuukaudessa. Kesän tullen asiakasmäärät yleensä lisään-
tyvät. lomalaisillakin on aikaa istahtaa kutimen ääreen. 
Pauliinan viehättävä kauppa saa ”tumpelonkin” virittele-
mään käsityötaitojaan. Eteläpäästä löytyy myös lapsille ja nuorille monenlaista tarjottavaa.
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Valoisa ja avara kauppatila saa asiakkaat viihtymään.

Pauliina hoitaa tällä hetkellä ensisijaisesti yksin kaiken 
kauppatoimintaan liittyvän, myös kirjanpidon.
- Yrittäjän on oltava monitaitoinen ja ahkera, jos aikoo 
menestyä. tulevaisuudessa voisi ajatella osa-aikaisenkin 
työllistämistä, mikäli kaupankäynti tästä vielä vilkastuu.

Kaksikymmentä vuotta yhdessä työskennellyt pariskunta 

Anne Rantala nimesi liikkeensä kaikkien Hilda-mum-
mujensa kunniaksi. Piironki oli luonteva jatko Hildalle. 
Piirongin kätköistähän voi löytyä melkein mitä vain. mel-
kein mitä vain löytyy myös annen viime vuoden lopulla 
perustamasta pienestä putiikista siikaisten keskustassa.

anne on toiminut eri alojen yrittäjänä jo vuodesta 1989. 
tutuksi ovat tulleet niin maatalousyrittäjän kuin kukka-
kauppiaankin arkipäivä. Kukka-alan tarvikkeiden maa-
hantuontia  anne on harjoittanut kymmenisen vuotta.

Pääkaupunkiseudulta lähtöisin oleva yrittäjä on myös hy-
vin sopeutunut satakuntalaiseen elinympäristöön.

- luulen, että minun on aika helppo kotiutua lähes minne 
tahansa.

siikaislaisia asiakkaitaan hän kuvailee ensitapaamisella 

Hildan Piironki
hillityiksi, varovaisiksikin, mutta alkutotuttelun jälkeen 
todella mukaviksi ja välittäviksi. Viehättävä kauppa ja 
ystävällinen myyjä tarjoavat hyvät puitteet päivittäiselle 
”kulttuurivaihdolle” asiakkaiden kanssa.  Yrittäjä joutuu 
välillä toimimaan vähän outoinakin aikoina yrityksessään, 
silloin saattaa ovesta putkahtaa ohikulkija, joka haluaa tar-
kistaa, onko kaikki kunnossa.

maahantuojana solmimaansa verkostoa anne pystyy käyt-
tämään hyväksi lahjatavaroita hankkiessaan. Hän toimii 
edelleenkin kukka-alan tuotteiden maahantuojana, mutta 
on selvästi vahvistanut ”kivijalkakauppa” - toimintaansa. 
tämän toiminnan vahvistamiselle yrittäjä suhtautuu toi-
veikkaasti.
- Hildan Piirongin alku vaikutti hyvin lupaavalta. talvi on 
ollut hiljaisempaa aikaa. Pieni lisäys kaupankäyntiin mah-
dollistaisi keskittymisen Hildan Piirongin kehittämiseen, 
uskoo yrittäjä.

Anne Rantalan pienestä kaupasta löytyy myös kukat 
joka tarpeeseen.

Hildan Piirongista löytyy mitä vain.

- miten Hilda voi ensi vuonna?
- Kesä on täysi arvoitus, vuoden loppuun mennessä voi 
tehdä johtopäätöksiä tulevasta.  

lahjatavaroiden lisäksi Hildan Piirongista voi hankkia 
kukkia, kukkakimppuja ja -laitteita erilaisiin tilaisuuksiin. 
annella on koulutusta myös tältä alalta. 

anne Rantala valittiin vuoden alusta siikaisten yrittäjien 
puheenjohtajaksi. 
- alku on ollut vähintäänkin haasteellinen.
anne kiittelee Pohjois-satakunnan yrittäjien kanssa tehtyä 
yhteistyötä. Paljon tukea ja hyviä neuvoja on aina saatavil-
la. aloitteellisena ja idearikkaana toimijana anne on viri-
tellyt yhteistyötä myös suupohjan alueelle. Konkreettisia 
tuloksia saamme mahdollisesti nähdä jo lähiaikoina. 

- alueellinen yhteistyö on tärkeää, mutta ensisijaisesti 
näen tärkeänä oman kunnan yrittäjäjärjestön aktiivisuu-
den, kiteyttää puheenjohtaja anne Rantala näkemyksensä 
siikaisten yrittäjäyhdistyksen toiminnasta.

teksti: Arja Lehtinen 
Kuvat: Raimo Maljanen

uskoo jatkossakin kauppansa menestykseen. tulevaisuu-
den suunnitelmat ovat selkeät:
- Yhdessä eteenpäin seuraavatkin kaksikymmentä vuotta!

teksti ja kuvat: 
Arja Lehtinen
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lähes viisikymmentävuotias siikaisten maatalousoppi-
laitos lakkautti toimintansa Heikinkartanon kiinteistössä 
otamolla vuonna 1993.
- maanviljelyksen näköalattomuus ja maatalouden raju ra-
kennemuutos, toteaa Heikinkartanon nykyinen isäntä Leo 
Forss koulun lakkauttamisen syitä pohtiessaan.

Heikinkartanon muodonmuutos

usean omistajavaihdoksen jälkeen leo ja Maija Forss 
ostivat Heikinkartanon kiinteistömassan syksyllä 2010. 
Päätös oli pitkän harkinnan tulos.
- alue on koko kylän varsinainen maamerkki. sen rap-
peutuminen hallitsisi koko kyläkuvaa. Kyläläisten kanssa 
käytyjen monien keskustelujen jälkeen päätimme maijan 
kanssa ostaa varsinaisen koulukiinteistön, aloittaa kunnos-
tustyöt ja kehittää alueelle uutta toimintaa. Korjaamo, ko-
nehallit ja navetta eivät tulleet meidän omistukseen, joten 
toiminta piti suunnata majoitus- ja koulutustilojen tarjon-
taan. 

Kylmäkoneasentajana työuransa aikana ympäri maailmaa 
kiertänyt leo Forss osti vanhan kotipaikkansa ja pala-
si siikaisiin 1989 vuoden alussa. Reissutyö jatkui. Vasta 
muutaman vuoden eläkeläispariskunta on voinut täysipai-
noisesti panostaa Heikinkartanon kunnostukseen. työtä 
riittää: päärakennus 600 m2, lisäksi pihapiirissä on entinen 
uudentalon kansakoulurakennus ja tyttöjen asuntola. 
Varsinainen päärakennus on kolmikerroksinen ja lähes 
kokonaan lämmitettävää tilaa. saneerauksen aluksi uusit-
tiin lämmityskattila, käyttövesiputket ja sähköt. Huoneita 
ja huoneistoja alettiin kunnostaa asumiskäyttöön. tällä 
hetkellä Heikinkartanosta löytyy majoitustilaa noin vii-
dellekymmenelle, tilapäistä lattiamajoitusta jopa sadalle. 
majoitustilat ovat siistit, 50-luvun henkeen kalustetut. aa-
miaisen voi tilata tai valmistaa itse avarassa oleskelutilas-
sa.

- Vuosien varrella meillä ovat majoittuneet eri työporukat 
muun muassa kirkkomaalarit, valokuituasentajat ja tuuli-
myllyasennukseen saapuneet liettualaiset. Käyttäjät ovat 
olleet tyytyväisiä, kertoo leo-isäntä.
- Kurssitoiminta on ollut vilkasta Heikinkartanon tiloissa, 
esimerkiksi kansalaisopiston kursseja on ollut useita, ky-
läyhdistys on käyttänyt tiloja myös ahkerasti, jatkaa leo.
Juhlakäyttöön tilat ovat erinomaiset. noin sadalle hengelle 
löytyy paikat juhlasalista. Keittiö on hyvin varusteltu suur-
talouskeittiö, astiastot 150 hengelle. tilaisuuksien järjestä-
jä voi itse huolehtia tarjoilusta tai tilata sen ulkopuoliselta 
pitopalvelulta. Juhlasalia voi käyttää myös näyttelytilana. 

tulevaisuudessa leo haluaisi hyödyntää esimerkiksi hyö-
typuutarhaa, joka koulun jäljiltä olisi uudelleen herätel-
tävissä. eräänlainen siirtolapuutarhatoiminta voisi olla 
mahdollista toteuttaa kesäaikana. asuminen olisi helppo 

 Heikinkartanon uudistettu päärakennus.

Maija ja Leo Forss

Kanavatyönäyttely syksyllä 2015. Juhlat voivat alkaa.

järjestää alueella. entisen maatalouskoulun oppilaiden 
kurssitapaamiset sopisivat, historiaa kunnioittaen, hyvin 
Heikinkartanon miljööseen. maija-emäntä haaveilee kun-
non vanhanajan puutarhakutsuista vanhojen puiden sii-
meksessä.

Heikinkartano on tällä hetkellä varsin toimiva, mutta näin 
suuressa kiinteistössä riittää jatkuvasti ” kätten voitei-
ta.” ihaillen kuuntelen Forssin pariskunnan suunnitelmia 
alueen kehittämisestä. Pariskunnan suhteen Heikinkarta-
noon maija-emäntä kiteyttää savolaisittain:
- tää on meiän yhteinen laps, hoietaan hyvin, valvottaa 
toisinaan öisin ja tulee kalliiksi, vaan on siitä   iloakin. 
luovutetaan aikanaan hyville sijaisvanhemmille.

teksti: Arja Lehtinen 
Kuvat: Leo Fors

- Eveliina V. 6. lk. -

Vesa RauhalaMika Valli Katja VettenrantaMika Ylikoski

(Kurkistuksia 2012)
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sKY perustettiin parantamaan koirien ja omistajien välistä 
yhteistyötä. tavoitteenamme on yhdistää samalta alueelta 
tulevia koiraharrastajia.
tarjoamme koulutusta alkuvaiheessa liittyen arkitottele-
vaisuuteen ja näyttelyihin ja lisäksi tarjoamme mahdolli-
suuden omatoimitreeneihin. Haluamme tarjota apua koi-
ran koulutukseen ja mahdollistaa yhdessä harrastamisen 
riippumatta koirasi rodusta.

Koulutukset järjestetään pääosin Kunnannokassa sijaitse-
valla alueella lauttijärventien varressa olevalla kentällä 
jonne kaikki ovat tervetulleita tutustumaan ja osallistu-
maan toimintaamme. meitä voi tulla moikkaamaan myös 
siikaisten päivien toritapahtumaan la 9.7.

treenit alkaen 2.6. aina torstaisin kello 18-19.

toiminnasta voi tiedustella sähköpostitse osoittees-
ta siikaistenkoirayhdistys@gmail.com tai puhelimitse 
0503741742 / susanna tai yhdistyksen Facebook-sivuilta.

Siikaisten Koirayhdistys esittäytyy

      Koiran rantaretki

Lämmintä, tyyntä vettä,
se on ihanaa, ai että.
Menisinkö pidemmälle
vai vieläkö syvemmälle?
Aloin kohta jo luulla, että alkoi tuulla,
tuulen tunsin kuonossani,
kylmän väreen suonissani.
Lähdin pois vedestä
kaikkien muiden edestä.
Pääsin vihdoin rannalle
ja istahdin heti sannalle.
(Kurkistuksia -12)   

sitä on tupannu siikaslaiset maataloude harrastajat sano-
maa, että ku’ pistetään markka maaha saadaa kolome taka-
si’. toisaalt on myös joku tainu sannoo, että ’puheet on ko 
hevonen vetee paskantas’. Pitäskö täst päätell, että täällä 
ollaa välillä vähä turha optimistist sorttii? ehkä näin, sil-
lä faktaa tuntuu oleva se, että siikaslaine ku pistää marka 
maaha, menettää siit hyväst viel seuraavat kolome mark-
kaa ja näidenki uskaliaide yrittäjie määrä tuntuu sen ko 
vähenevä. Ja onha se sillai, et kyllhä ne elukatki jotai sy 
tävää tarvii, ei ne sill pelkäl siikaslaisell sisul elä.

Kannattasko siikasiski sit vaa lopettaa koko maatalous? 
eipäs ny silti hätiköidä, vaa tehää ensteks pienii laskelmii 
– niiko isot herrat konsanaa eduskunnas. maitotilat ku tun-
tuu yleisempii tääl siikasis olevan, ni laskeskellaas mitä 
yhde lehmä pito vuodes maksais. otetaapa esimerkiks s 
sukkaalaine lypsylehmäyksilö, nimetää se vaikk mansi-
kiks.
 
mansikki syö päiväss noi 50 kilo edest säilörehuu ja pis-
tääpä hyväkäs poskeens viel semmoset nelejä ja puol kiloo 
väkirehuu. mansikin ruokii menee päiväss kaks euroo ja 
42 senttii. Vuodessaha tää tekee vaivaiset 884 euroo. eipä 
ruoka paljoa maksa. täytyy kuitenki ynnät viel, ett lehmä 
tarvittee myöski kattoo pääns pääll. erilaisill viel hienom-
mill laskutoimituksill ollaa saatu parsipaikan rakentami-
sen keskivertoiseks hinnaks kymmene tuhanne euro potti 
lehmää kohde. tämähä maksu kirpasee vaa kerra, mutt 
kannattaa sitä ottaa huomioo viel se, ett lehmä tarvittee 
makuualustakski jottai – eri juttu jos semmose nykyai-
kase kumimato härpäkkee ostaa, mut jos peruskuivikkeit 
käyttää, uppoo siihenki äkkii semmoset sataneljäkymment 
e roo vuodes. unohdi kaikenlisäks aikasemmi ottaa esill 
mansiki ostohinna. ajatellaa mansiki oleva lehmist ylei-
simpii eli ayshireja, millo mansiki ostohinta vasikkan ois 
ollu semmotteetit kahdeksansataa euroo.

eikä mansikki koko vuotta terveenä elä – sattuu pihkura 
vie utaretulehduksee sairastumaa. Vanha kansan puoli-il-
maisist poppakonsteist ei ole rahtuakaa täss asiassa apua, 
jote eläinlääkäri se on kutsuttava. menoihi rapsahtaa sa-
moi tei hienot viisisataa euroo lisää, ja tästäki koituu viel 
hiema haittaa tuotantoo. mansiki kustannuksiks saatii nyt-
te 12 324 euroo. 

mutt mitäs se mansikki sitte tuottaa? mansikist saadaa 
noi 350 vuorokaudess lypsettyy yhteens 9500 kiloo mai-
too – täst täytyy kuitenki vähentää utaretulehdukse takia 
menetetyt 326 maitokiloo – sairaus ku esti mansiki lypsyn 

markka maaha 
– kolome takasi?

kahdentoista vuorokauden ajaks. selvennettyn mansikki 
tuottaa maitoo 9174 kiloo. nykyisell maidontuotantohi 
nall (eli 43 senttii maitokiloo kohde) tienaa mansikki omi 
avuin 3944 euroo ja 82 senttio. lisäks mansikki saa omis-
tajinee maidontuotantotukee huimat 8,6 senttii maitokiloo 
kohde, jote vuoden aikan mansikki kerää tukia 817 euro 
edest. Koska mansikki ei saanu vasikkaa vuoden aikan, 
ei tuottoihi ja kuluihi tarvitse ynnäill vasikan aiheuttamii 
kustannuksii. mansikki saa siis tienatuks yhteens 4761 eu-
roo ja 82 senttii vuoden aikan.

mitä jää siis kätee? Jos annetaa mansikill anteeks se, että 
se tarvitsee kattoo pääns pääll ja vähennetää kuluista par-
sipaikast aiheutuva kymppitonni, jää mansiki tuotto – oho, 
ylijäämäiseks! mites täss ny näi pääs käymää, että man-
sikki tienas omistajallee 2437 euroo ja 82 senttii? Ylläole-
viss laskelmiss ei toki oltu huomioitu iha kaikkee, mitä 
lehmä saattais tull märehtimää omistajans rahapussist. sil-
ti pistää ihmetyttää, kui maatalous on nii vähentymäs ja 
valitellaa lamasta ja vaikk mistä muust vaivast – täss ku 
vois oll siikasilki sange hyvä markkinarako.

taitaapi vaa oll, ettei lehmät tuota riittäväst vuodes omis-
tajiens tarpeisii nähde - tai mist mää sen tarkallee tiedän, 
ku en oo lehmii koskaa itte hoidellu, kunha täss lämmi-
telläkseni puhele. mut kai ny ne lehmä huoltajatki tarttee 
jotai ravintoo itteki ja onha tuo homma raskast, että vaatii 
varmaa huvitki oman verons.

taidettii yhdes päätyy siihe, ettei niis lehmis saati muiskaa 
elukois oo leivän tekijöiks. mut kui sit jotku kumminki 
saa maatilans pidettyy kasas ja välil eleltyy iha herroiks 
asti? taitaa oll sillee, et nii kaua ko tänki kunnan rajoje 
sisäpuolel on mettää, elää moni tääll puuta syöde – jos ny 
haltsasitte mitä tarkotan.

no, toivotaa kummiski maataloudel pitkää ikää siikasis, 
vaik sit vaa metsätaloude siivel eläe – kaikki ku ei (kai) 
voi klapikauppiaks mettän varjol ryhtyy.

(kurkistuksia 2012)
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osalle suomalaisista kesämökki on edelleen se paikka, 
missä saadaan olla paitsi kaukana kaupungin vilinästä ja 
metelistä, myös erossa arkipäivää rytmittävistä sähköisen 
median ja viihteen tarjonnasta – työasioista nyt puhumat-
takaan. tämä ajattelumalli ei ole vieläkään lainsuojaton.
nopeassa kasvussa on kuitenkin tarve saada niitä nor-
maaliarkea helpottavia sähköisiä palveluita sekä viihde-
tarjontaa myös sinne mökille. siis niitä asioita, joihin on 
kotioloissakin jo totuttu.

Hyvien etäyhteyksien avulla ja esimerkiksi muutaman 
etäpalaverin järjestämällä voi mahdollistaa sen, että kii-
reisenkin työntekijän mökkeilyaika pidentyy merkittävästi 
molemmista päistä. 

internet-yhteyden kautta saatavien sähköisten palveluiden 
tai vaikkapa etäasioinnin avulla voidaan lisäksi säästää iso 
osa lomakauden aikana tehtävistä ylimääräisistä kaupun-
kireissuista sille varsinaiselle mökkeilylle. Yllättäväkin 
tapaaminen tai normaalisti lomailun katkaiseva pakollinen 
työasia on mahdollista hoitaa pois alta etäyhteyden väli-
tyksellä.

Valokuitu tuo mukanaan mökille myös laadukkaan tele-
visiokuvan sekä monipuoliset netin suoratoistopalvelut. 
enää ei tarvitse tehdä vaikeaa valintaa esimerkiksi mökki-
viikonlopun ja mm-lätkän välillä. itseä kiinnostavat ohjel-
mat voi laittaa iPtV-palvelun avulla talteen ja odottamaan 
sitä sadepäivää niin kuin kotonakin. 

Valokuituyhteys tuo huvia ja hyötyä 
myös mökkiläisille

tV- ja viihdepalvelut ovatkin se suurin valokuituverkon 
kuormittaja yleisestikin, mutta varmaan mökkikäyttäjien 
osalta mm. huonommista antenniyhteyksistä johtuen näi-
den osuus on suhteellisesti vieläkin suurempi.

Kokonaan oma lukunsa on sitten se, mitä kaikkea kiin-
teä valokuituyhteys tarjoaa mökin omistajalle varsinaisen 
mökkeilykauden ulkopuolella. nykyaikaisella anturitek-
niikalla ja videovalvontaa hyväksi käyttäen on mahdollis-
ta jo seurata hyvinkin tarkkaan sitä, mitä mökillä tapahtuu, 
kun omistajat ovat poissa. Kutsumattomista vieraista tai 
muusta epämääräisestä liikkeestä saadaan hälytykset mat-
kapuhelimeen, jonka jälkeen voidaan heti ottaa yhteys val-
vontakameraan ja tarkastaa tilanne. myös putkivuodosta 
tai poikkeuksellisesta lämpötilamuutoksesta on ensiarvoi-
sen tärkeää saada tietoa nopeasti sinne kotiin. 

mökin etävalvonnasta on suurta apua kaukana asuville, 
mutta monesti se kesäasunnon sijaintikin on jo sellainen, 
että säännöllisiä talvikauden tarkastuskäyntejä on lähi-
alueella asuvankaan hankala tehdä. nopeasti yleistyvät 
älykomponentit ja kodin etähallintaratkaisut mahdollista-
vat jatkossa myös mökkiläisille säästöjä ja helpotusta esi-
merkiksi turvaratkaisujen, lämpötilaoptimoinnin tai vaik-
kapa ilmanvaihdon ja valaistuksen etäsäätelyn kautta.
 
Teppo Niinisalo
Hankepäällikkö, PssV Palvelut oy

Kiinteistön liittäminen tietoliikenneverkkoon
Asuinkiinteistösi sisäverkko liitetään yleiseen tietoliikenneverkkoon Sunetin valokuituliittymällä. Valokuituliittymän 
käyttöönoton jälkeen on saatavillasi suuri joukko tietoliikenneverkon palveluita - esimerkiksi Internet, tv-palvelut ja 
monipuoliset valvonta-, tallennus- ja varmistuspalvelut. Kuituliittymän toimitus sisältää kaapeliyhteyden suunnitte-
lun tontin ulkopuolisella osalla, tekniset tarvikkeet, kuten tarvittavat kaapelit ja liittimet, kaapelin asentamisen sekä 
liittämisen yleiseen tietoliikenneverkkoon.
Pyydä tarjous kuituliittymästä Sunetin kotisivuilta www.sunet.fi/kysy_tarjous, sähköpostitse info@sunet.fi tai puhe-
limitse 06 2413 4235. Tarjouspyynnön saatuaan Sunet on Sinuun yhteydessä ja antaa tarjouksen liittymähinnasta. 
Liittymästä solmitaan liittymäsopimus.

Kiinteistöliittymän asentaminen
Sunet suosittelee kiinteistökaapelin asentamista asennusputkeen esim. sähköliittymän rakentamisen yhteydes-
sä. Noin 40–70 cm syvyiseen kaapeliojaan sijoitetaan omakoti- ja paritaloissa halkaisijaltaan vähintään 40 mm:n 
muovinen asennusputki. Kiinteistön omistajana vastaat oman tonttisi osuudelta kaapeliojan kaivamisesta, asennus-
putken hankinnasta ja asentamisesta sekä kaapeliojan täyttämisestä. Sunet vastaa kaapelin asentamisesta muilta 
osin, kuten tontin ulkopuolisesta maatyöstä ja kaapelin liittämisestä liityntäkotelossa sijaitsevaan liityntäpisteeseen. 
Tarvittaessa Sunet hoitaa kiinteistökaapelin asentamisen kokonaispalveluna myös tontin osuudelle. Vastuu tontilla 
tehtävistä maatöistä ja niiden mahdollisista seurauksista on kiinteistön omistajan.  Omistaja huolehtii myös kaapeli-
reitin kartoittamisesta johtojen, putkitusten ja muun infran varalta.

Valokuitukaapeloinnissa huomioitavia asioita:
• Kaapeli kytketään telekytkentäkoteloon, joka sijoitetaan talon sisätilaan ATK-verkon läheisyyteen.
• Telekytkentäkotelon läheisyyteen sijoitetaan kiinteistön sisäinen ATK-verkko, jonka kautta signaali viedään 
   ATK-rasioihin kategoria 6 -parikaapelilla.
• Kuitukaapelia tulee käsitellä varovasti, se ei kestä jyrkkiä taivutuksia.

Sisäverkko
Uusien tiedonsiirtotarpeiden myötä myös sisäverkon 
rakenteeseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
Jokaiseen huoneeseen, myös keittiöön ja kodin-
hoitohuoneeseen, kannattaa sijoittaa vähintään 
yksi ATK-rasia. Tavallisimmin sisäverkko toteu-
tetaan ATK-kaapeloinnilla. Sisäverkon rakenteesta 
on ohje oheisessa liitekuvassa.
Teknisen tilan telekytkentäkotelon tulee olla 
riittävän suuri, jotta kaikki tarvittavat päätelaitteet 
mahtuvat koteloon. Kotelon suositeltava koko on 
40 x 60 x 15 cm (L x K x S). Telekytkentäkotelon 
läheisyydestä tulee löytyä riittävä 
määrä sähköpistorasioita. Talojakamo ja siihen 
liittyvät rakenteet omistaa rakennuttaja, 
samoin kuin talojakamosta lähtevän sisäverkonkin. 

Huom!
Aina kaivuutyötä suunnitellessasi varmista valokuitu-
kaapeleiden sijainti osoitteessa www.sunet.fi/
kaapelinaytto  olevalla lomakkeella. Kaapelin sijaintia 
tiedustellessasi ilmoita mahdollisimman tarkka osoite. 
Sunet antaa maksutta tietoja telekaapeleidensa 
sijainnista. Sijaintitiedustelut tulee tehdä vähintään 
3 työpäivää ennen maankaivuun aloittamista.

SUNET / Suupohjan Seutuverkko Oy

TIETOLIIKENNEVERKKO
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Musiikitapahtumia
Siikaisissa
Kesäkauden aloittaa perinteinen Siikainen Summer- konsertti 17.6. Tänä kesänä saamme laval-
le vihdoinkin toivottua naisenergiaa: Paula Koivuniemi, suomalaisen iskelmätaivaan kestotähti 
jo 60- luvulta. Sopivaan konserttitunnelmaan lämmittelee tällä kertaa Real Tune, Real Rock 
-Band Merikarvialta.
Pori Organ –festivaaliviikon päätöskonsertti on Siikaisten kirkossa 19.6. klo 19. Konsertti tar-
joaa urkumusiikin ystäville mielenkiintoisen kattauksen: uruissa Ilpo L aspas, solistina panhui-
lutaituri Stefan Stanciu. 
Siikaisten Päivien lauantai-iltapäivänä 9.7. saamme kuunnella Eino Leino –runolaulukonsert-
tia Eteläpäässä klo 13.30 alkaen. Konsertin sisällöstä vastaa trio Jukka Lamminen, Julia ja 
Julius Rantala.
”Hilpeät hanurit”- pelimannikonsertti päättää tämänkesäisen ulkoilmakonserttien sarjan 12.8. 
Kotiseutumuseon pihapiirissä. 
Porin Sinfonietta on jälleen maakuntakierroksella ja konsertoi myös Siikaisissa ensi syksynä. 
Siikaisten kirkossa pääsemme kuulemaan ison orkesterin soitantaa 21.9.
Marraskuussa jatkamme kirkkokonserttien sarjaa. Tommi Santin muistokonsertti pidetään py-
häinpäivän lauantaina 5.11. klo 16, solistina Jyrki Anttila, säestäjänä Maija Anttila. Konsertin 
lipputulot lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen.  Tuotolla tuetaan nuoria siikaislaisia musiikin opis-
kelijoita ja Satakunnan Syöpäyhdistystä. Siikaisten Lions Club on mukana konsertin järjestelyis-
sä.

PAuLA KoiVuNiEMi

tavoitin siikainen summer –päätähtemme Paula Koivu-
niemen juuri virkistävältä lomalta palanneena valmiina 
kesän tiukkaan konserttikiertueeseen. Yli neljäkymmen-
tä vuotta konserttilavoja kiertänyt taiteilija valmistautuu 
edelleenkin huolellisesti harjoitellen kiertueeseen. ohjel-
misto koostuu vanhoista kaikille tutuista hiteistä, mutta 
aina täytyy pystyä myös uudistumaan.
- Pakkohan se on tietyt perushitit esittää kuten aikuinen 
nainen tai sataa kesää tuhat yötä ja niin edelleen, mutta 
jotakin yllätyksiäkin pitää löytyä, arvelee tähtemme.
seinäjoelta artistin uransa aloittanut laulaja onnistui jo 
19-vuotiaana ponkaisemaan ison yleisön tietoisuuteen 
Perhonen- kappaleellaan. Varsinainen läpimurto oli 80- 
luvulla julkaistu ”tummat silmät ruskea tukka.” samaan 
aikaan myös siikaislainen yleisö sai nauttia nousevan täh-
den karismasta. sammin Ratsutila eli näihin aikoihin ku-
koistusaikaa suosittuna tanssipaikkana. 
tiedustellessani tähdeltä hänen pitkään jatkuneen suo-
sionsa salaisuutta vastaus on yksinkertainen:
- minulla on loistava bändi.

myös siikainen summerissa saamme nauttia 8-henkisen 
bändin soitannosta. orkesterin kokoonpano on suuril-
ta osin pysynyt samana jo kymmenisen vuotta: vankkaa 
ammattimaista yhteistyötä. lisäksi tähden omaleimainen, 
käheän matala alttoääni ja vahva lavakarisma: nautinto on 
valmis.

REAL TuNE

Ahti Setälä kertoo bändistään:
”Real tune on 2007 merikarvialla perustettu rock-yhtye, 
jonka ohjelmisto koostuu pääosin 70-luvun ulkomaalaisis-
ta rock-klassikoista. Keikoilla kuulee cover-versioita mm. 
Deep Purplelta,  ZZ-topilta, CCR:ltä, led Zeppeliniltä 
jne. nykyinen kokoonpano koostuu pitkänlinjan muusi-
koista: 
ahti setälä, laulu
Rauno taipale, koskettimet, laulu
Jarkko taipale, basso, laulu
Jukka-Pekka Rantala, rummut, laulu
lauri Pitkänen, kitara 
aikaisemmin bändi teki noin viittätoista keikkaa vuodes-
sa, mutta nykyään keikkamäärä on pienempi. liekö iän 
tuomat vaikutukset tähän  osasyynä. Bändiä pidetään me-
rikarvialaisena, vaikka vain nykyään laulaja asuu merikar-
vialla. Jokaisella nykyjäsenellä on kuitenkin "pröttiläis-

tausta". tulevalla siikainen  summer -keikalla nähdään 
lavalla myös hiljattain bändistä vetäytynyt siikaislainen, 
bändin perustajajäsen, pitkän soittajauran tehnyt kitaristi 
ahti Jönkkäri. Hän esiintyy keikalla ainakin yhden biisin 
verran.”
Real tune - Real Rock-band . 

PoRi oRGAN

Panhuilu ja urut soivat Pori organ festivaalin päätöskon-
sertissa siikaisten kirkossa 

sunnuntaina 19. kesäkuuta klo 19 on mahdollisuus kuulla 
miten panhuilu ja urut soivat yhdessä kun luovat virtu-
oosit Stefan Stanciu ja ilpo Laspas konsertoivat Pori 
organ festivaalin päätöskonsertissa siikaisten kirkossa. 
luvassa on mielenkiintoisia sointeja kun siikaisten kir-
kon upeat barokkiurut saavat panhuilusta yhden lisä-ää-
nikerran. Konsertin säveltäjänimiä ovat  Caccini, Händel, 
Bach, telemann, Purcell ja teirilä.

stefan stanciu aloitti musiikinopintonsa seitsemänvuo-
tiaana romanialaissyntyisen isänsä Constantin stanciun 
johdolla soittimenaan romanian kansallissoitin panhuilu. 
Kuuden julkaistun sooloalbumin lisäksi stefan on esiin-
tynyt useissa tv-ohjelmissa. sadat konsertoinnit sisältävät 
mm. vierailuja klassisissa kamarimusiikkikokoonpanoissa 
ja sinfoniaorkesterien solistina kuten Helsingin Kaupun-
ginorkesteri, tapiola sinfonietta ja tallinna Rso. stefan 
on esiintynyt ja konsertoinut suomen lisäksi mm. Rans-
kassa, Romaniassa, espanjassa, itävallassa, singaporessa 
ja Hollannissa. stanciu toimii vuodesta 2009 oboen- ja 
englannintorven soittajana Helsingin Poliisisoittokunnas-
sa ja opettaa panhuilunsoittoa Helsingin Konservatorios-
sa.     
                     
ilpo laspas opiskeli sibelius-akatemian solistisella 

osastolla suorittaen mm. cembalon-, urkujen- ja continuo-
soiton a-tutkinnot erinomaisin arvosanoin. Hän valmistui 
musiikin maisteriksi 2009 ja jatkotutkintojen jälkeen 
musiikin tohtoriksi vuonna 2015. laspas on menestynyt 
useissa kansainvälisissä kilpailuissa, mm. toinen palkinto 
sekä yleisöpalkinto kansainvälisessä Johann sebastian 
Bach -cembalokilpailussa leipzigissa 2006 ja toinen 
palkinto samaisen kilpailun urkusarjassa 2008. Hän kon-
sertoi ahkerasti solistina ja kamarimuusikkona suomessa 
ja ulkomailla.

Konserttiliput 10 euroa, tuntia ennen kirkon ovelta sekä 
ennakkomyynnistä: paivi.holkko@evl.fi, p. 0400 309 838 
ja inFo Kirjakauppa Pori, antinkatu 15.
Festivaalin koko ohjelma verkkosivuilla poriorgan.fi
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EiNo LEiNo – RuNoLAuLuKoNSERTTi

eino leino - Runolaulukonsertti koostuu taisto Wesslinin 
ja Perttu Hietasen sävellyksistä, joita mm. Vesa-matti loi-
ri on esittänyt ja levyttänytkin. Jukka Lamminen ja Ju-
lia Rantala ovat myös säveltäneet leinon runoihin, joita 
konsertissa tullaan kuulemaan. sovitukset ovat kokoonpa-
non omaa käsialaa.
tässä konsertissa kappaleet on sovitettu kitaralle, viulul-
le ja lyömäsoittimille. erikoisena instrumenttina kuullaan 
myös harvinaista didgeridoo-soitinta. Pienimuotoisessa 

konsertissa kuullaan 
mm. nocturne, ele-
gia ja lapin kesä.
eino leino –runolau-
lukonsertti kuullaan 
lauantaina 9.7.2016 
klo 13.30 eteläpään 
matkailukeskukses-
sa. Konserttiin on va-
paa pääsy.
  

HyVäNTEKEVäiSyySKoNSERTTi 
iN MEMoRiAM ToMMi SANTTi

Pyhäinpäivän konsertissa esiintyvät tommi santin pitkäai-
kaiset ystävät Maija ja Jyrki Anttila. muusikkopariskun-
nalla on jo takanaan pitkä yhteinen taival musiikin saralla. 
molemmat muusikot ovat opiskelleet sibelius-akatemias-
sa: maija anttila kirkkomusiikin-  ja Jyrki anttila ooppe-
ralinjalla.

Jyrki anttila on toiminut aiemmin myös opettajana, tällä 
hetkellä hänellä on kiinnitys suomen Kansallisoopperan 
solistiksi.  maija anttila puolestaan konsertoi miehensä ja 
maamme muiden eturivin solistien kanssa. Hän valmentaa 
myös operettituotantojen kuoroa.
Yhteisiä menestysoperetteja ovat olleet esimerkiksi ”Yö 
Venetsiassa” ja viimeksi” luxemburgin kreivi.” Kumpaa-
kin operettia on esitetty eri puolella suomea ja menestys 
on ollut hieno. ensi syksynä tuotannossa on operettigaala 
”maljanne herra kreivi”. tämä esitetään mm. Porin Pro-
menadissa lokakuussa.

Ystävyydestään tommi santtiin Jyrki anttila kertoo:
- tommi opetti maijaa uudenkaupungin musiikkiopistos-

sa aiheena kamarimus-
iikki.
minä tutustuin tom-
miin ja häneen muka-
vaan persoonaansa eri 
konserttihankkeiden 
myötä ja mieleenpai-
nuvin oli levytys sa-
takunnan sotilassoitto-
kunnan kanssa, jolloin 
levytimme maakun-
talaulut. se oli todella 
mukava viikko, minkä 
vietimme Kankaan-
pään kirkossa.
- minulle ja maijalle 
mieleenpainuvimpia 
konsertteja ovat olleet juuri kirkkokonsertit. niissä tun-
nelma on käsinkosketeltava ja pääsemme yleensä hyviin 
tulkintoihin, johtuen ehkä siitä, että meidän perheessä 
hengellisyys on tärkeässä asemassa, jatkaa konserttimme 
solisti.
muisto-/hyväntekeväisyyskonsertti pidetään 5.11. klo 16 
siikaisten kirkossa.

ToMMi SANTiN MuiSToLLE

tavatessani Tommi Santin ensimmäistä kertaa 2000-lu-
vun alkuvuosina, hän työskenteli merikarvialla sivis-
tystoimenjohtajana ja kansalaisopiston rehtorina. niissä 
merkeissä alkoi yhteistyömme, tommin tapaan hyvinkin 
rempseästi. Jo silloin hän touhusi monenlaisissa kulttuu-
ritouhuissa, pääasiassa musiikin saralla. Ja soitti silloin 
vielä itsekin huilua, muun muassa satakunnan sotilassoit-
tokunnan riveissä.
Vuonna 2005 herätettiin henkiin uudelleen muutaman 
vuoden uinunut kulttuuritoimikunta ja tommi valittiin sii-
hen yhdeksi aktiiviseksi jäseneksi, vuodesta 2009 hän oli 
samaisen toimikunnan aktiivinen ja innostava puheenjoh-
taja. Kuluneen 10 vuoden aikana aikaan saatu siikaisten, 
sanoisinko näin pienen kunnan, vilkas ja tasokas kulttuu-
rielämä on ollut suurelta osin tommin kunnianhimoisten 
ideoiden ja erinomaisten suhteiden ansiota. satakunnan 
sotilassoittokunta on vieraillut kunnassa usein, solistei-
naan muun muassa Pentti Hietanen ja arja Koriseva. nä-
mäkin tommin suhteiden aikaansaannosta. osa ideoista 
me ammuttiin alaskin, mutta suurinta osaa kuitenkin läh-
dettiin toteuttamaan. useimmat onnistuivatkin erittäin hy-
vin.
mm. siikainen summer –tapahtuma on alun perin tom-
min idea ja siitähän on jo muodostunut perinne. esiinty-
jän julkistamista odotetaan jo syksystä asti ja tapahtuma 
kokoaa tietyn porukan siikaisiin huolimatta siitä, kuka on 
esiintyjä. silloin voi sanoa tapahtuman olevan jo tosi on-
nistunut ja löytäneen paikkansa.

Pori organ-festi-
vaali on myös saa-
nut alkunsa tom-
min ideoinnista. 
myös siikaisten 
kirkossa olemme 
saaneet nauttia 
näide huippumuu-
sikoiden esityk-
sistä. tänä kesä-
nä on urkuviikon 
päätöskonsertt i 
siikaisten kirkos-
sa, taiteilijoina 
ilpo laspas urut, 
stefan stanciu, 
panhuilu.

tommin mukana menetimme rohkean ja idearikkaan kult-
tuurivaikuttaja,  jonka jalanjäljissä yritämme edelleen pi-
tää yllä siikaisten tasokasta kulttuuritoimintaa.
Kulttuuritoimikunta järjestää syksyllä yhdessä siikaisten 
lions Clubin kanssa tommin muistokonsertin, joka on sa-
malla hyväntekeväisyyskonsertti. esiintyjänä tenori Jyrki 
anttila säestäjänään maija anttila, kumpikin tommin ys-
täviä jo vuosien takaa. 

Kulttuuritoimikunnan puolesta Päivi Rantanen ja Arja 
Lehtinen

PoRi SiNFoNiETTAN KoNSERTTi 

siikaisten kirkossa syyskuussa Pori sinfoniettan maakun-
takierrokset alkavat jälleen syksyllä.
- siikaisten konsertin ohjelmistoerikoisuus on Lotta Wen-
näkosken teos, joka kuullaan ensimmäisen kerran suo-
messa, näin ollen siikaisissa, kertoo sinfoniettana inten-
dentti Leena Harmaala.
lotta Wennäkoski on 1970- luvulla syntynyt säveltäjä, 
joka on opiskellut musiikinteoriaa ja sävellystä sibeli-

us-akatemiassa ja Haagin kuninkaallisessa konservatori-
ossa.
Porin sinfonietta oli myös tommi santin viimeinen työ-
paikka. Konsertissa kuullaan tommin lempiteos Bachin 
konsertto oboelle ja viululle, solistina Saara Kemppi.  
Porin sinfoniettan konsertti on 21.9.2016 klo 18 siikais-
ten kirkossa. 
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Ja taas on Pasi käynnistänyt uuden hankkeen!

Koulu on täynnä, tällä kertaa puolalaisista vieraista. neljä 
heistä on neljän onnekkaan yhdeksäsluokkalaisen perheis-
sä, parikymmentä muuta isojoen ja merikarvian lukion 
opiskelijoiden vieraina. siikaisissa he tulivat tutustumaan 
Yhtenäiskouluun, vierailemaan luokissa ja pelaamaan säh-
lyä taisto salon johdolla. Raaka peli: suomalaiset vastaan 
puolalaiset, jotka ovat tuskin ikinä nähneetkään sählypal-
loa. Pasi hakee tarmokkaana kaksi puolalaista lukiolaista 
pieneen haastatteluun. Yksi huomio puolalaisista on koh-
teliaisuus: oven viereen jäädään odottamaan, että kaikki 
naiset ovat ehtineet mennä ovesta ensin, ja heti kätellään 
tai ruokalassa täytetään vieressäkin istuvan vesilasi.

Pientä jännitystä on ilmassa, kun Pzeί Lewinolowski ja 
Przemys Taw Samul asettuvat pöydän ääreen istumaan. 
ehkä tilanteen jännittävyyttä vähentää se, että ehkei ku-
kaan meistä osaa englantia sen paremmin kuin kukaan 
muukaan. nimittäin englannillahan tässä täytyy puhua.

Paljon puolalaiset ovat ehtineetkin jo suomessa yhden 
päivän aikana tehdä. on vierailtu merikarvialla korsulla, 
jolla Pasi on kertonut hieman toisesta maailmansodasta. 
merikarvian  jäähallilla on myös testattu jääkiekkoakin, 
puolalaiset itse ovat enemmän jalkapallomiehiä.
-We have made, i forgot the name! toinen pojista päh-
käilee.

isojoki-merikarvia-siikainen 
-kansanvälisyyshanke

tässäkin kommunikaation apuna toimii puhelin, ja sieltä 
leivonnaisen kuva löytyykin.
-Karjalanpiirakoita! Did you like them?
-Yes they are really delicious, lukiolainen nyökäyttää pää-
tään hymyillen.

entä miten suomi eroaa Puolasta? ensimmäiseksi eroksi 
tulevat heti saunat, niitä suomessa on kaikkialla. Hauska 
juttu on, että suomessa talot ovat värikkäitä. Puolassa ta-
lot ovat enemmänkin samanvärisiä ja tylsiä. Puolalaiset 
ihmettelevät suomalaisten maidonjuontia, vaikka toisaal-
ta maito on suomessa parempaa kuin Puolassa, pojat to-
teavat. mehu on Puolassa yleisempi ruokajuoma. toinen 
pojista rakastaa lunta ja kaunista suomea. Hän lupaakin, 
että tulee vielä varmasti uudestaan suomeen. Puolassa ei  
juurikaan lunta ole, enemmän lämpimämpää ja sateisem-
paa näin maaliskuussa.

-suomalaiset ovat paljon hiljaisempia ja värjäävät hiuk-
siaan enemmän. mutta se, miksi lähdin tänne, on että ha-
lusin nähdä minkälaisia suomalaiset ovat. Ja ainahan on 
kiinnostavaa nähdä muiden maiden kulttuureita!samul 
kertoo.
Pojat mainitsevat vielä tietävänsä joulupukin, ja suomalai-
nen angry birds -pelikin muistuu mieleen. 

Venla Laine, Printtaan nY

Venla Laine haastattelee sujuvasti englanniksi puolalaisia poikia.

Kyselimme tämän vuoden Puola-hankkeen aikana meri-
karvian lukion rehtorilta yleisesti heidän järjestämistään 
kansainvälisyyshankkeista.

"idea näihin kansainvälisyyshankkeisiin lähtee yleensä 
omasta päästä. Kun pääsin lukion rehtoriksi, niin ajattelin 
pyytää näihin hankkeisiin myös muita kouluja mukaan, 
kuten siikaisten yhtenäiskoulun ja isojoen koulun", Pasi 
kertoo.

Hankkeiden suunnittelu aloitetaan aina tarpeeksi ajoissa, 
kuten tämän vuoden Puolan-hankkeen suunnittelut aloitet-
tiin jo edellissyksynä. Pasi valitsee itse, keitä pyydetään 
lähtemään mukaan reissuihin. tupakka ja alkoholi on kiel-
letty. 
"mukaan lähtee sellaiset oppilaat, joihin minulla on kova 
luotto, jotka osaavat käyttäytyä hienosti myös koulunkin 
ulkopuolella. opettajien on pystyttävä luottamaan näihin 
oppilaisiin", Pasi muistuttaa.

ensi vuonna merikarvialta, siikaisista ja isojoelta lukio-
laiset lähtevät Japaniin.
"Yllätyin, kun soitin erääseen japanilaiskouluun ja heti 
he olivat niin innoissaan projektista ja kohteliaita, että en 
edes tiennyt mitä vastata."

Rahan kerääminen reissuja varten aloitetaan myös aina 
ajoissa.
Joka vuosi he keksivät jonkun uuden tavan kerätä mah-
dollisimman paljon rahaa, jotta oppilaiden vanhempien ei 
tarvitsisi maksaa reissusta.
"Kaikenmoista me ollaan keksitty, esimerkiksi kirjoitettu 
kirjoja, 
tehty englanninkielisiä reseptejä, kaupattu vessapaperia, 

Pasi Kosken haastattelu
poimittu puolukoita ja tehty kalentereita sun muuta. mutta 
eivät nämä kansainvälisyysprojektit onnistu ilman aikui-
sia ja mukaan lähteviä opettajia unohtamatta merikarvian 
kuntaa", Pasi huomauttaa.   

Pasilta oli hankalaa kysyä vain yhtä mieleenpainuvin-
ta reissua, koska niitä oli niin monia, että arvaten tämän 
vuoden Puolan reissu oli hänelle ainakin 100. Ja paljon on 
hänelle sattunutkin.
"Kerran moskovassa kartat eivät pitäneet paikkaansa, kun 
oltiin menossa sirkukseen,joten liftasin erään miehen kyy-
tiin. Puhuin miehelle mika Häkkisestä, ja hän pisti taalan 
pohjaan ja meidän bussi ei meinannut pysyä perässämme... 
italiassa, jossa olen käynyt 12 kertaa, on paljon hienoja 
nähtävyyksiä, kuten Pompeji, Pisa, Firenze...
Ranskan parlamenttitalo, Waterloon taistelumaat, kaikki 
Benelux-maat...
olen käynyt lontoossa monesti, ja siellä kolmessa eri 
koulussa. Kerran kävimme Harry Potter-koulussa, joka oli 
mahtava paikka. tunnen lontoon lähes yhtä hyvin kuin 
Porin.
ikävä tilanne sattui joskus myös lontoossa, kun yksi tyttö 
jäi junaan. tosiaan silloin ei ollut vielä kännyköitä", Pasi 
kertoo.

Pasin mielestä on hienoa, että nuoret pääsevät mukaan 
tällaisiin kansainvälisyyshankkeisiin, koska välttämättä 
jokainen mukaan lähtevä nuori ei ole ennen käynyt ulko-
mailla, tai lentokoneessa. 
"Koitamme järjestää nuorille aina unohtumattoman koke-
muksen", Pasi sanoo.

Venla Laine ja Nanna Rajala, Printtaan nY

Pasi ja opettajat Puolasta.

Yhtenäiskoulun kuulumisia



26 27Suvi-SiikainenSuvi-Siikainen

Mikäs se Pertti oikein on?
Pertti on oma tukioppilasmaskottimme joka on toiminut 
kiusaamisen ehkäisijänä vasta aika vähän aikaa. Pari vuot-
ta sitten siikaisten tukioppilaat keksivät sYlVa:n peh-
molelulle käyttöä. tämä ”tapiiri” alkoi kiertää luokissa 
yhteishengen tuojana, teemana ”ole kaikkien kaveri”. op-
pilaat saivat kirjoitella kuulumisiaan Pertin mukana kier-
tävään vihkoon. Pertti pysyi jokaisessa alakoulun luokassa 
viikon verran, ja viikon päätteeksi tukarit leikittivät luok-
kaa. syksyllä Pertin meno jatkui kuurupiilon merkeissä. 
Kaikki ala-asteen luokat kerääntyivät maanantaisin ulos 
jonne tukioppilaat olivat piilottaneet maskottimme. se 
luokka, joka Pertin löysi, sai sen luokkaansa viikoksi ja 
leikityksen viikon päätteeksi tukareilta.

Keväällä ehdotettiin että Pertti toimisi esimerkkinä muille 
satakunnan kouluille. Porissa jääkiekko-ottelussa jäälle 
heitetyt pehmolelut pääsivät myös kouluihin. Pertin serk-
kuina he pääsivät omalta osaltaan osaksi tukioppilastoi-
mintaa ja ehkäisemään kiusaamista kouluissa.

Mutta mikäs se #perttiselfie oikein on?
Kun serkut lähtivät maailmalle, lähti meiltä idea pertti-
selfieen. Esimerkkinä  muille kouluille otimme tukioppi-
lasporukassa selfien Pertin kanssa, joka leviää nyt somes-
sa. Voitte nyt löytää instagramista tämän kuvan ja Pertin 

siikaisten 
tukioppilas-
maskotti 
PeRtti

Printtaan nY on kahdeksanhenkinen yritys siikaisis-
ta. liikeideanamme syksyllä oli siikaisten ensimmäisen 
Joulu siikaislehden tekeminen ja mainosten myynti yrityk-
sille. teimme ja myimme kuntaan sen matkailumessuille 
tarvitseman kirjanmerkkikansion ja keväällä saimme jat-
kaa jo olemassa olevan lehden, suvi siikaisen tekemistä. 
tähänkin lehteen olemme kirjoittaneet juttuja tukioppilas-
maskotti Pertistä ja kansainvälisyyshankkeesta. Keväällä 
osallistuimme Satakunnan Uskalla Yrittää semifinaaleihin 
Kankaanpäässä, jossa oli yrityksiä valokuvaajista aktiivi-
suusrannekkeiden- myyjiin, ja makusiirappien tekijöistä 
leipojiin. sieltä selviydyimme neljään parhaan satakunnan 
yrityksen joukossa finaaliin Helsinkiin. Sitä varten Jenni 
Rajahalme onkin monta kertaa meitä tullut sparraamaan. 
Häntä ehdimme myös vähän messuilla jututtaa.

 "aloitin nykyisen työni täällä Yes-  keskuksessa 7 vuotta 
sitten. ennen tätä työtä autoin oppilaitoksia tekemään yh-
teistyötä toistensa kanssa. siitä se sitten alkoi. nykyäänkin 
saan tehdä töitä oppilaiden, opettajien ja yritysten kanssa. 
se työssäni onkin parasta: saa tehdä töitä erilaisten ihmis-
ten kanssa. työni on oikein mukavaa, koska jokainen päi-
vä erilainen. työhöni kuuluu myös eri tapahtumien järjes-

nuoret yrittäjät

Printtaan nY handlaa kuvan ja sanan 
ja nappaa jutuista kiinni!

tämistä ja suunnittelua, sekä matkustamista, josta tykkään 
paljon", Jenni hehkuttaa.

"Hienoin hetkivuosieni varrella… se, kun olimme päässeet 
kansainväliseen finaaliin, ja nuoria jännitti kovasti. Heidän 
piti esiintyä ja kilpailla siellä englanniksi. me opettajat 
olimme myös mukana jännittämässä, ja kannustimme hei-
tä parhaamme mukaan. Kun nuoret sitten nousivat lavalle, 
he olivat aivan timanttisia. sen viiden minuutin aikana he 
esiintyivät todella hienosti, ja he olivat harjoitelleet sitä 
paljon ja tarkasti. olimme heistä todella ylpeitä. toinen 
hieno kokemus oli viime vuonna, kun saimme yritysky-
län ensimmäistä kertaa satakuntaan. siellä alakoululaiset 
saivat toimia päivän verran omassa yhteiskunnassaan ja 
tehdä töitä hakemassaan ammatissa.  työssäni saan nähdä 
huikeita nuorten tekemiä ideoita. mieleeni on erityisesti 
jäänyt ulvilan lukiosta pari lukioikäistä poikaa, jotka kah-
lasivat golfpalloja vesiesteistä, se oli mahtava yritys", Jen-
ni naurahtaa.

Yksi Kankaanpään tuomareista oli Henri Pälkäs, joka 
on osallistunut myös Vuosi Yrittäjänä-ohjelmaan. Vuon-
na 2011 hän perusti kavereittensa kanssa yrityksen, joka 

Toimittajat työssään haastattelemassa Jenniä

valmisti kierrätysmateriaaleista 
leikkuulautoja ja pannunalusia, 
ja voittivat perusasteen parhaan 
yrityksen palkinnon. sen jälkeen 
Pälkäs verkostoitui, ja alkoi järjes-
tää muitten entisten nY- nuorten 
kanssa tapahtumia, kuten kansain-
välinen konferenssi. Pälkkäälle 
viime vuoden sihteerinä olosta jäi 
mieleen yritys, joka järjesti kieli-
kursseja lapsille.
”tuomarina haen täällä yrityksil-
tä omaperäisyyttä, aktiivisuutta ja 
kokonaista toimivaa settiä, sekä 
tietysti hyvää ideaa. ne yritykset 
huomataan, jotka pitävät ääntä sii-
tä omasta jutusta. on hienoa näh-
dä että nuoret ovat nähneet vaivaa 
juttujensa eteen, ja kaikista välit-
tyy innostuneisuus ja yrittäjähen-
kisyys”, Pälkäs miettii.

Venla Laine ja Nanna Rajala, 
Printtaan nY

serkut häshtägillä perttiselfie. Perttihän on nykyään jo ai-
kamoinen julkkis!

Kun Porin Puuvillassa oli mannerheimin lastensuojelulii-
ton perhepäivä, Perttiä ja tukioppilaita pyydettiin mukaan. 
Väkeä sisällä kauppakeskuksessa olikin, huolimatta että 
ulkona olikin ihana ilma. Heti alkuun yksi mannerheimin 
lastensuojeluliiton ohjaajista lupasi varastaa ideamme ja 
hyödyntää sitä päiväkodissaan. Pertti oli osana tehtävä-
rataa, jossa kaikki tehtävät suoritettuna sai ostoskärryajo-
kortin. Rastillamme sai kuulla mitä se tukioppilastoiminta 
oikein on, ja tehtävänä oli ottaa Perttiselfie mukana tieten-
kin olleen ihka aidon Pertin kanssa. tämän jälkeen sitten 
saikin tarran suoritetusta tehtävästä ostoskorttiajokorttiin. 
moni lapsi ottikin mielellään syliinsä pehmoisen Pertin ja 
jotkut vanhemmista halusivat jakaa myös kuvan someen 
hästägillä #perttiselfie. Tällä haulla löydätkin somesta 
lasten, nuorten ja aikuisten ottamia kuvia Pertin ja Pertin 
serkkujen kanssa, kannattaa ehdottomasti käydä kurkkaa-
massa! lähde sinäkin mukaan kiusaamisen vastaiseen toi-
mintaan. Ja taas on siikainenkin päässyt maailmankartal-
le, positiivisella asenteella ja kekseliäisyydellä!

Pertti pitää kiusaamisen loitolla ja yhteishengen ylhäällä!

Venla Laine ja Nanna Rajala, Printtaan nY
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oPiSKELiJA-GALLuP

Kuvassa Joel Hallikainen ja Riki Block: 
Millaista on olla yrittäjä ja kuinka haastavaa se on...

Mitä opimme kuluneena kouluvuonna Vuosi yrittäjänä -ohjelmasta ?

Kuvassa Joonas Karonen ja inka Sorvala : 
Ollaan opittu millaista on työskennellä yrityksessä.

Kuvassa Ronja Pirttilä ja Marja Palomäki: 
Kuinka monimutkaista ja silti yksinkertaista yrittämi-
nen on...

Kuvassa Nanna Rajala ja Venla Laine: 
Yrityksessä on erilaisia rooleja. Ollaan opittu kohtaa-
maan erilaisia ihmisiä/asiakkaita.

Maakaasu on lähes kokonaan meta-
ania, ja sitä muodostuu fossiilisesti 
maan sisuksissa, mutta sitä voidaan 
myös valmistaa synteettisesti tai 
mädättämällä eloperäisestä ainees-
ta. Tällöin puhutaan biokaasusta. 

Melkein mikä tahansa maataloud-
esta jäävä eloperäinen, kasvi- tai 
kotieläintuotannon sivutuote sov-
eltuu biokaasun raaka-aineeksi. 
Myös yhdyskuntajätettä voidaan 
käyttää tähän tarkoitukseen, kertoo 
ProAgria Länsi-Suomen bioener-
gia-asiantuntija Manu Hollmén.

Erityisen hyvin biokaasutuotan-
toon soveltuvat rasvaiset raa-
ka-aineet kuten esimerkiksi lohen 
perkuutähde tai kasveista mais-
si. Maissia käytetään paljon esi-
merkiksi Saksassa, jossa biokaa-
sutuotanto on jo hyvin pitkälle 
kehittynyt, jatkaa asiantuntijamme.

Biokaasu – tulevaisuuden merkittävä 
energiavaihtoehto

Biokaasua voidaan hyödyntää monipuolisesti korvaamaan 
muita energialähteitä. Lämmitys on helpoin biokaasun 
käyttömuoto. Sähköntuotantoon tarvitaan erilaisia laitteita 
kuten esimerkiksi aggregaatti ja kaasuturbiini. Puhdistet-
tua biokaasua voidaan käyttää autojen ja työkoneiden polt-
toaineena. Nimenomaan liikennekäytössä biokaasun arvo 
on suuri. Biokaasuauton käyttö on erittäin edullista, hii-
lidioksidipäästöt ovat laskennallisesti nolla. Esteenä bio-
kaasuautojen käytön lisääntymiselle on vielä tällä hetkellä 
harva kaasun jakeluverkosto.

Porin Tahkoluotoon ensi syksynä valmistuva nest-
eytetyn maakaasun tuontiterminaali, LNG-terminaa-
li, mahdollistaa maakaasun käytön myös kaasuverkon 
ulkopuolisella alueella. Bio- ja maakaasu ovat yhteenso-
pivia ja näin esimerkiksi sekoitettavissa samaan kaasuput-
keen. Kaasun saatavuuden helpottuessa Länsi-Suomella 
on kaikki mahdollisuudet kunnostautua myös bioenergian 
tuottajana ja kehittäjänä.

Kaasutalouden kehittymiselle maataloudessa Manu Holl-
mén näkee vielä tiettyjä esteitä. Ensimmäisenä hän kirjaa 
tiedon puutteen. Tietoa on, mutta se on hajallaan. Vireillä 

Biokaasutankkausasema muistuttaa paljon perinteistä bensiinin jakelupistettä.

on erilaisia hankkeita tilanteen parantamiseksi. Lisäksi 
taloudellinen kannattavuus on heikko, koska mm. sähkön 
tukkuhinta on alhainen. Liikennekäytön lisääntyminen 
parantaa kannattavuutta ja mahdollistaa biokaasulaitosten 
lisärakentamisen.

Keski-Suomesta kyllä löytyy jo eräs maatila, joka myy omis-
ta jätevirroista tehtyä ”lähibiokaasua” liikennekäyttöön, 
toteaa Hollmén.

”LNG-terminaalin vanavedessä Länsi-Suomen pelloille 
nousee biokaasulaitoksia, teollisuus ostaa kaasuenergiaa 
ja kaasuautot yleistyvät liikenteessä.” Tämän toteutumi-
seen menee ehkä vielä jonkin aikaa, mutta asian ympärillä 
on todella paljon ”pöhinää”, kuten Manu Hollmén asian 
ilmaisi. Vaihtoehtoisia energiamuotoja fossiilisille polt-
toaineille etsitään joka puolella maailmaa kiihkeästi. Il-
maston lämpenemisen hillitseminen on yksi motiiveista. 
Englantilainen liikkumista pitkään tutkinut sosiologi John 
Urry luonnehtii: ”Se on ainakin selvää, että teräskehyksis-
ten ja bensakäyttöisten autojen päivät ovat luetut. ”Parin 
vuosikymmenen jälkeen voimme arvioida, kuka oli eniten 
oikeassa.
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SEURAKUNTATAPAHTUMAT 
KESÄ- HEINÄKUUSSA

Ke 1.6. klo 18 Kansanlähetyksen seurat 
Otamolla Reijo Heikkilässä. Heinilä, Ervasti
La 4.6. Jalkapalloa urheilukentällä 4-7v klo 10-10.45 ja 
8-12v klo 11-11.45 (muut päivät 11.6, 18.6, 2.7, 9.7)
Su 5.6. klo 10 Messu kirkossa. Ervasti, Tanskanen.
Ti 7.6. klo 18 Kesäillan hartaus ja kirkon esittely kirkossa. 
Ervasti. Klo 15-16 Urheilukerho urheiluhallilla 1.-6.luokkalaisille 
(muut päivät 14.6, 21.6, 28.6)
Ke 8.6. klo 18 Kesäkonsertti yv:n hyväksi kirkossa. Majlis & Jari ja kuorot.
To 9.6 klo 10-11.30 Perhekerho. Kokoontumispaikka vaihtelee, lisätietoa Heiniltä 040 7486622  
(muut päivät 16.6, 23.6, 30.6)
Pe 10.6. klo 10 Veteraanien ja eläkeläisten virkistyspäivä srk-kodissa, ilm. Kaisalle 0400-363588.
Su 12.6. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa. Vähäkainu. 
Klo 14 Lähetysseurat Salokankaalla Otamolla.  Mäkisoini, Heikkilä. 
Klo 18.30 Seurat Sammissa Mikko Mikkolassa. Perttula, Lähteenmäki S., Lähteenmäki U.
Ti 14.6. klo 18 Kesäillan hartaus Leirirannassa
Su 19.6. klo 10 Messu kirkossa. Ervasti, Tanskanen. 50v sitten konfirmoitujen kirkkopyhä. Messun jälkeen 
”rippikahvit” ja muistelujuhla srk-kodissa. 
Klo 19 Pori Organ-konsertti kirkossa.
La 25.6. klo 10 Messu kirkossa. Ervasti, Tanskanen.
Su 26.6. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa. Ervasti, Tanskanen.
Su 3.7.  klo 10 Messu kirkossa. Ervasti, Tanskanen.
Ti 5.7. klo 18 Kesäillan musiikkihartaus Leirirannassa. Majlis & Jari, Päivärinta.
Su 10.7 klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa. Vähäkainu.
Su 17.7.  klo 10 Konfirmaatiomessu. Ervasti, Tanskanen.
Ti 19.7. klo 18 Kesäillan hartaus Leirirannassa.
Su 24.7. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa. Vähäkainu. 
Klo 12 lähtö Ouraan, rovastikunnalliselle lähetyksen veneretkelle , ilm. 15.7. mennessä Kaisa 0400 363588 
tai Vappu 046 6216661.
Su 31.7. klo 10 Messu kirkossa. Helander.

TULOSSA: Ti 2.8. klo 18 Kesäillan hartaus Leirirannassa. Naisten Lauluryhmä. 
Ti 16.8. Kesäillan hartaus Leirirannassa.

DIAKONIATOIMISTO SULJETTU 20.6 – 3.7. diakonissa lomalla, EI  EU-RUOKAJAKOA

EU-ruokajako torstaisin klo 9-12 diakoniatoimistossa. 
Katso muut tapahtumat ja mahdolliset muutokset osoitteessa www.siikaistenseurakunta.fi

SIIKAISTEN TAPAHTUMAKALENTERI 2016
Toimintatiistait kotiseutumuseolla kesäkuun alusta 7.6. lähtien
• erilaista tekemistä pajupillistä pitsibetoniin. Seuraa Facebook -sivujamme ja ilmoittelua.
   Järj. Siikaisten Kotiseutu- ja museoyhdistys

SIIKAINEN SUMMER 2016
Paula Koivuniemi Siikaisten urheilukentällä pe 17.6.2016 klo 19
Lämppärinä Real Tune
Liput: 25 euroa ennakkoon ja 30 euroa portilta, alle 12-vuotiaat 10 euroa, alle 8-vuotiaat ilmaiseksi. Liput myynnissä 
nyt: Siikaisten kirjasto, Info-kirjakauppa Pori ja Kauhajoki, Merikarvian R-kioski, Sata-kirja ja Postelli Kankaanpää.
Jatkot Eteläpäässä klo 02 saakka.
Siikainen Summer -tapahtuman järjestää Siikaisten kulttuuritoimi.

Pori Organ -festivaaliviikon päätöskonsertti Siikaisten kirkossa su 19.6. klo 19. 
Esiintyjinä Stefan Stanciu, panhuilu, Ilpo Laspas, urut
Järj. Siikaisten kulttuuritoimi

Miljoonan sentin hölkkä la 11.6.2016 Sammissa
Järj. Sammin kyläyhdistys ry ja LaKu Ry

Possujuhlat la 9.7.2016 klo 19 Otamon Kurikanniskalla
Järj. Otamon kyläyhdistys ry

SIIKAISTEN PäIväT 8.-10.7.2016
• pe 8.7.2016 klo 19 Hirvijärven siltatanssit
• la 9.7.2016 klo 9 – 13 Toritapahtuma yhtenäiskoulun pihalla : mm. juontajana V.P.Lehto, yhdistykset esittäytyvät, 
   lapsille taikuriesityksiä, Sisupussin julkistaminen, huutokauppa Heikintalolla jne.
• la 9.7.2016 klo 13.30 - 14.30 Eino Leino -runolaulukonsertti Eteläpäässä, vapaa pääsy
• la 9.7.2016 klo 15 Angry Birds -elokuva Nuorisoseuran talolla
• su 10.7.2016 klo 14 nimipäiväkahvittelut ja kansallispukujen tuuletuspäivä Siikaisten kotiseutumuseolla
Järj. Siikaisten Kotiseutu- ja museoyhdistys

Perinnetapahtuma Saarikoskella la 9.7.2016 klo 16 alkaen

”Hilpeät hanurit” soivat Kotiseutumuseon pihamaalla pe 12.8.2016 klo 18.
Järj. Siikaisten Kotiseutu- ja museoyhdistys

Leväsjoki-Päivä la 27.8.2016
Järj. Leväsjoen kyläyhdistys ry

Traktorien mäkivetokisat 17.9.2016
Järj. Sammin kyläyhdistys ry

Pori Sinfoniettan konsertti Siikaisten kirkossa ke 21.9.2016 klo 18
Järj. Siikaisten kulttuuritoimi

Tommi Santin muistokonsertti pyhäinpäivänä 5.11.2016 klo 16. Esiintyjinä Jyrki ja Maija Anttila
Järj. Siikaisten kulttuuritoimi ja Siikaisten Lions Club

Perinteinen joulukonsertti 27.11.2016 klo 19 Siikaisten kirkossa, esiintyjänä Petri Laaksonen
Järj. Siikaisten Lions Club
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Siikaisten kunnan tiedotuslehti                  6-7/2016

Kenestä Siikaisten Sisupussi 2016?
KuKA HäN oN?
• Positiivinen? • Kannustava? • Me-hengen nostattaja? • Uskoo Siikaisten tulevaisuuteen? • Jotain ihan muuta?
• Yritys? • Yhdistys? • Yksityinen ihminen?

ääNESTä!
Kupongin voit postittaa kunnanvirastolle, os. Kankaanpääntie 1 B, 29810 siikainen, tuoda kunnanviraston aukiolo-
aikana virastolle tai jättää viraston postilaatikkoon. Voit äänestää myös kirjastossa,  K-market Vestorissa ja 
Eteläpäässä tai sähköisesti: sisupussi@siikainen.fi
Jos haluat osallistua arvontaan, laita kuponkiin myös oma nimesi ja yhteystietosi.

äänestysaika päättyy 30.6.2016
Vuoden 2016 siikaisten sisupussi julkistetaan siikaisten Päivien toritapahtumassa lauantaina 9.7.2016

äänestän Siikaisten Sisupussiksi 2016 seuraavaa yritystä, yhdistystä tai yksityistä henkilöä:

________________________________________________________________________________

Perustelu _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

äänestäjän nimi, osoite ja puh. _____________________________________________________

________________________________________________________________________________

Kunnanhallituksen päätöksiä:

Kokous 25.4.2016
- siikaisten yhtenäiskoulun 8-luokkalaisten nuori yritys
  Printtaan nY valikoitui edustamaan satakuntaa uskalla
  yrittää -finaaliin 11.–13.4. Helsingin Kampin kauppa-
  keskukseen.  nuoret esittelivät yrityksensä sekä kertovat
  Helsingin kokemuksistaan kunnanhallitukselle.
- siikaisten kunta on myynyt sora-ainesta isotalo-
  tilasta noin kahden hehtaarin suuruiselta määräalalta. 
  sora-alueen vuokrasopimusta jatketaan maa-ainesten 
  ottoluvan mukaiselle ajalle 10 vuoden määräajaksi
- siikaisten uudentalon maatalouskoulun stipendisää-
  tiö on jakanut siikaisten kunnan luovuttamat otamon
  Kalkkilouhoksesta saamaansa louhintamaksut apura-
  hoina pohjois-satakuntalaisille maatalous- ja metsäalan
  opiskelijoille. säätiölle ei myönnetä pyydettyä avustus-
  ta, koska louhintamaksua vuodelta 2015 ei ole saatu.
- lankosken sähkö oy:n yhtiökokoukselle esitetään, että
  yhtiön hallitukseen valitaan kunnanjohtaja Viveka 
  lanne kunnansihteeri Päivi Rantasen tilalle.

Kokous 16.5.2016
- siikaisten keskustan osayleiskaavasta on jätetty yksi 
  valitus, joka kohdistuu siikaisjärven länsipuolella ole-
  vaan yksityisen henkilön omistamaan tonttiin ja viher-
  yhteystarvemerkintään. maankäyttö- ja rakennuslain 
  201 §:n nojalla kunnanhallitus määrää siikaisten 
  keskustaajaman osayleiskaavan tulemaan voimaan siltä
  osalta, johon valitusten tai oikaisukehotusten ei voida
  katsoa kohdistuvan.

- Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi tilintarkastajan rapor-
  tin vuoden 2015 tilintarkastuksesta sekä tunnuslukuver-
  tailun 2015.

- Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy 
  satasoten projektisuunnitelman sekä evästää jatko-
  valmistelua.  
 

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

MATONPESUPAIKKA
Puhdistamontien varrella on käytettävissä.
Perhekohtaisia KAUSIKORTTEJA (11,00 euroa/kpl) 
saa ostaa KIRJASTOSTA sen aukioloaikoina
(Kankaanpääntie 2)
 
Kortti tulee pitää mukana pesupaikalla. Vesilaitoksen 
hoitaja toimii matonpesupaikan käytön valvojana.

MYYTÄVÄNÄ PIANO 
TARJOUSTEN PERUSTEELLA
Päiväkodin  ZIMMERMANN piano myydään tarjousten 
perusteella. Ostettu uutena v. 1990.
Tarjouksen voi jättää päiväkodille suljetussa kirjekuoressa 
30.6. mennessä ja samalla tutustua kohteeseen.
Kunta pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein 
tarjous.
Lisätietoja  p. 044-7201072, ( 0400-181874 Sari)

Hyvä Mökkiläinen
Siikaisten kierrätyskeskuksen lopetettua on sen tiloissa
aloittanut toimintansa Siikaisten Toimintatupa.
Toimintatupa on työtoiminnan ylläpitämä ja toimii 
kohtaamispaikka työelämän ulkopuolella oleville.

Järjestämme myös erilaisia tempauksia. Kesänkin 
aikana tulemme järjestämään esimerkiksi kirppistem-
pauksen, jolloin on mahdollista tuoda myyntiin omia 
tavaroita ja tulla tekemään löytöjä.

Tarkempaa tietoa tempauksista ja niiden ajankohdista 
löytyy kunnan netti- ja Facebooksivuilta. 

Ser (sähkö- ja elektroniikkaromua) otetaan edelleen 
vastaan.  Myös patterit ja energiansäästölamput voi 
tuoda meille entiseen tapaan.

Tulkaa tutustumaan. 
Terveisin Toimintatuvan väki

KUNNAN
HUUTOKAUPPA
Lauantaina 9.7. klo 12.15
Heikintalon pihalla
 
Huutokaupassa on käytöstä poistettua kalustoa

höyläpenkkejä

pulpetteja, (tavallisia)

toimistopöytiä

kirjoja

valkokankaita

vanhoja karttoja

fysiikan/kemian vanhoja välineitä

puuhöyliä

kaappeja
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PERUSPALVELUKESKUS
TIEDOTTAA:

KESÄSULKU SIIKAISTEN  PERUSPALVELUKESKUKSESSA
Viikoilla 29 - 31 (18.07- 07.08-16) Siikaisten  peruspalvelukeskus on kokonaan suljettu. 

Sulun aikana 
Terveydenhoitajan päivystyksellinen vastaanotto Kankaanpäässä puh. 02 5773500. 
Lääkärin päivystysvastaanotto samoin keskitetysti Kankaanpään peruspalvelukeskuksessa, Tapa-
lankatu 20 klo 8-21, puh 02 5773265 ( klo 8-20) ja 
yöpäivystys klo 21-08 Porissa, SATKS yhteispäivystyksessä, puh 02 6276868, (klo 20-08). 

Sulun aikana Laboratorion näytteenotot. Kankaanpäässä, ajanvaraus puh. 02 6276410 klo 10-15 tai 
www.satadiag.fi. 

Hammaslääkäri on lomalla 18.07- 29.07. 2016. Ajanvaraus 044 577 3550.
Särkyvastaanotto Kankaanpään hammashoitolassa puh 044 5773550.
Sosiaalipalveluohjaaja on lomalla sulun ajan. 
Kotihoito hoitaa omat asiakkaansa myös sulun aikana puh 044 5773509
Lastenneuvola terveydenhoitajan tavoitat kiireellisissä asioissa numerosta 044 5773510
Äitiysneuvola terveydenhoitajan tavoitat numerosta 040 6524310

Pyydämme ystävällisesti, että uusitte reseptit ja hoidatte ei-kiireelliset lääkäriasiat 
riittävän ajoissa ennen kesän sulkuviikkoja.

PALUU peruspalvelukeskuksen tiloihin saattaa tämänhetkisen tiedon mukaan tapahtua jo hei-
näkuun alkupuolella.
 
Hyvää ja aurinkoista kesää !  
SIIKAISTeN PerUSPALVeLUKeSKUKSeN TyTöT

Esittelytilaisuuden ohjelma 
9:45 alkaen kokoontuminen Siikaisten Eteläpäässä ja 
kahvitarjoilu
10:15 - 10:25 Yhdistyksen esittäytyminen
10:30 – 10:45 Siikaisten kunnan puheenvuoro 
10:45 – 11:00 Ympäristöministeriön edustajan
puheenvuoro
11:00 - 11:30 Hankkeen esittely
Yleistä keskustelua hankkeesta
noin 12:00 Siirtyminen Katselman lintutornille ja 
makkaranpaistoa
Tilaisuuden päätyttyä on Länsi-Suomen 
luontoarvoyhdistys Koppelo ry:n vuosikokous.

Kutsu 
Metsänomistajien luontoverkosto -hankkeen 

esittelytilaisuus 
Siikaisten Eteläpäässä 8.6.2016 alkaen klo 9:45

Eteläpääntie 2, Siikainen

Tilaisuuden järjestää Länsi-Suomen luontoarvoyhdistys Koppelo ry 
yhteistyössä Siikaisten kunnan kanssa.
Esitttelytilaisuus on avoin kaikille.
Tiedustelut ja muut kysymykset voi esittää hanketyöntekijällemme
albrechtnora1(at)gmail.com tai puh. 0442357560

Esittelytilaisuuden ohjelma
9:45 alkaen kokoontuminen Siikaisten Eteläpäässä ja kahvitarjoilu
10:15 - 10:25 Yhdistyksen esittäytyminen
10:30 – 10:45 Siikaisten kunnan puheenvuoro
10:45 – 11:00 Ympäristöministeriön edustajan puheenvuoro
11:00 - 11:30 Hankkeen esittely
Yleistä keskustelua hankkeesta
noin 12:00 Siirtyminen Katselman lintutornille ja makkaranpaistoa
Tilaisuuden päätyttyä on Länsi-Suomen luontoarvoyhdistys 
Koppelo ry:n vuosikokous.

Tilaisuuden järjestää Länsi-Suomen luontoarvoyhdistys Koppelo ry yhteistyössä 
Siikaisten kunnan kanssa.
Esitttelytilaisuus on avoin kaikille.
Tiedustelut ja muut kysymykset voi esittää hanketyöntekijällemme
albrechtnora1(at)gmail.com tai puh. 0442357560

Kutsu
Metsänomistajien luontoverkosto -hankkeen esittelytilaisuus
Siikaisten Eteläpäässä 8.6.2016 alkaen klo 9:45 Eteläpääntie 2, Siikainen

KUNTO-OTTELU
SIIKAINEN - MERIKARvIA
Perinteinen kunto-ottelu
käydään ke.8.6.2016 klo
09.00-20.00 välisenä aikana.

Kirjauspaikka Siikainen-
Tuorilatien Airoksen
tienhaarassa.

Siikaislaisten osanottajien kesken 
arvotaan 80€ ja 50€ lahjakortti sekä
3 kpl Haastepyöräilyn t-paitaa.

LIIKUNTATOIMI

Yleisurheilun 
nappulakilpailut
urheilukentällä  ti.7.6.2016 klo 18.00  
  
Ilmoittautumiset klo 17.30
Ilmoittautumiset myös sähköpostilla
taisto.salo@siikainen.fi     
   
Sarjat ja lajit: 
Tytöt ja Pojat: 
2012 synt 40m
2011 synt 40m, pallonheitto
2009-2010 synt 40m, pituus
2007-2008 synt 40m, pituus
2005-2006 synt 60m, pituus
2003-2004 synt 60m, pituus
2001-2002 synt 100m, pituus

Lajien kolme parasta palkitaan sekä sarjoittain 
jokaiselle yksi osallistumispalkinto. 
  
Siikaisten Sisu ja Liikuntatoimi

UIMAKOULU 
2016
pidetään ETELäPääSSä 
ajalla 11-14.7.2016 klo 13.00-15.00. 

Sauna käytössä.
Ryhmät on vesipeuhu ja alkeisryhmä.
Alaikäraja 5v
Osanottomaksu 10€. 
Maksu suoritetaan uimakoulussa.
Sisältäen opetuksen, merkit ja todistuksen. 

Opettajana toimii Mervi Silvola.
Ilmoittautumiset suoraan Merville
sähköpostilla silvolamervi@gmail.com
tai puh. 0400-940686

LIIKUNTATOIMI
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Nuorisotila avoinna seuraavasti:
Maanantaisin   klo 18.00-21.00
Tiistaisin   klo 18.00-20.00
Torstaisin  klo 18.00-21.00

POHJOIS-SATAKUNNAN
KEHITTÄMISKESKUS OY

TALOUS- JA VELKANEUVONTA
NUORISOTOIMI

KIRJASTO

KUNNANVIRASTO

neuvoo siikaislaisia yritystoiminnan aloitta-
miseen tai kehittämiseen liittyvissä asioissa. 
yhteyttä kannattaa ottaa rohkeasti jo ideoinnin 
alkuvaiheessa. Palvelu on maksutonta. yhtey-
denotot puhelimitse tai sähköpostilla

Talous- ja velkaneuvoja   Miia Salonen on 
tavoitettavissa  Karvian kunnanvirastolla ma – pe 
klo 9-15:45 numerosta 044-772 7519.  Talous- ja 
velkaneuvonnan sähköpostiosoite on 
miia.salonen@karvia.fi. 
Talous- ja velkaneuvonnassa palvelee myös 
talous- ja velkaneuvoja Hanna Vainionpää,  
jonka tavoittaa myös ma-pe numerosta 
044-7727519, hanna.vainionpaa@karvia.fi.

Marko Rajamäki Toimitusjohtaja
gsm 040 717 7578  marko.rajamaki(at)pskk.fi

Mari Raukola Yrityskehittäjä
gsm 040 542 0456  mari.raukola(at)pskk.fi

KUNNANVIRASTO AVOINNA
ma – pe klo 8:30 – 11:30 ja 12:30 – 15:00, 
os. Kankaanpääntie 1 B, 29810 Siikainen.
Info puh. 044 720 1020.

KESKUSTOIMISTO

TEKNINEN TOIMISTO

SIVISTYSTOIMISTO

Kunnanjohtaja Lanne Viveka          044  720 1071 
Kunnansihteeri rantanen Päivi       044  720 1021 
Laskentasihteeri Pitkäranta erja     044  720 1023
Palkkasihteeri Velhonoja Arja         044  720 1024
Palveluneuvoja rajala Leila      044 720 1040
Osastosihteeri Koota Tiina          044  720 1051
Maaseutusihteeri ruissalo Mika     0400  611 707

Rehtori/Sivistystoimenjohtaja 
Jari Tuuri                                 044  720 1041
Vapaa-aikasihteeri Salo Taisto      044  720 1036
Kirjastosihteeri
Saarinen-Holappa Katri-Helena   044 720 1039

Tekninen johtaja Järvenranta Anne 044  720 1028
Osastosihteeri Katajisto Tuija          044  720 1030
Vesilaitoksen hoitaja 
rajala Kalervo                                 044  720 1034
Aluearkkitehti Mattila Ilmari, 
Kankaanpää                        044  577 2726

Palveluneuvoja rajala Leila        044  720 1040 
MUUT TOIMIPISTEET

Keskuskeittiö Metsätähti / 
Metsäpirtintie 3, 29810 Siikainen    044  720 1067
ruokapalveluesimies 
Pitkänen Tanja           044  720 1057
Päivähoito / Reippaantie 12, 29810 Siikainen
Päiväkoti Pikku-Santra          044  720 1069
ryhmäperhepäiväkoti           044  720 1070
Päivähoidonjohtaja 
Söderbacka John                      044  720 1072
Yhtenäiskoulu / Lauttijärventie 8, 29810 Siikainen
rehtori Jari Tuuri           044  720 1041
Opettajainhuone, yläaste          044  720 1042
Palvelukeskus Metsätähti / 
Metsäpirtintie 3, 29810 Siikainen
- vastaava hoitaja 
Lähteenmäki Marja-Leena               044  720 1064
Osasto, hoitajat           044  720 1065
Dementiaosasto           044  720 1066
Paloasema               02  552 1171 
Tervakangas Matti, virka-aikana      044  701 7495
- päivystys / Pohjois-Satakunnan 
viranomaispäivystys 24 h          044  701 7462
Lomatoimisto, Honkajoen kunta / 
Porhontie 5, 38950 H:joki 
Lomituspalvelujohtaja 
Poikelispää Sirpa              050  577 5219
Toimistosihteeri Järvenpää Päivi     044  577 5244 
Lomatoimenohjaaja 
Marjamäki Seija                       044  577 5214 
MELA-asiamies Suoranta Asta, Kankaanpää / 
ajanvarauksella                      029  435 2666
Nuohous / Nygård Sami, 
Nuohouspalvelu Nygård          040 753 5009

SIIKAISTEN KUNNANKIRjASTO AVOINNA
ma, pe 12-18 ja ti, ke, to 10-16
Os. Kankaanpääntie 2, 29810 Siikainen
Kirjastosihteeri Saarinen-Holappa Katri-Helena, 
puh. 044 720 1039.
Kirjastosta saat ostaa kansalaisopiston kevät-
kauden aktiivikortin sekä kuntosali- ja ovikortit 
sekä kesällä matonpesupaikkakortit.

Leväsjoen lainausasema
Os.  Saarikoskentie 13, 29880 Leväsjoki
on avoinna maanantaisin klo 19 - 20.30. 
Lainausasemanhoitaja Luoma Paula, 
puh. 040 517 4007.

YHTEISPALVELUPISTE

Siikaisten kunnanvirastossa 
avoinna ma-pe klo 8.30-11.30 
ja 12.30-15.00, 

KELAN avustavia asiakaspalvelutehtäviä;
yhteispalvelupisteestä voit:
- hakea etuuksien hakemuslomakkeita ja esitteitä
- palauttaa hakemuksesi
- saada neuvontaa hakemuksen vireillepanoon 
 ja käsittelyyn liittyvissä asioissa

- saada tukea Kelan sähköisten palvelujen käytössä 
- www.kela.fi

VEROHALLINNON avustavia asiakaspalvelu-
tehtäviä:
- opastaminen Vero.fi –sivujen hyödyntämiseen 
  tiedonhaussa
- Verohallinnon verkko- ja puhelinpalvelujen 
 käyttöön opastaminen ja neuvonta 

- sähköisessä muodossa olevien lomakkeiden, 
  verotusohjeiden ja informaation sekä esitteiden jakelu
- www.vero.fi
Lisäksi myös opastusta Työ- ja Elinkeinotoimiston 
verkkopalvelujen käyttöön.
- www.te-palvelut.fi
Asiakkaiden käytössä on tietokone 
internet-yhteydellä. 

KUNNALLISIA 
PALVELUJA

SIIKAISTEN PERUSPALVELUKESKUS
toimii väliaikaisissa tiloissa 3.12.2015 alkaen
Ajanvaraus, hoitajien vastaanotto ja laborato-
riopalvelut puh 02 577 3500 ma-to klo 8-16, pe 
klo 8-14 entisen Säästöpankin tiloissa osoittees-
sa Lauttijärventie 1, Siikainen
Lastenneuvola, kouluterveydenhuolto ja 
perhesuunnittelu liikuntahallilla koulukuraattorin 
tiloissa, terveydenhoitaja puh 044 577 3510
Äitiysneuvola
terveydenhoitaja puh 040 652 4310
palvelu tuotetaan muissa jäsenkunnissa
Sosiaalipalvelut
kunnan virastotalolla, sosiaalipalveluohjaaja 
Annikki räikkönen puh 044 720 1054
Lääkärin vastaanotto Kankaanpäässä ja 
Pomarkussa ajanvaraus ma-pe klo 8-16, 
pe klo 8-14 puh 02 577 3500
vastaanottojen osoitteet:
Peruspalvelukeskus Pomarkku, 
Pitkäkuja 9, 29630 Pomarkku
Peruspalvelukeskus Tapala, 
Tapalankatu 20, 38700Kankaanpää
Päivystysvastaanotto Peruspalvelukeskus 
Tapalassa klo 8-20  puh 02 577 3265  
Yöpäivystys klo 20-08 SATKS:n  yhteis-
päivystyksessä  puh 02 6276868. 
Hammashoitolan vastaanotto Kankaanpään 
hammashoitolassa ajanvaraus 
ma-pe klo 8-16 puh 02 577 3550
osoite: Jämintie 2, 38700 Kankaanpää
Lisätietoja www.eposa.fi
Palveluiden arvioidaan palaavan peruskorjat-
tuihin peruspalvelukeskuksen tiloihin kesäsulun 
jälkeen 18.7.2016. Asiasta tiedotetaan tarkemmin 
touko-kesäkuun kuntatiedotteissa 

PERUSPALVELUKESKUS

Teille on koottu kattava tietopaketti Siikaisten pal-
veluista ym. Voitte noutaa paketin kunnanviraston 
neuvonnasta tai pyytää lähettämään sen kotiosoit-
teeseenne, puh. 044-720 1020.

UUDET SIIKAISLAISET

Osa viranhaltijoista ja työntekijöistä työskentelee 
myös kunnanviraston ulkopuolella, eikä siis ole 
viraston aukioloaikaan tavoitettavissa kunnanvi-
rastolta. Mikäli asiasi edellyttää tietyn henkilön 
tapaamista, sovithan tapaamisajan etukäteen.

Kunnanvirasto on suljettuna 
4.7.-31.7.

Ohjaaja Arja Kurtti              044 720 1047

TOIMINTATUPA
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SIIKAISISSA TAPAHTUU

Kesä muuttolintuineen ja auringonpaisteineen on saapunut myös Hirvijärvelle. Yhteistä iltaa vapaa-ajanasukkaiden ja kyläläisten 
kesken vietetiin kauniina Helatorstain iltana myllykosken laavulla, minne kokoontui n. 30 henkeä vaihtamaan kuulumisia jylhis-
sä kalliomaisemissa. Vanha myllynkivi herätti muisteloita menneiltä ajoilta, mutta historian lomassa keskustelunaiheet vaihtelivat 
päivänpolitiikasta maanviljelyyn ja suomen byrokratiaviidakkoon oman kylän kuulumisia tietenkään unohtamatta. Kylän elämästä 
kertoo paljon osallistujien ikähaitari, 4-80 vuotta!

"Illan nuorimmat osanottajat järjestivät omaa toimintaansa 
vanhempien valvovien silmien alla, poseeraukseen olivat eri-
tyisesti tytöt Ada ja Elina heti valmiita. Leevillä ja Eliaksella 
olisi ollut jo kiire jatkaa omia juttuja."

10.5. siivottiin talkoilla uimarantaa ja laskettiin laituri vesille. 
Nyt kelpaa uimareiden ja muiden upeista rantamaisemista 
nauttivien jälleen poiketa Hirvijärven sillan pieleen viih-
tymään ja rentoutumaan. Tavataan viimeistään 8.7., kun 
Siltatanssit pyöräyttävät jälleen Siikaisten Päivät komeasti 
käyntiin!

Museon kesäkauden ja museoviikon avasi päiväkoti pikkusantran väki. Tutustuttiin makasiinin saloihin ja istutettiin kukkasia.

Leväsjoen kyläyhdistyksen järjestämät keskiviikkopyöräilyt alkoivat 4.5 ja suuntana oli perinteisesti naapurikylä Otamo. Iloisen 
yllätyksen 17 pyöräilijälle järjesti Heikinkartanon isäntäväki Maija ja Leo, jotka tarjosivat kuntoilijoille kevään kunniaksi simaa 
ja munkkeja.

museolla PieniäVieRaita

HiRViJäRVen Kuulumisia

leVäsJoen KesKiViiKKoPYöRäiliJät

VaPaaeHtoinen PelastusPalVelu

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu järjesti hälytysryhmäläisille suunnatun suun-
nistuksen perusteet -koulutuksen 26.4. Sammin metsästysseuran majalla Au-
ralassa. Pääkouluttajana toimi valmiuskouluttaja Sami Nygård Merikarvialta. 
Koulutuksessa saatiin perustietoa kartan ja kompassin käytöstä sekä erityisesti 
suunnanotossa maastossa. Etsijät tarvitsevat tätä taitoa liikkuessaan maastossa 
kadonnutta henkilöä etsimässä. Lopuksi harjoiteltiin maastossa rastien löytä-
mistä ja suunnassa kulkemista.
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Siikaisten urheilukentällä
perjantai 17.6.2016 klo 19-22

mukana
RealTune

Lippujen ennakkomyynti:
Info-kirjakaupat Pori ja Kauhajoki
Merikarvian R-kioski
Kankaanpään Postelli ja Satakirja
Siikaisten kirjasto, myös tilaus p.044 720 1039
Ennakkovarausliput käteismaksulla

Paula Koivuniemi

Liput:
Ennakko 25€
Portilta 30€
8-12-vuotiaat 10€
Alle 8-vuotiaat ilmaiseksi

Hyvät yrittäjät, yhdistykset ja torikauppiaat
Olette lämpimästi tervetulleita myymään/esitte-
lemään tuotteitanne Siikaisten Päivien toritapah-
tumaan lauantaina 9.7.2016. Paikka on ilmainen, 
toritapahtuma avautuu klo 9 ja myyntipaikat 
jaetaan tulojärjestyksessä.

Toivomme, että ilmoitatte osallistumisestanne 
etukäteen. Toritapahtumaan voi myös tulla ilmoit-
tamatta, mikäli tilaa on vielä jäljellä.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Keijo Silvola puh 040 5144 834

Siikaislaisilla yhdistyksillä on mahdollisuus 
varata maksuton myyntipaikka urheiluken-
tältä Siikainen Summer-  konsertti-iltana  
17.6.2016.

Muilta veloitetaan myyntipaikasta 50 euron 
maksu. 

Varaukset:
Arja Lehtinen
 puh. 050-5469253 / 
arja.lehtinen@siikainen.fi

SIIKAINEN SUMMER
- MYYNTIPAIKAT

SIIKAISTEN PäIvIEN
TORITAPAHTUMAN
MYYNTIPAIKAT

Siikaisten Kotiseutu-
museolla tapahtuu:

Museoviikko 16-22.5.2016
Koululais-, päiväkoti- sekä muut ryhmät
sopimuksen mukaan.

Toimintatiistait
Kesäkuun alusta lähtien joka tiistai klo 10 -15 tehdään 
jotain kivaa (seuraa Facebook-sivujamme ja ilmoittelua)

Siikaisten päivät
9.7. Olemme torilla
10.7 klo 14 Tarjoillaan yleisölle nimipäiväkahvia 
musiikin säestyksellä

Yhteislauluilta 13.7. klo 18
laulattajana Voitto Takanen

Konsertti 12.8. klo 18
Hilpeät hanurit valloittavat elokuun illassa.

Lisätietoja:  Pirkko Aho  puh 044 592 6345
  Lea Järviluoma  puh 040 861 8447

        

Siikaisten Kotiseutumuseolla tapahtuu:

Museoviikko 16-22.5.2016
Koululais-, päiväkoti- sekä muut ryhmät 
sopimuksen mukaan.

Toimintatiistait  
            Kesäkuun alusta lähtien joka tiistai klo 10 -15 tehdään jotain kivaa
            (seuraa Facebook-sivujamme ja ilmoittelua)

Siikaisten päivät 
                  9.7. Olemme torilla
                 10.7 klo 14 Tarjoillaan yleisölle nimipäiväkahvia musiikin säestyksellä

Yhteislauluilta 13.7. klo 18
                  laulattajana Voitto Takanen

Konsertti 12.8. klo 18
                  Hilpeät hanurit valloittavat elokuun illassa. 

        

Lisätietoja:  Pirkko Aho puh 044 592 6345
                    Lea Järviluoma puh 040 861 8447

Angry Birds -elokuva
la 9.7.2016 klo 15 Nuorisoseuran talolla

Liput: lapset 2 €, aikuiset 5 €
normaali lipun hinta 7 €, mutta
110-vuotias Nuorisoseura
kustantaa erotuksen juhlavuoden
kunniaksi.

Elokuvan ensi-ilta oli 13.5.2016 ja 
se on sallittu kaikenikäisille!             

Eino Leino -runolaulukonsertti

Siikaisten Eteläpäässä 
9.7.2016 klo 13.30

Muusikot:
Jukka Lammi - laulu, kitara

Julia Rantala - viulu, kitara, laulu
Julius Rantala - lyömäsoittimet

Vapaa sisäänpääsy 

Perinnetapahuma
SIIKAISTEN SAARIKOSKELLA
HOLMINTIEN MUTTERILLA
La 9.7 klo 16 alkaen.
Vanhoja koneita, maamoottoreita,
vanhoja traktoreita, päreiden tekoa, 
vanhan ajan työnäytöksiä, puffetti,
arvontaa ja lopuksi tanssia.

Vapaa pääsy!

KARAOKETANSSIT
LA 6.8. KLO 19-01

KURIKANNISKALLA
OLUTTELTTA

KAHVIO
GRILLI KUUMANA
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Järjestätkö juhlia tai tarvitsetko vain astioita ym. käyttöösi? 
Leväsjoen kyläyhdistykseltä vuokrattavissa; 
 
100 hengen Arctica-kahviastiasto 40 € 
15 litran kahvinkeitin, Percolator 20 € 
3 litran termari (30 kuppia)    5 € 
 
Vuokrattavissa myös 
pöytiä (130 cm x 75 cm, 12 kpl)   5 €/kpl 
tuoleja (50 kpl)     1 €/kpl 
myös pitkiä penkkejä 
 
Myös kylätalo Päivölää vuokrataan. 
Tiedustelut:   Miia Luoma p: 040 760 9329 
sähköposti:    miia.luoma@suomi24.fi 
	  

	  

	  

YHDISTYKSET JA 
YHTEISÖT TOIMIVAT

HIRVIJÄRVEN SILTATANSSIT  
Siikaisten Päivät pyöräytetään jälleen käyntiin valssin 
tahdein, kun ensimmäiset tahdit kajahtavat Hirvijär-
ven sillalla perjantaina 8.7. klo 19 jo 29. kertaa. 
Musiikista vastaa Duo Voitto Takanen.
entisten vuosien tapaan tarjolla on maistuvia muurin-
pohjalettuja ym. purtavaa. Arpoja ostamalla voi testata 
suosiiko Onnetar tänä vuonna. Lapsille on tarjolla 
ilmainen pomppulinna. 

Viime vuonna testattiin ensimmäisen kerran sumopainia, 
voiton vei Team Lahtinen. Tänäkin vuonna haastamme 
kylä- ym. yhdistyksiä mukaan kolmihenkisin joukkuein 
testaamaan, kuka pysyy ”viimeisenä jaloillaan”, joten ei 
muuta kuin joukkuetta kokoamaan!

Sillalla tavataan! 

	  

Siikaisten	  Sammissa	  
Lähtö	  kylätalon	  pihalta	  (Siikaistentie	  1711)	  

LAUANTAINA	  11.6.2016	  
ilmoittautuminen	  alkaa	  klo	  9,	  kävelijöiden	  lähtö	  

klo	  10,	  juoksijat	  &	  pyöräilijät	  lähtö	  klo	  11	  
	  

	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Tapahtuman	  nimestä	  huolimatta	  kaikki	  voivat	  osallistua	  haluamallaan	  tavalla	   	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  
	  

Arvontaa,	  Puffetista	  kahvia,	  munkkeja,	  makkaraa,	  virvokkeita…	  

Osallistumismaksu	  10€	  
Kaikkien	  osallistuneiden	  kesken	  

arvotaan	  polkupyörä!	  

10	  km	  reitti	  Lavasjärven	  ympäri	  
2	  tankkauspistettä	   Järjestätkö juhlia tai tarvitsetko 

vain astioita ym. käyttöösi?
Leväsjoen kyläyhdistykseltä vuokrattavissa;
100 hengen Arctica-kahviastiasto  40 €
15 litran kahvinkeitin, Percolator    20 €
3 litran termari (30 kuppia)       5 €
Vuokrattavissa myös
pöytiä (130 cm x 75 cm, 12 kpl)     5 €/kpl
tuoleja (50 kpl)       1 €/kpl
myös pitkiä penkkejä
Myös kylätalo Päivölää vuokrataan.
Tiedustelut:   Miia Luoma p: 040 760 9329
sähköposti:    miia.luoma@suomi24.fi

 
 

Leväsjoen kesässä 
tapahtuu  

 

 

Maanantaisin kirjastoon! Leväsjoen lainausasema avoinna maanantaisin 
klo 19 – 20.30. Tervetuloa hakemaan kesälukemista!  
Järj. Siikaisten kunta/kirjastotoimi  

 

Leväsjoen kyläyhdistyksen järjestämiä kesärientoja: 

Keskiviikkopyöräilyt. Pyöräillään suuntaan tai toiseen aina 
keskiviikkoisin. Lähtö kylän info-taulun luota klo 18. 

Pe 24.6.2016 Juhannusaaton lipunnosto klo 18 Päivölässä ja kokko 
Särkikosken laavulla syttyy noin klo 20. 
 
Ti 28.6.2016 teatteriretki Ulvilaan katsomaan Ronja Ryövärintytärtä.  
 
Kahvakuulailut Päivölän pihalla heinäkuussa perjantaisin klo 19-20. 
Ensimmäinen tunti 8.7.  
 
La 23.7.2016 Oilin onginnat Särkikosken laavulla klo 15. 
 
La 27.8.2016 Leväsjoki-päivä Päivölässä klo 10 - 16. 
  
Kentällä pörisee jälleen isojen poikien unelmia - maamoottoreita ja 
muita mustia työkoneita. Päivölän sisätiloissa esillä leikki-ikäisten 

Maanantaisin kirjastoon! Leväsjoen lainausasema 
avoinna maanantaisin klo 19 – 20.30. Tervetuloa 
hakemaan kesälukemista!
Järj. Siikaisten kunta/kirjastotoimi

Leväsjoen kyläyhdistyksen 
järjestämiä kesärientoja:
Keskiviikkopyöräilyt. Pyöräillään suuntaan tai 
toiseen aina keskiviikkoisin. Lähtö kylän info-taulun 
luota klo 18.
Pe 24.6.2016 Juhannusaaton lipunnosto klo 18 
Päivölässä ja kokko Särkikosken laavulla syttyy noin 
klo 20.
Ti 28.6.2016 teatteriretki Ulvilaan katsomaan ronja 
ryövärintytärtä.
Kahvakuulailut Päivölän pihalla heinäkuussa per-
jantaisin klo 19-20. ensimmäinen tunti 8.7.
La 23.7.2016 Oilin onginnat Särkikosken laavulla klo 
15.
La 27.8.2016 Leväsjoki-päivä Päivölässä klo 10 - 
16. Kentällä pörisee jälleen isojen poikien unelmia - 
maamoottoreita ja muita mustia työkoneita. Päivölän 
sisätiloissa esillä leikki-ikäisten leluaarteita vuosien 
varrelta. Myös paljon muuta ohjelmaa. Sisäänpääsy 
5 €/hlö yli 15-vuotiailta.

Muuta ajanvietettä ja kohteita Leväsjoella:
Särkikosken laavu. Siellä voit katsella Leväsjoen 
juoksua ja vaikka onkia särkiä! Nuotionteko- ja mak-
karanpaisto mahdollisuus.
Tamppukallion lintutorni (opastus Järvikulman-
tieltä). Kuuntele ja katsele luontoa ja Leväslammin 
umpeutuvaa maisemaa. Voit kuulla kaulushaikaran 
puhaltelua, bongata mm. ruskosuohaukan ja hyvällä
tuurilla voi Siikaisten oma kalasääski Santrakin 
tehdä ylilennon.
Lahnajärven uimaranta odottaa jälleen uutta kesää 
ja uimareitaan. Uuden tehokkaan sähkövoimalinjan 
vuoksi uimakoppia ei enää rannalla ole, mutta ota 
vinkki NiksiPirkan klassikosta vuodelta 1989: ”Kun
menet yleiselle uimarannalle, ota mukaan vanha 
pussilakana. Sen sisällä voit pukeutua ja riisuutua 
huomaamatta.” Toki muitakin konsteja voi vapaasti 
käyttää.
Kylätalo Päivölä, astioita ym. rekvisiittaa vuokrat-
tavissa. Vuokraustiedustelut Miia Luoma p: 040 760 
9329 tai sposti: miia.luoma@suomi24.fi
Leväsjoki-tuotteita sukkia, pyyhkeitä, kirjoja ym. 
vaikka lahjaksi tai ihan omaksi myydään Liljan lanka-
kaupasta, os. Leväsjoentie 1212.
Hinnaston ja artikkelit löydät sivuilta 
www.levasjoki.fi tai
www.facebook.com/LevasjoenKylayhdistys

Leväsjoen kyläyhdistys järjestää teatteriretken Ulvilan Massiin  
ti 28.6.2016 katsomaan näytelmää 

Ronja Ryövärintytär 
 
Astrid Lindgrenin Ronja Ryövärintyttäressä Ulvilan Massin mäntymaisemat muuttuvat 
Matiaksenmetsäksi ja näyttämöllä nähdään ronskeja ryöväreitä ja värikästä metsän 
väkeä, kuten männiäisiä ja kakkiaisia. Pääosissa loistavat nuoret Elli Laiho ja Oskari 
Huhtanen ja heidän lisäkseen yli 30 eri-ikäistä näyttelijää.   

Luvassa on hurjaa menoa, mutta myös syvää pohdintaa elämästä ja ystävyydestä, 
suvaitsevaisuudesta ja rakkaudesta! Teatteri Ulpun koko perheen näytelmän ohjaa 
Sami Sivonen ja tanssikoreografioista vastaa Elina Salmi 

Näytös alkaa klo 18. 

Linja-auto lähtee kirkolta klo 16 ja se on Leväsjoella n. klo 16.20. Mukaan pääsee 
matkan varrelta eli tervetuloa muistakin kylistä.  
Retken hinta 15 €/hlö sisältää kuljetuksen ja lipun. 

Ilmoittautumiset 15.6.2016 mennessä Miia Luomalle,  
sähköpostilla: miia.luoma@suomi24.fi tai p: 040 760 9329. 

 

Heinäkuussa kunnon viikonloppu alkaa tästä;  
luvassa keppiä ja kahvakuulaa! 

Tervetuloa kahvakuulailemaan Päivölän kentälle  
heinäkuussa perjantai-iltaisin klo 19 – 20. 
Sateen sattuessa kuntoillaan Päivölän sisätiloissa. 
Huom: Ensimmäinen tunti on pe 8.7. ja muut 
pe-illat 15.7, 22.7 ja 29.7. 

Tunnit ohjaa Kalle Viikilä ja hänellä on  
mukanaan myös kahvakuulia.  
Ota mukaan joustavat vaatteet, lenkkarit,  
alusta ja juotavaa.  

Kyläläiset, lomalaiset ja liikkujat naapurikylistä tervetuloa mukaan!  

Järj. Leväsjoen kyläyhdistys  

 

Leväsjoen kyläyhdistys järjestää teatteriretken 
Ulvilan Massiin ti 28.6.2016 katsomaan näytelmää

Ronja Ryövärintytär
Astrid Lindgrenin Ronja Ryövärintyttäressä Ulvilan 
Massin mäntymaisemat muuttuvat Matiaksenmetsäk-
si ja näyttämöllä nähdään ronskeja ryöväreitä ja väri-
kästä metsän väkeä, kuten männiäisiä ja kakkiaisia. 
Pääosissa loistavat nuoret elli Laiho ja Oskari
Huhtanen ja heidän lisäkseen yli 30 eri-ikäistä näyt-
telijää. Luvassa on hurjaa menoa, mutta myös syvää 
pohdintaa elämästä ja ystävyydestä, suvaitsevaisuu-
desta ja rakkaudesta!  Teatteri Ulpun koko perheen 
näytelmän ohjaa Sami Sivonen ja tanssikoreografiois-
ta vastaa elina Salmi.
Näytös alkaa klo 18. Linja-auto lähtee kirkolta klo 16 
ja se on Leväsjoella n. klo 16.20. Mukaan pääsee
matkan varrelta eli tervetuloa muistakin kylistä.
Retken hinta 15 €/hlö sisältää kuljetuksen ja lipun.
Ilmoittautumiset 15.6.2016 mennessä Miia Luomalle,
sähköpostilla: miia.luoma@suomi24.fi tai p: 040 760 
9329.

Oilin onginnat 
Särkikosken laavulla la 23.7.2016

Ilmoittautuminen alkaa klo 14.45 ja 
kohot heitetään veteen klo 15.
Laavulla tarjolla mehua ja keksejä
ja nuotiopaikalla voi paistaa omia
makkaroita.
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Nimipäiväkahvittelut ja
kansallispukujen tuuletuspäivä
Siikaisten kotiseutumuseolla!
Sunnuntaina 10.7.2016 
Saima, Saimi.) klo 14.00 
  Saimanpäivän kaffeet  nau-
  titaan mukavan  musiikin
  säestyksellä. Kansallispuvut 
  jäävät aivan liian usein 
  käyttämättöminä kaappiin 
  - toivomme, että jos omistat
  kansallispuvun pukeudut 
  siihen. Toki muussakin  asus-
sa tilaisuuteen on tervetullut. (Kaikenlai-
set hatut ja hepenet ovat sallittuja).

Pakarissa saamme ihailla Aila  
Järnstedin Madonna-näyttelyä.
Musiikillista viihdettä kahvittelun 
lomassa tarjoilee
Pertti Oskari Kangas .

Luvassa myös jotain pientä 
yllätystä - selviää kun tulet 
paikalle 
Liput 15€/henkilö Sisältää 
kahvin ja kastamiset.
(Saima ja Saimi ilmaiseksi!)

Tervetuloa!
Siikaisten kotiseutu- ja museoyhdistys

Nimipäiväkahvittelut ja 
kansallispukujen tuuletuspäivä 
Siikaisten kotiseutumuseolla!

Sunnuntaina 10.7.2016  (Saima, Saimi.)  klo 14.00

                            Saimanpäivän kaffeet nautitaan  mukavan musiikin
                             säestyksellä.

                             Kansallispuvut jäävät aivan liian usein  käyttämät- 
                             töminä kaappiin  - toivomme, että jos omistat  kan-
                             sallispuvun pukeudut siihen.
                             Toki  muussakin asussa tilaisuuteen on tervetullut.
                             (Kaikenlaiset hatut ja hepenet ovat sallittuja)
                           
                             Musiikillista viihdettä kahvittelun lomassa tarjoilee
                             Pertti Oskari Kangas .

Luvassa  myös jotain pientä yllätystä  - selviää kun tulet paikalle    

Liput 15€/henkilö  Sisältää kahvin ja kastamiset. 
(Saima ja Saimi  ilmaiseksi!)

Tervetuloa!

Siikaisten kotiseutu- ja museoyhdistys

Nimipäiväkahvittelut ja 
kansallispukujen tuuletuspäivä 
Siikaisten kotiseutumuseolla!

Sunnuntaina 10.7.2016  (Saima, Saimi.)  klo 14.00

                            Saimanpäivän kaffeet nautitaan  mukavan musiikin
                             säestyksellä.

                             Kansallispuvut jäävät aivan liian usein  käyttämät- 
                             töminä kaappiin  - toivomme, että jos omistat  kan-
                             sallispuvun pukeudut siihen.
                             Toki  muussakin asussa tilaisuuteen on tervetullut.
                             (Kaikenlaiset hatut ja hepenet ovat sallittuja)
                           
                             Musiikillista viihdettä kahvittelun lomassa tarjoilee
                             Pertti Oskari Kangas .

Luvassa  myös jotain pientä yllätystä  - selviää kun tulet paikalle    

Liput 15€/henkilö  Sisältää kahvin ja kastamiset. 
(Saima ja Saimi  ilmaiseksi!)

Tervetuloa!

Siikaisten kotiseutu- ja museoyhdistys

Kesäteatteriretkelle raumalle lauantaina 18.6. lähtijät: lin-
ja-auto lähtee Siikaisten keskusaukiolta klo 8.30, Merikarvia 
klo 9, Lankosken Köffi klo 9.15. Lisätietoja matkasta Anja 
Huuhtaselta 040 750 7917.
Syysretki Lauhavuorelle lauantaina 24.9., hinta 20€, sis. 
mm. ruokailun Lauhansarvessa. Kysy myös edullista per-
hehintaa. Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset 10.9. men-
nessä sihteerille 040 750 7917. 
Unelmien liikuntapäivän 10.5. uintitapahtuman arvonnassa 
sydänpyyhkeen voitti Aira Uusitalo. Onnittelut voittajalle.
Jäsen- ja muissa sydänasioissa voit soittaa sihteerin lisäk-
si myös Veli Tiitiselle 050-536 6544 tai Jorma Sulkavalle 
0400-464 065.

Merikarvian Seudun
SYDÄNYHDISTYS ry

Siikaisten KuNTAuuTiSET
jOKA TALOUTEEN SIIKAISISSA jAETTAVA KUNNAN TIEDOTE

Kustantaja: Siikaisten kunta, puh. 044-7201020, 
sähköposti: kuntauutiset@siikainen.fi. 

MYYNTI:
Tiina Koota, puh. 044 720 1051
kuntauutiset@siikainen.fi

ILMOITUSHINNAT jA KOOT:
Kaikki ilmoitukset ovat 4-värisiä.
1 sivun ilmoitus 190x265 mm, 120 €
takasivu 210x297 + 3 mm leikkuuvarat
1/2 sivun ilmoitus 190x130 mm 70 €
1/4 sivun ilmoitus 92x130 mm 40 €
1/8 sivun ilmoitus 92x55 mm 20 €
Pieni rivi-ilmoitus,  2 €/rivi

Vuosi-ilmoitus/10 nro - 20 %
Vuosi-ilmoitus/ 5 nro - 10 %
HINTOIHIN LISÄTÄÄN ALV 24%

Kuntauutiset no 9/2016 ilmestyy syyskuun alus-
sa. Materiaali kuntauutisiin 9/2016 on toimitettava  
19.8.2016 klo 15.00 mennessä kunnanviraston in-
foon, ulko-ovessa olevaan postilokeroon tai edellä mai-
nitulla sähköpostiosoitteella.
Painopaikka: Skyprint Oy, Siikainen 2016

YHTEISÖT jA jÄRjESTÖT:
Kunta tarjoaa edelleen seuratoimintapalstan ilmoitukset 
veloituksetta. Kuitenkin käytännöt ovat samoja aikatau-
lujen, aineistovaatimusten, sekä ilmoitusten teon osalta.

Ilmoitusten teko riippumatta yhteisöstä 33€/tunti.
Valmis aineisto osoitteeseen: kuntauutiset@siikainen. fi
Painovalmis PDF/JPG-tiedosto, ilmoituksen värit CMYK, 
resoluutio 300 dpi, ilmoitusaineistoa lähetettäessä säh-
köpostista tulee ilmetä seuraavat tiedot; asiakasyrityk-
sen nimi, lähettäjän yhteystiedot sekä ilmoituksen koko
(leveys x korkeus).

Nyt on mahdollista hankkia 
itselleen Siikaisten miehen 
ja/tai naisen perinneliivi. 
Sen voi tilata valmiina, 
mutta sen voi myös tehdä 
itse. Liivin voi joko toteuttaa 
alusta loppuun itse tai tehdä 
vain osan. Valmistukseen 
kuuluu kankaan kutominen 
ja/tai ompeleminen. Ompe-
lukurssi alkaa lokakuussa, 
opettajana toimii kansallis-
puku opettaja Merja Latvala 
Ulvilasta. Tiedustelut ja 
tilaukset:Taru Hollmén 040 
5539154. 

Siikaisten 
kansan-
miehen ja 
-naisen liivi

SIIKAISTEN
RHY TIEDOTTAA

KILPAILUKALENTERI  Loppukesälle 2016
Pienoishirven kävely    
Mestaruuskilpailut    Osallistumismaksu 5 eur 
2.6.2016       klo 17.30 -  
Järjestelyt Rhy:n hallitus ja Leppijärven Em

Hirvi 4 + 6 ls
Harjoitusammunnat 
1. To 21.7.2016   klo 17.30 -  Järjestelyt  Hirvijärven hs
2. To 28.7  klo 17.30 -  Järjestelyt  Susitie / Erkkilä
3. To 4.8  klo 17.30 -  Järjestelyt  Lavaksen Erä

Mestaruuskilpailut   Osallistumismaksu 5 eur  
To 11.8.2016    klo 17.30 -   
Järjestelyt Rhy:n hallitus / Pyntäisten h-s   

Metsästyshaulikko 25 kiekkoa Osallistumismaksu 5 + 4 eur 
kiekkomaksu kaikilta 
To 28.7.2016  klo 18.00 -  Järjestelyt  Rhy:n hallitus

Hirvenjuoksu
Mestaruuskilpailut    Osallistumismaksu  5 eur 
To 04.08.2016 klo 18.30 -   Järjestelyt  Rhy:n hallitus

Hirvensarvikilpailu   10 eur
Su.18.9.2016    klo 09.00 -  
Ilmoittautumiset klo 12.00 mennessä
joukkuekilpailu 6 henkilön joukkuein 
Mestaruuskilpailuissa: kaikki sarjat  

HALLITUS

MERIKARVIA-SIIKAISTEN 
KANSALAISOPISTO 
TIEDOTTAA:

Metsästäjäkurssi Metsän-Veikkojen majalla Kasalassa la-su 2.-3.7.2016 klo 9-14.
Kurssi järjestetään metsästäjätutkinnon kirjallista koetta varten.  
Oppitunneilla käydään läpi seuraavat aiheet:
1) Metsästäjätutkinto, metsästysoikeus ja metsästyslainsäädäntö (2 h)
2) riistahallinto ja metsästäjäjärjestöt (1 h)
3) Lajintuntemus, riistaekologia ja riistanhoito (3 h)
4) Ampuma-aseet ja niiden käyttö metsästyksessä (3 h)
5) Metsästysmuodot (1 h)
6) Hyvät metsästäjätavat, haavoittuneen riistan haku ja saaliin käsittely (2 h).
Kurssin lopuksi suoritetaan metsästäjätutkinto klo 12 alkaen.
Ilm. 30.6.2016 mennessä Jari Viikilälle, p. 040 4150 768.

Kirjalliset ostotarjoukset 20.6.2016 klo 15.00 mennessä
osoitteella: Siikaisten Seurakunta, Pappilantie 1, 29810 Siikainen
Kuoreen merkintä: Kanttorilan ostotarjous
Myyjä pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset.
 
Tiedustelut ja esittelystä sopiminen:
Talouspäällikkö Susanna Järvenpää, puh 040 549 3122 tai
Kv.n pj. Seppo Mäkiselkä, puh 040 587 1008
 

 

SIIKAISTEN SEURAKUNTA 
MYY KANTTORILAN
 
Myydään tarjousten perusteella 
kanttorilaksi rakennettu
omakotitalo Siikaisten keskustassa.
 
Huoneistossa on 4 h + k + s, 
pinta-ala 123 m²
Lisäksi erillinen autotallirakennus
Valmistunut v. 1982
Tontin koko on sovittavissa, 
esim. n. 7000 m²
Kuntokartoitus tehty
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    LAUANTAI-ILTOJEN OHJELMA 
 

       4.6.   DISCO             KLO 21.30 
     11.6.   KARAOKE      KLO 21.30   
     18.6.   KARAOKE      KLO 21.30 
     25.6.   KARAOKE      KLO 20-23.30 
                 DISCO             KLO 23.30-01.30 
       2.7.   KARAOKE       KLO 21.30 
       9.7.   KARAOKE       KLO 21.30 
     16.7.   KARAOKE       KLO 20-23.30 
                 DISCO             KLO 23.30-01.30 
     23.7.   KARAOKE      KLO 21.30 
     30.7.   KARAOKE      KLO 21.30 

 
      Eteläpään matkailukeskus 

040 513 9877  info@etelapaa.fi     
                                                            

Eteläpään matkailukeskuksen kesän ohjelma 

 
 

 

 

 
PERJANTAINA 17.6. 

JA SIELTÄ SITTEN JATKOILLE 
ETELÄPÄÄHÄN! 

 Jokke Vainionpään karaoke 
klo 21.30 alkaen 

 avoinna klo 02 asti! 
 

 

MEILTÄ MYÖS 
MATKAHUOLLON 

PAKETTIPALVELUT! 
 

JUHANNUSAATTONA 24.6. 
 Lasten karaoke klo 16-18 
 Perinteiset juhannustanssit        

klo 21.30 alkaen, tanssittajana 
     KALEVI SUNTILA 

 Juhannuskokko sytytetään klo 24 
 

 

EINO LEINO -
RUNOLAULUKONSERTTI 
LAUANTAINA 9.7. KLO 13.30 
 vapaa pääsy 
 järjestäjä Siikaisten kunta 

KOKO PERHEEN KESÄPÄIVÄ 
LAUANTAINA 23.7. 

 

                     ILMAISTA OHJELMAA KOKO PÄIVÄN! 
 

 klo 11-12:45 hevosajelua 
 klo 14-18 sumopainia 
 minigolf, polkuveneet, kanootit ja 

frisbeegolfkiekot käytössä veloituksetta 
 ulkoleikkejä ja –pelejä 

 
                             JÄTSKIBAARISTA 3 EUROLLA JÄTSKIÄ  

                   NIIN PALJON KUIN NAPA VETÄÄ! 
 

 

p  

MYYMÄLÄSTÄ LASTEN 
KESÄVAATTEET JA TULIAISET! 

ETELÄPÄÄN RAVINTOLASSA  
A-OIKEUDET, PIZZAA, HAMPURILAISIA JA 

EDULLISIA RUOKA-ANNOKSIA 
 

KESÄ-ELOKUUSSA PALVELEMME JOKA PÄIVÄ! 

MAANANTAI-TORSTAI    11-21 
PERJANTAI       11-24 
LAUANTAI      11-02 
SUNNUNTAI     11-21 
 

Yksityistilaisuudet: 
lauantai      4.6. klo 13-17 
sunnuntai 17.7. klo 11-15 

Eteläpään yrittäjä ja apujoukot toivottavat kaikille 
rentouttavaa ja aurinkoista kesää!  

Tervetuloa uimaan ja  
nauttimaan kauniista maisemista! 

 
 

Kassapalvelut ja aukioloajat
Kassapalvelu Asiantuntijapalvelut 

  Siikainen ma, ti, to 10–13 ma, ti, to 10–16.30
  Merikarvia ma–pe 10–13 ma–pe 10–16.30

Ajanvaraus asiantuntijapalveluihin netissä op.fi/lansi-suomi tai 
puhelimitse numerosta 010 257 0001.

Oma paikallinen verkko- ja puhelinpalvelumme on 
käytettävissä päivittäin klo 8–20. 
Verkko- ja mobiilipalvelumme 

toimivat joka päivä ympäri vuorokauden.

                          
       
       Aaro E. Mäkelä Oy 
                              Isojoki    06 – 2635159, 0500 562 681 
         aaro.makela@co.inet.fi 
         www.aaroemakela.fi 
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VESTORI
Puh. 02 552 1058

avoinna: ma-la 7-21, su 10-18

Veikkaus, 
asiamiesposti 
ja nestekaasut

TERVETULOA 
LAAJAN
VALIKOIMAN
RAUTAKAUPPAAN

Puh. 02 551 3230, 

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

Harjuntie 5, 29790 Tuorila

NIINIoNToN 
loMaMökIT
Sari ja Timo Vuorela
Vuorijärventie 86
29810  SIIkaINEN
gsm Sari 041 - 501 7439
gsm Timo 050 - 307 4692
www.niiniontto.net

PARTURI-KAMPAAMO

Tiina 
Nieminen

Puh. 040 749 9246

FYSIOTERAPEUTTI

Taina 
Koskimäki

Puh. 0400 448 969

KOSMETOLOGI-
JALKAHOITAJA

Seija Alanko

Puh. 0500 594 620

OY
RAUTA – MAATALOUS

www.konetuorila.fi

Markku Kivilahti, 
puh. 040 548 6906
Jari Viikilä, 
puh. 0500 737 060

TULE TUTUKSI, 
OTA TAVAKSI.
TARMOSSA TAVATAAN!

- ELInTaRvIkkEITa
- nESTEkaaSua
- kESäkukkIa
- PuuTaRHaTuOTTEITa
- LaHJaTavaRaa
- PIEnIMuOTOInEn TyökaLu-
 Ja RauTaOSaSTO

- RakEnnuSTaRvIkkEITa
 TOIMITuSMyynTInä

- MaaLIT
 TOIMITuSMyynTIIn

MITTAREISTA
SEURAAVAT LAADUT:
- 95E
- 98E
- DIESEL
- MPö

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

TILAUKSESTA TOIMITETAAN 
POLTTOÖLJYÄ, – TIEDUSTELE!

Tehdään pienimuotoisia
- autohuoltoja,
- renkaiden myynti ja
- asennus – tiedustele
- rengashotellipalvelutKAUPPALIIKE

LEHTIMÄKI
Uutelantie 1

29810 SIIKAINeN
040 552 1041

AVOINNA
ma-pe 9-18, la-su 9-17

Juhlapyhien aukiolo - tiedustele

www.eijankauppa.fi

SIIKAISTEN
HUOLTOASEMA

Tuorilantie 11
29810 SIIKAINeN
040 188 1532 tai

040 544 1800
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HEIKINKARTANO 

Leväsjoentie 499, 29860  Otamo  
SIIKAINEN  Finland

Siikaisten entinen Maatalousoppilaitos 
Otamon kylässä, on yksityisessä omis-
tuksessa.  Vuokrataan juhla, kokous- ja 
kurssitilaa yöpymismahdollisuudella.

Majoitustiloja:
Projektityöryhmille Urheilu- tai pelijoukkueille 
9 kpl kahden hengen huonetta yhteisillä 
keittiö/ruokailu, TV, suihku ja WC tiloilla

Sijainti:
Porista   50 km
Kankaanpäästä  45 km
Merikarvialta    21 km
Honkajoelta    42 km
Pomarkusta                      22 km
Siikaisten kk: stä                8 km
Tampereelta   150 km

Majoitu  maalaismaisemassa!    
3 kpl kalustettuja huoneistoja
sisältää: huonekalut, vuoteet  TV, keittiös-
sä:  jääkaappi,  mikroaaltouuni,  sähkölie-
si,  kahvinkeitin, leivänpaahdin, astiasto 6 
hengelle.

Vuokrataan:
perheille viikonlopun tai  paikkakunnalla 
vierailun ajaksi.

HEIKINKARTANO

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

g

Varmennus- ja määräaikaistarkastukset

Hirvijärventie 8, 29810 Siikainen
Puh. 02 528 8800

Lankosken Sähkö Oy

NUOHOUSPALVELU 
NYGÅRD

Ammattilaiset asialla

Merikarvia
Jani Leppäniemi
040 753 9695
Meiltä saat myös
Aurinkoenergia 
tuotteet!

Siikainen
Sami Nygård

040 753 5009
sami@nuohouspavelu.fi

www.nuohouspalvelu.fi
Linnankatu 2, 38700 Kankaanpää

Puh. 044 986 4378 

KUNTOKESKUS
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Satamatkat Oy

 Palvelut 
 kaikenlaiseen 
 matkustamiseen
 ammattitaidolla...

* 14, 19 sekä 49 henkilön bussit
* 1+8 henkilön Taksi
* 1+8 henkilön Taksi paari ja hissivarustus

Kallioniemi Markku
0500 326 256
Kallioniemi Seija
040 576 2547

❑ Energiatodistukset, 
❑ rakennusten kuntotarkastukset, 
❑ remonttisuunnitelmat, 
❑ rakennussuunnittelu

Projektinsto.fi /Hannu Kiuru
050-3131320 tai hannupkiuru@gmail.com

KoNEuRAKoINTI

Koivuviita oy
0400 181 928
0440 181 928

ME PALVELEMME 
SIIKAISISSA
24 h / vrk

POHJUS JOUNI, Kirkonkylä
0400 326 935

VIRTANEN VEIKKO, Kirkonkylä
0400 535 642

JAKOBSSON EINO, Sammi
0500 882 688

KALLIONIEMI SEIJA, Pyntäinen
040 576 2547
- Paarit/hissivarustus

KALLIONIEMI MARKKU, Pyntäinen
0500 326 256
- Invavarustus

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

KOIVUVIITA JOUKO, Otamo
0400 125 924

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

Peltisepänliike
Pekka Alanko
puh. 0400 594 620

PUUTAVARAN 
SAHAUSTA
SIIRRETTÄVÄLLÄ 
KENTTÄSIRKKELILLÄ

Manu Hollmén 

040 5527154

Piipahda naapuriin, Merikarvialla soi kesällä satamakin! 
Lisää aurinkoisia tapahtumia: www.merikarvia.fi
6.-9.6. klo 10-14 Sanataidekurssi, ohjaa Nitta Lindroos,  Galleria Vanha Savu. 
Ilmoittautumiset puh. 044 7246 333.
Tarvikemaksu 3 euroa. Lisätietoja kulttuurisihteeri Annu Valonen, p. 044 72 46 365. 
La 11.6. klo 15 Nukketeatteriesitys Jaakko ja pavunvarsi, Galleria Vanha savu.
Pe 10.6. klo 19 Jazz Sea, Annika Eklund & Mikael Konttinen, Henri Mäntylä Quartet, 
Galleria Vanha Savu, liput 20€
Su 12.6. klo 14 Satama Soi, Krookassa Varusmiessoittokunnan viihdeorkesteri, 
solistina Mikael Konttinen, vapaa pääsy. 
Su 12.6. klo 10-18  Pirunpeltoa – ja pirunpelkoa, Iso-Enskerin kiehtova menneisyys
–opintomatka Selkämeren kansallispuiston saareen, oppaana tutkija Juhani Mellanoura. 
Hinta kyyteineen 35€.  Järjestää Merikarvia-Siikaisten kansalaisopisto. Ilm., p. 044 7246 325.
Ti 14.6. klo 18 Veistoksia ja grafiikkaa –kesänäyttelyn avajaiset, Juha Menna ja Laura Pohjonen, Galleria Vanha Savu. 
Näyttely kestää 16.7. saakka.
Ti 14.6. klo 18 Lasten uunien avajaiset, Galleria Vanha Savu: Anne Roininen, Frida Moukulainen, 
Porin lastenkulttuurikeskus, Jenni Uusitalo/Anna Tuomisaari (lasten värikylpytaide) 
Näyttely kestää 10.8. asti
15.-17.6. klo 9-16 Valmista perinnejousi, Ahlströmin alakoululla, Juha Menna, 
ilmoittautumiset, p. 044 7246 333. Kurssi toteutuu, jos osallistujia on vähintään 10.
Pe 24.6. 10-12  Juhannusaaton torisoitto torilla, Länsirannikon harmonikat ystävineen.
La 2.7. klo 19 Musaimproilta, säkenöivä Mari Rantasila 
Krookan merenrantanäyttämöllä (säävaraus: Rantahuoneen yläkerta) liput 15€
Ma 4.7. klo 17 Kalaa ja Kulttuuria,  Ahlströmin koululla Uusmarttojen 
herkullinen kala-ateria 15 €, kakkukahvit 3 €.
Ti 5.7. klo 12-19 Lasten Piknik-päivä, Galleria Vanha Savu, Satasirkuksen työpajat, karkkitektuuri, Vilttikirppis ym..
Ke 6.7. Runon ja Suven päivän, Kotiseuturetki klo 10 kaupunkijunalla Alakylään. Rauno Ruissalo, Lauri Hakosalo ja Jor-
ma Rinne sukeltavat Alakylän historiaan. Ilmoittautumiset p. 044 7246 333.
La 9.7. klo 14.00  Das Ria –Diivan kuolema, Ravintola Rantahuoneen yläkerrassa. Ohjaus Minna Koskela, rooleissa Ria 
Kataja, liput 15€
La 9.7. klo 8-15 Meripäivä Krookassa – koko perheen ohjelmallinen kesätapahtuma 
Ke 13.7. klo 18 Georg Otsin rakastetuimmat laulut, Pekka Salmi, säestää Jussi Rinnan trio, sov. Ilkka Poijärvi, liput 15€
Pe 15.7. klo 11-15 Aikamatka kalastajaperheeseen kalastusmuseolla, Ämmät häärää ruakaa, kaffeeta ja kastamista 
pikkurahalla. Trumffakkaa paikalle!
Su 17.7. klo 14 Peilinpitelijä, Heidi Heralan monologiesitys Rantahuoneen yläkerrassa, liput 15€
Ti 19.7. klo 18 Anu Tuomisen näyttelyn ”Perhoja, perhosia” –avajaiset, Galleria Vanha Savu. Näyttely kesää 10.8. asti.
Pe 22.7. klo 19 Luolamiehen poika, Panu Vauhkosen musiikillinen stand up -monologi isyydestä, Ravintola Rantahuo-
neen yläkerta, liput 15€.
Su 24.7. klo 18 Intohimon juuret  – Romina Bianco –Tango del norte -levynjulkaisukiertua, Galleria Vanha Savu, liput 15€
La 30.7. klo 18 Laura & Maija: Lauluja, Laura Malmivaaran ja Maija Kaunismaan lauluilta, Galleria Vanha Savu, liput 15€
30.6.-10.7. Rikkaan rakkaus –musiikillinen komedia  Krookan merenrantanäyttömöllä. Käsikirjoitus Markku Pölönen, 
ohjaus Annu Valonen. Sydämellinen komedia rakastamisen vaikeudesta. Liput 20€. 
Meriretket Ouraluodon saarelle perjantaisin 1.7.-12.8. ja lauantaisin 25.6.-20.8. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Tapio Ristimäki, p. 0500 862 190 ja 
Raimo Stenroos, p. 0400 830 789
La 27.8. klo 8-15 Perinteiset Merikarvian Yrittäjä-markkinat, 
Merikarvian torilla, illalla Venetsialaisten ilotulitus
La 27.8. Sininen Uni –Rautavaara 100, Galleria Vanha Savu. 
Tapio Liinoja ja Olli Ahvenlahti, liput 15€

Ristimäki ja Stenroos kuljettavat kesällä väkeä Ou-
raluodolle. Tänä kesänä piipahdetaan myös 12.6. 
kansalaisopiston opintoretkellä Iso-Enskerissä

Galleria Vanhassa Savussa on tapahtumia 
lapsille ja aikuisille. Tämän kesän uutuus 
on kulttuurikahvila.

Säkenöivä Mari Rantasila
esiintyy Krookan meren-
rantanäyttämöllä 2.7.

Konsertti- ja teatterilippujen ennakkomyynti 
Merikarvian kirjastossa, p. 044 7246 366
(Rikkaan rakkaus:  Merikarvian R-kioski ja Lavikko, Pori)
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Majoitus

Vuokraukset:
Jari Viikilä
Puh. 040 415 0768

Lisätietoja osoitteesta:
www.viikilanhuvila.nettisivu.org

- Rak.vuosi 2000 
- 85 m2, vuodepaikat 4+2
- Puulämmitteinen ulkosauna
- Soutuvene rannassa
- Grilli
- Loistavat metsästys- ja kalastusmah-
dollisuudet

VIIKILÄN HUVILA
MÖKKIELÄMÄÄ ULKOMEREN RANNALLA

TIEDUSTELUT JA 
VARAUKSET

Mäkeläntupa
80 neliötä kesä- ja talvikäyttöön yhdessä kerroksessa
2 makuuh. 6 makuupaikkaa, puulämmitteinen sauna,
kaikki mukavuudet. Sopii myös liikuntaesteisille.
Satoisat marja- ja sienimaastot, mainiot kalavedet
niin kesällä kuin talvellakin. Rauhallinen
lapsiystävällinen ranta. Vene mökkiläisten käytössa.

Raija Ylinen
puh.

0445671200

raija.ylinen@gmail.com

YMPÄRI VUODEN LAADUKASTA LOMAILUA MERIKARVIALLA!

Majoitus
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Viikilän Huvila
Hyvät metsästys- ja

kalastusmahdollisuudet

- Valmistunut 2000
- 85 m², vuodepaikat 2+4+2
- Olohuone, 2 makuuhuonetta, tupakeittiö, wc/suihkutila, katettu terassi
- Puulämmitteinen ulkosauna
- Keittiössä liesi, jenkkikaappi, astianpesukone, mikro, kahvikeitin
- Tv, stereot (cd, radio, kasetti), dvd-soitin
- Soutuvene rannassa

Lue lisää osoitteessa:
http://viikilanhuvila.nettisivu.org

Jari Viikilä
jariviikila@netti.fi
puh. 040 4150 768

STIHL             VIKING             TUNTURI              MADISON               HELKAMA

RUOHONLEIKKURIT
Viking MB2R
moottori B/S
kuulalaakeripyörät
allesilppuava

Viking MB248
moottori B/S
keräävä tai allesippuava
keskitetty korkeudensäätö

279,-

299,-

Stihl FS 38
polttomoottori-
ruohotrimmeri
Stihl FS 90
raivaussaha
ruohovarustuksella
Stihl MS 170
moottorisaha
Stihl RE 98
painepesuri

199,-

489,-

239,-
199,-

VARAOSAT
RUOHON-
LEIKKUREIHIN
- terät
- suodattimet
- kalvosarjat
- murtopalat
- vaijerit
- vetohihnat
- trimmerinsiimat
  ym.VENEILYTARVIKKEITA

• airot • vesipyörät • ohjainkaapelit
PIENKONEKORjAUKSET: VARAOSAT:
KAIKKI MerKIT  • moottorisahat
Myös koneiden  • mopot, skootterit
noutopalvelu   • ym. pienkoneet

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

POLKUPYÖRIIN
- renkaat      - vanteet
- satulat       - ketjut
- vaijerit       - korit
- ym.

1.6.-31.8. avoinna vähintään:

MA  10.00 – 21.00
TI  10.00 – 21.00
KE  10.00 – 22.00
TO  10.00 – 21.00
PE  10.00 – 02.00
LA  12.00 – 02.00
SU  12.00 – 22.00

Olemme avoinna myös sesongin 
ulkopuolella, tarkista aukiolo-
ajat netistä! 

Varvintie 5, Merikarvia (Krookan satama)
www.rantahuone.fi
044 273 5300

Ohjelmassa muun muassa:
Tapahtumat Ravintola Rantahuoneella,
sekä sen välittömässä läheisyydessä.

12.6. klo 14 Satama soi (Varusmiessoittokunta 
ja Mikael Konttinen)
Pe 24.6. klo 20 Muistojen tanssit
La 25.6. Juhannuspäivän karaoke
To 30.6. klo 18 Rikkaan Rakkaus (musiikillinen 
komedia)
La 2.7. klo 14 Rikkaan Rakkaus (musiikillinen 
komedia)
La 2.7. klo 19 Mari Rantasila
Su 3.7. klo 14 Rikkaan Rakkaus (musiikillinen 
komedia)
Ti 5.7. – pe 8.7. klo 18 Rikkaan Rakkaus 
(musiikillinen komedia)
La 9.7. klo 8-15 Meripäivät
La 9.7. klo 14 Das Ria – Diivan kuolema 
(Ria Kataja)
Su 10.7. klo 14 ja 18 Rikkaan Rakkaus 
(musiikillinen komedia)
Su 17.7. klo 14 Peilinpitelijä (Heidi Herala)
Pe 22.7. klo 19 Luolamiehen poika (Panu Vauh-
konen)
La 27.8. Vesijettien 2. SM-osakilpailu, 
Krookassa kruunataan Suomenmestari!
La 27.8. Wahwin Woimamies (alle 90/105kg) 
Suomen cupin finaali

Aivan ravintolan nurkalta lähtee kesäperjan-
taisin ja lauantaisin meriretket Ouran karun 
kauniiseen saaristoon!

Voit myös vuokrata Rantahuoneelta 
polkupyörän käyttöösi ja tutustua kesäiseen
Merikarviaan helposti pyöräillen!

 

Tapahtumatarjontaa on 
monipuolisesti: stand up:ia, karaokea, 

tansseja, urheilukilpailuja, 
monologeja, musiikkia ja viihdettä…

Ravintola Rantahuoneella pyörii 
jatkuva myyntinäyttely

(myynnissä mm. meri-ja luonto-
aiheiset taulut sekä lasityöt).

Tervetuloa nauttimaan merellis-
estä tunnelmasta Ravintola 
Rantahuoneelle!

• Lounas, á la carte, hampurilaiset
• Pitopalvelu
• A-oikeudet
• Tilaisuudet, kokoukset, juhlat 

Vuokraamme tiloja kokouksien, 
tilaisuuksien ja juhlien pitoon. 
Pystymme hoitamaan noin 150 hengen 
tilaisuudet alusta loppuun!

Tervetuloa nauttimaan merellisestä tunnelmasta 
Ravintola Rantahuoneelle!

Ohjelmassa muun muassa:
Tapahtumat Ravintola Rantahuoneella, 
sekä sen välittömässä läheisyydessä.

12.6. klo 14 Satama soi (Varusmiessoittokunta ja Mikael Konttinen)
Pe 24.6. klo 20 Muistojen tanssit
La 25.6. Juhannuspäivän karaoke
To 30.6. klo 18 Rikkaan Rakkaus (musiikillinen komedia)
La 2.7. klo 14 Rikkaan Rakkaus (musiikillinen komedia)
La 2.7. klo 19 Mari Rantasila
Su 3.7. klo 14 Rikkaan Rakkaus (musiikillinen komedia)
Ti 5.7. – pe 8.7. klo 18 Rikkaan Rakkaus (musiikillinen komedia)
La 9.7. klo 8-15 Meripäivät
La 9.7. klo 14 Das Ria – Diivan kuolema (Ria Kataja)
Su 10.7. klo 14 ja 18 Rikkaan Rakkaus (musiikillinen komedia)
Su 17.7. klo 14 Peilinpitelijä (Heidi Herala)
Pe 22.7. klo 19 Luolamiehen poika (Panu Vauhkonen)
La 27.8. Vesijettien 2. SM-osakilpailu,
Krookassa kruunataan Suomenmestari!
La 27.8. Wahwin Woimamies (alle 90/105kg)
Suomen cupin finaali

Aivan ravintolan nurkalta lähtee kesäperjantaisin ja lauantaisin meriretket 
Ouran karun kauniiseen saaristoon!

Voit myös vuokrata Rantahuoneelta polkupyörän käyttöösi ja tutustua 
kesäiseen Merikarviaan helposti pyöräillen!

1.6.-31.8. avoinna vähintään:
MA 10.00 – 21.00, TI 10.00 – 21.00, KE 10.00 – 22.00
TO 10.00 – 21.00, PE 10.00 – 02.00, LA 12.00 – 02.00
SU 12.00 – 22.00
Olemme avoinna myös sesongin ulkopuolella, tarkista 
aukioloajat netistä!
Varvintie 5, Merikarvia (Krookan satama) 
www.rantahuone.fi 044 273 5300

• Lounas, á la carte, hampurilaiset
• Pitopalvelu
• A-oikeudet
• Tilaisuudet, kokoukset, juhlat
   Vuokraamme tiloja kokouksien, tilaisuuksien ja juhlien 
   pitoon. Pystymme hoitamaan noin 150 hengen
   tilaisuudet alusta loppuun!

Tapahtumatarjontaa on monipuolisesti: 
stand up:ia, karaokea, tansseja, urheilukilpailuja,
monologeja, musiikkia ja viihdettä…
Ravintola Rantahuoneella pyörii jatkuva myyntinäyttely
(myynnissä mm. meri-ja luontoaiheiset taulut sekä 
lasityöt).

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

Uudistunut
Tuorilan 
Seo- Palvelu Oy

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

aukioloajat:       
talvi 
ark. klo  5.45 - 20.00
la klo  8.00 - 19.00
su klo  9.00 - 18.00  
kesä
ark. klo  5.45 - 21.00 
la klo  8.00 - 20.00         
su klo  9.00 - 19.00

PUUTAVARAA
⁕ sahattuna, höylättynä (listat, panelit, yms.)  
⁕ rahtihöyläystä ja -sahausta, 
⁕ kuivaa kutterinpurua. 
Tilauksesta myös esim. höylähirsikehikot, 
pienet ulkorakennukset, polttopuut, yms. 
Kysy lisää!

MATTI JUHALA
29860 OTAMO

Puh. 040 5545 766

Otamon 
Teräs
Metallitie 2
29860 OTAMO
Puh. 040 571 9126

LVI -asennukset

JUKKA PURSIALA OY

0400 592 957

KUORMA -AUTO                             TAKSI

Erkki Luoma
29880 Leväsjoki

0400 883 544

- vaihtolavat
- hiekka, 
- sepeli, sora

Lahjat ja kukat
HILDAN PIIRONKI
TO-PE: 9-17    LA: 9-14

Kankaanpääntie 2 , Siikainen
041 752 2357

Tervetuloa

Lounaskahvila
Sinihelmi

Siikaisten keskustassa avoinna ark. 8.00-14.30
lounas arkisin 10.30- 14.00

Pitopalvelun kautta järjestämme juhlat
asiakkaan tiloissa tai omissa tiloissamme

Pia Dahl • Tuorilantie 1, 29810 Siikainen
• puh. 040 5951 775

SAMMIN
JÄÄTELÖKIOSKI
• TÖTTERÖITÄ
• TUUTTEJA
• PUIKKOJA
• MEHUJÄITÄ
TERVETULOA
Siikaistentie 1776 Sammi
044-3060425
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Monipuolinen erikoisliike 
Merikarvialla

Meiltä löydät valaisimet, 
lahjatavarat, kodinkoneet 

ym.

Palvelua paikkakunnalla 
jo 55 v.

Paikkakunnan monipuolisimmasta 
sekatavarakaupasta 

löydät melekeim mitä vaa

Välitie 4, 29900 Merikarvia, 050-569 7453

Painotuotteet tarrat
esitteet
käyntikortit
lomakkeet
kirjekuoret

mainoskyltit
autoteippaukset
opasteet
banderollit
julisteet

tekstiilit painatuksilla
   - pyyheliinat
   - T-paidat
   - hupparit

”Tervetuloo kaupoille!”

Ark. 9-18, la 9-14www.tepepaino.fi

TEPE
Paino  Puoti

KEIJO SILVOLA
Julkinen kaupanvahvistaja

• Kauppakirjat
• perunkirjoitukset
• avioehdot
• testamentit 
• perinnönjaot, ym.

Myös hautakivet ja kaiverrus 
kauttani.

Puh. 040 514 4834 
tai 02 552 1156

MÖKKISI JA SEN PIHAPIIRI VOIVAT PYSYÄ SIISTINÄ JA 

KUNNOSSA, KUN ITSE OLET POISSA! 
 

Luotettava ja ahkera mökkitalkkari hoitaa mm. 
 

 nurmikonleikkauksen 

 lumityöt 

 pienet korjaustyöt 

 polttopuiden tuonnin 

 tarkastuskäynnit 

              ja sopimuksen mukaan muutakin! 
 

 

                                          Ota rohkeasti yhteyttä, 

                                  katsotaan miten voin olla avuksi! 

 

                           PR WeldingForest / Päiviö Ruohomäki 

                                            puh. 045 323 4250 

                                      prweldingforest@gmail.com                                          Y-tunnus: 2286227-7 

Teen myös metalli- ja 
metsänhoitotöitä 
sekä tarpeen ja 

osaamisen mukaan 
muutakin! 

SIIKAISTEN APTEEKKI
A-ryhmän sähköurakoitsija

SÄHKÖASENNUS
Mäntylä & Koskinen

29810 Siikainen

Sähköasennukset ja 
-suunnitelmat

Puh. 0400 590 675, 0400 724 901

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

Palvelemme
arkisin

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

Konetyö Koskimäki Oy
Koskimäentie 201, 29790 TUORILA

www.koskimakioy.fi

KAIKKI MAANRAKENNUSTYÖT
SEPELIN, HIEKAN SEKÄ MULLAN MYYNTI JA KULJETUS

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

EKa-Oikaisu Tmi
Eero Katajisto
050 593 4319

Pienten 
lommojen 
oikaisua ilman maalausta

KoneuraKoitsija

jaakko Kahri

Leväsjoki
Puh. 0400 227 171

MÖKKISI JA SEN PIHAPIIRI VOIVAT PY-
SYÄ SIISTINÄ JA KUNNOSSA, KUN ITSE 
OLET POISSA!
luotettava ja ahkera mökkitalkkari 
hoitaa mm.
* nurmikonleikkauksen
* lumityöt
* pienet korjaustyöt
* polttopuiden tuonnin
* tarkastuskäynnit
* ja sopimuksen mukaan muutakin!
Ota rohkeasti yhteyttä,
katsotaan miten voin olla avuksi!

teen myös metalli- ja metsänhoitotöitä
sekä tarpeen ja osaamisen mukaan muutakin!

PR WeldingForest 
Päiviö Ruohomäki
puh. 045 323 4250

prweldingforest@gmail.com

Reijo Koskela  
044 587 9809 
*rAKeNNUSTyöT
*MeTSäNHOITOTyöT
*POLTTOPUIDeN PILKONTA

MURTOHÄLYTTIMET ja
valvontakamerat
Koteihin, toimistoihin, tehdasrakennuksiin
Telerakennus
Tapani Vihakara
Puh. 02 578 1711, 0400 592 192
tapani.vihakara@teleasennus.fi

Marjan Putiikista laadukkaat yksilölliset vaat-
teet arkeen ja juhlaan

Tervetuloa!

Marjan Putiikki
Puh. 040 359 0000

Avoinna ma-pe 9.17, la 10-13
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Suomalaista perinnetietoa parhaimmillaan

Tuote johon Sinun
ei tarvitse uskoa -
se toimii sittenkin!

Saatavana 
luontaistuote-
kaupoista
kautta maan

Karin 
havupuu-uutejuoma
on valmistettu perinne-
tietoon perustuvalla 
menetelmällä nuoren 
männyn kuoresta, nilasta 
ja lähdevedestä.

40

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

     

 

skyprint oy ––––   monien mahdollisuuksien painot   monien mahdollisuuksien painot   monien mahdollisuuksien painot   monien mahdollisuuksien painotaaaaloolollo 
 

paino@skyprint.fi                            02 – 5527 217 
Toimitusjohtaja Mika Ropanen      0400 – 544 806 

 

www.skyprint.fi 

Monipuolista 
vesirakentamista

Mika Starck 
0400 790 174

Sami Starck 
0400 790 173

lannenjarviperkaus.fi

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

Oma tontti Siikaisista
Eteläpään matkailu- ja virkistysalueen vierestä

Tontit 
myynnissä        

nyt! 

www.siikainen.fi 
Siikainen – Luontoa Käydä Edellä

Rakenna nyt toiveittesi talo 
keskelle kauneinta 
luontoa.
Nauti kesäisin kimalta-
vista järvinäkymistä ja 
talvella lähes koti-
ovelta avautuvista 
hiihtoladuista.

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

www.siikainen.fi
Siikainen – Luontoa Käydä Edellä

Tontit

myynnissä 

nyt!

Rakenna nyt toiveittesi talo
keskelle kauneinta luontoa
nauti kesäisin kimalta-
vista järvinäkymistä ja
talvella lähes koti-
ovelta avautuvista
hiihtoladuista.
Tervetuloa 
tutustumaan!
Lisätiedot:
kunnanjohtaja
viveka Lanne
puh. 044 720 1071
Tekninen johtaja
anne Järvenranta
puh. 044 720 1028

WWW.OURAOOPPERA.FI

Ouraooppera-yhdistys esittää Merikarvian 
merenrantanäyttämöllä Markku Pölösen 

Ohjaus Annu Valonen

Musiikillinen komedia Rikkaan Rakkaus

Esitykset
to 

 
30.6.  klo 18

la 
 

  2.7.  klo 14 
su 

 
  3.7.  klo 14

ti 
 

  5.7.  klo 18
ke 

 
  6.7.  klo 18

to 
 

  7.7.  klo 18
pe 

 
  8.7.  klo 18

su 
 

10.7.
 

klo 14 ja 18

Liput 20€ /lapset alle 12 v.10€
Lipunmyynti: R-kioski 
Merikarvia(käteismaksu), 
Lavikko Teljäntori Pori (käteismaksu),
www.ennakkolippu.com
Ryhmäliput: 
ouraoopperalipunmyynti@gmail.com, 
ti ja to klo18-20 puh044 5275273
Ouraooppera- yhdistys ry
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Siikaisten Päivät 8.-
10.7.2016 

	  

v Pe	  8.7.2016	  klo	  19	  Hirvijärven	  siltatanssit:	  	  
v musiikista	  vastaa	  Duo	  Voitto	  Takanen	  
v maukasta	  purtavaa,	  lapsille	  ilmainen	  pomppulinna,	  sumopainikilpailut	  

	  
v La	  9.7.2016	  klo	  9-‐13	  Toritapahtuma	  yhtenäiskoulun	  pihalla	  mm.	  

v Juontajana	  VeePee	  Lehto:	  turkulainen	  laulaja,	  sanoittaja	  ja	  juontaja	  
v luvassa	  juontajan	  kesätervehdys	  siikaislaisille	  
v yhdistykset	  esittäytyvät	  
v nimikilpailu	  yhteisötaiteen	  teokselle	  

	  
v valokuidun	  käyttömahdollisuuksien	  esittely	  
v 	  	  Merikarvian	  lukion	  kansainvälisyyskurssin	  oppilaat	  esittelevät	  tulevaa	  Japanin	  

matkaansa	  
v yhtenäiskoulun	  Kivakaveri	  Pertti	  esittäytyy	  

	  
	  

v klo	  12,	  Siikaisten	  sisupussin	  julkistaminen	  
v klo	  12.15	  huutokauppa	  Heikintalon	  pihalla,	  myynnissä	  mm.	  yhtenäiskoululta	  

poistettuja	  höyläpenkkejä	  

Eino	  Leino	  –runolaulukonsertti	  Eteläpäässä	  klo	  13.30	  esiintyjinä	  Julia	  Rantala	  –	  viulu,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Jukka	  Lammi	  –	  laulu,	  kitara	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Julius	  	  	  	  	  Rantala	  –	  lyömäsoittimet	  

	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  
1. Su	  10.7.2016	  klo	  14	  nimipäiväkahvittelut	  (Saimi	  ja	  Saima)	  ja	  kansallispukujen	  

tuuletuspäivä	  Siikaisten	  kotiseutumuseolla:	  
	  

:	  Jo	  vuosia	  lapsia	  viihdyttänyt	  oululainen	  
taikuri.	  Esitykset	  klo	  10.30-‐10.50,	  11.30-‐11.50	  	  	  	  

Angry	  Birds	  –elokuva	  klo	  15	  
Nuorisoseuran	  talolla	  
Nuorisoseuran	  110-‐	  vuotisjuhlan	  
kunniaksi.	  
Liput:	  lapset	  2	  €,	  aikuiset	  5€	  

v luvassa	  mukavaa	  yhdessäoloa	  
v Aila	  Järnstedtin	  Madonna-‐näyttely	  

Pakarissa	  	  
v viihdyttäjänä	  Pertti	  Kangas	  

	  

Siikaisten Päivät
8.–10.7.2016

Pe 8.7.2016 klo 19 Hirvijärven siltatanssit: 
 musiikista vastaa Duo Voitto Takanen
 maukasta purtavaa, lapsille ilmainen pomppulinna, sumopainikilpailut

La 9.7.2016 klo 9-13 Toritapahtuma yhtenäiskoulun pihalla mm.
 Juontajana VeePee Lehto: turkulainen laulaja, 
 sanoittaja ja juontaja
 luvassa juontajan kesätervehdys siikaislaisille
 yhdistykset esittäytyvät
 nimikilpailu yhteisötaiteen teokselle

 valokuidun käyttömahdollisuuksien esittely
 Merikarvian lukion kansainvälisyyskurssin oppilaat 
 esittelevät tulevaa Japanin matkaansa
 yhtenäiskoulun Kivakaveri Pertti esittäytyy

 klo 12, Siikaisten sisupussin julkistaminen
 klo 12.15 huutokauppa Heikintalon pihalla, myynnissä mm. 
 yhtenäiskoululta poistettuja höyläpenkkejä
 Eino Leino –runolaulukonsertti Eteläpäässä klo 13.30 
 esiintyjinä Julia Rantala – viulu, Jukka Lammi – laulu, kitara 
 Julius Rantala – lyömäsoittimet

Su 10.7.2016 klo 14 nimipäiväkahvittelut (Saimi ja Saima) ja 
kansallispukujen tuuletuspäivä Siikaisten kotiseutumuseolla:
 luvassa mukavaa yhdessäoloa
 Aila Järnstedtin Madonna-näyttely Pakarissa
 viihdyttäjänä Pertti Kangas

Angry Birds -elokuva klo 15 

Nuorisoseuran talolla
Nuorisoseuran 110-vuotisjuhlan kunniaksi
Liput: lapset 2 eur, aikuiset 5 eur            

Jo vuosia lapsia viihdyttänyt oululainen
taikuri. Esitykset klo 10.30-10.50, 11.30-11.50
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