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Joka keväinen joen tulviminen ja virran kohina 
muistuttavat minua siitä voimasta, minkä luonto 
saa aikaan. Siitä voimasta, mikä vie eteenpäin. 

Sitä voimaa olen saanut tuntea Pärjätään yhdessä 
– hankkeen tapaamisissa talven ja kevään aikana. 
Siikaislaiset yhdistykset ja järjestöt ovat miettineet 
Siikainen Summer – tapahtuman sisältöä. Hank-
keen pääteemoina ovat turvallisuus ja hyvinvointi. 
Hanke on  antanut meille  osallistujille sosiaalista 
kanssakäymistä, yhteisön tukea, vastuullisuutta, 
sitoutumista, toimeliaisuutta ja tietysti uskoa sii-
hen, että me Pärjätään yhres!

Siikainen Summer -tapahtuma ja kesän muut kult-
tuuritapahtumat  ovat arjen keskellämme pirteitä 
piristyksiä, mutta arki ja sen turvaaminen ovat 
silti tärkeimmät tehtävämme. Miten itse pystyn 
vaikuttamaan siihen, että minulla on hyvä arki, 
voimia mennä eteenpäin  ja pärjään? 

*Olen aktiivinen arjessa. Tartun pieniin arkisiin 
askareisiin. Nautin työni jäljestä.
*Vaihdan kuulumisia. Soitan tai kirjoitan. Hakeu-
dun ihmisten pariin.
*Olen utelias. Hämmästellenkin opin uutta.
*Olen ajassa kiinni. Seuraan, mitä ympärilläni ta-
pahtuu.
*Pidän kintut kunnossa. Vahvat jalat kannattele-
vat. 

Heti tänään kannattaa hyödyntää ohjeita. Lue 
Suvi -Siikainen  -lehti, osallistu ja nauti kesästä 

PÄRJÄTÄÄN YHRES

ja tapahtumista. Joki virtaa, vie eteenpäin, antaa 
voimia ja me Pärjätään yhres.

Aktiivista kulttuurikesää toivottaen!

Maria Santti
Kulttuurityöryhmän
puheenjohtaja

Kiitos!
Teille kaiklle hyvät avustajat, niin isot 
kuin pienetkin, lämmin kiitos siitä, että taas 
saimme kesälukemisen koottua yhteiseksi 
iloksi. 

Nautinnollista kesää tekijöille ja lukijoille!
Arja Lehtinen

etusivun kuva: Jönkkärin mänty sammissa

•	 Tekemisen	meininkiä	
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Perjantai 8.6.
Siikaislaisilla yhdistyksillä on mahdollisuus varata maksu-
ton myyntipaikka urheilukentältä Siikainen Summer -kon-
sertti-iltana 8.6.2018. Muilta veloitetaan myyntipaikasta 50 
euron maksu.
Varaukset:  Arja Lehtinen p. 050-546 9253 tai 
arja.lehtinen@siikainen.fi

Lauantai 9.6.
Toimintatori urheilukentällä klo 10 – 14. Siikasis pärjätään 
yhres -verkosto vastaa ensisijaisesti toritapahtumasta. 
Verkosto koostuu siikaislaisista yhdistyksistä, jotka ovat 
harjoitelleet yhteistyötä Punaisen Ristin Satakunnan piirin 
Pärjätään yhdessä- hankkeessa kuluneen vuoden aikana. 
Teemana on hyvinvointi ja turvallisuus, lapsille mm. Lasten 

2018

liikennekaupunki. Torille ovat kaikki halukkaat tervetullei-
ta myymään / esittelemään tuotteitaan. Myyntipaikka on 
ilmainen. Paikat jaetaan tulojärjestyksessä. 
Ilmoittautumiset ja lisätiedustelut: Keijo Silvola p. 040 
514 4834
Koko perheen elokuva SuperMarsu Nuorisoseurantalolla 
klo 14.15
Ei mun kansani parane -näytelmä Otamon Heikinkartanol-
la klo 17-19

Sunnuntai 10.6.
Kansanlaulukirkko
Ei mun kansani parane -näytelmä Otamon Heikinkartanol-
la klo 17-19

Siikaisten Päivät 
8.-10.6. 2018

•	
•	 takana on vilkas talvi. siikaisissa on keskusteltu Geopar-

kista, summer –konsertin esiintyjästä, kiinteistöistä, kuop-
pateistä ja monesta muusta ilon ja harmistuksen aiheesta. 
Yhdistys- ja järjestökentällä on tekemisen meininki. Haa-
pajärven tilan kunnostustalkoot jatkuvat, leader- rahoi-
tusta on haettu useampaan paikallisen kehittämisen hank-
keeseen ja perinteiset kylien oman tapahtumat toteutuvat 
omilla paikoillaan siikaisten kesässä. Pärjätään yhres  – 
yhdistysten yhteinen, sPR-vetoinen järjestötapahtuma saa 
jatkoa uusiutuneena siikaisten Päivien tapahtumana heti 
kesän alkajaisiksi. 

•	 Ylialueellinen Geopark –luontomatkailun kehittäminen on 
herättänyt siikaisissa ja muissa mukana olevissa pitäjissä 
tunteita puolesta ja vastaan.  keskustelu on ollut erityisen 
hyväksi ihmisten tietoisuuden lisäämiseksi asiasta. kysy-
mys on omasta asuinympäristöstämme ja sen luonto- ja 
ympäristöarvoista. Yhteistyöstä on helpompi puhua kuin 
löytää aito tahtotila.  se on aina vaikeampaa mitä enem-
män porukkaa on matkassa.  nyt olemme kymmenen kun-
nan kesken ottaneet yhden askeleen eteenpäin laajemman 
luontomatkailuverkoston ja siihen linkittyvän palvelu- ja 
matkailuelinkeinojen kehittämisessä.  Geopark on matkai-
lun lisäksi ympäristökasvatusta. siikaisten yhtenäiskoulu 
ja päiväkoti ovat osaltaan mukana kasvattamassa siikais-
laisten lasten kotiseutu- ja lähiluonnon tuntemusta. 

•	 edessä on paljon konkreettista työtä, jota ei tee joku 
muu. työ on tehtävä itse. kunta tekee parhaillaan uutta 
kuntaesitettä, kotiseutu- ja museoyhdistys on tarttunut 
luontokohteiden opastuksen parantamiseen yhdessä kylä-
toimijoiden kanssa ja muutama yritys miettii suoteeman 
hyödyntämistä tuotekehityksessään. eteläpään virkistys- 
ja matkailualueelle toteutetaan hankerahoituksella toi-
minnallinen liikunta- ja leikkialue kuntalaisille ja matkai-
lijoille. 

•	 matkailu- ja virkistyskäytön sekä perinteisen metsätalou-
den oheen on syntynyt uusia mahdollisuuksia hyödyntää 
metsää elannon hankkimiseksi. kunnan muutama metsä-
tila	 on	 luomusertifioitu,	mikä	on	herättänyt	 kiinnostusta	
luonnonyrttien hyödyntäjissä. Yrttien keräyksessä, kui-
vauksessa ja tuotteistamisessa on yritysmahdollisuus. 
luomutuote on kysyttyä ja markkinat näyttävät jatkuvasti 
kasvavan. tässä on yrittäjähenkisille, kekseliäille ihmi-
sille mahdollisuuksia. epäilijöitä on varmasti, mutta taas 
tarvitaan työtä, yhteistyötä ja tekemisen meininkiä.  lai-
natakseni osuvaa sanontaa käsityökeskuksen tuotteesta: 
”ei työ paina, aikominen painaa.”

•	
•	 toimeliasta kesää, 
•	 Viveka	Lanne,	
•	 kunnanjohtaja

•	 Tekemisen	meininkiä	
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eteläpään alueella on viime vuosina tehty pääosin yllä-
pitävää alueen hoitoa. Viimeisimmät toiminnalliset in-
vestoinnit ovat olleet venelaiturin ja Frisbeegolf -radan 
rakentaminen. alueella toimiva eteläpää -yhdistys  on 
matkailukäytössä olevien mökkien omistajien yhdistys. 
eteläpää -yhdistys ja liikunnan edistämiseen panostava 
siikaisten sisu ry ovat yhdessä tehnee alueen perushoito-
töitä talkoilla.

useilta tahoilta on tullut palautetta eteläpään virkistys -ja 
matkailualueen toiminnallisista puutteista ja jopa ränsisty-
misestä. eteläpäästä puuttuu turvallinen leikki- ja pelialue 
ja kuntoradan latujärjestelyt aiheuttavat vaaratilanteita. 
lisäksi pusikoiden karsimista ja rämettyneiden polkujen 
avaamista kaivataan. 

kunnanjohtaja Viveka Lanne näkee eteläpään alueen kun-
nostamisen todella tarpeellisena.
- matkailijoiden ja lapsiperheiden viihtyminen on kun-
nan elinvoimalle ja yksityisten palveluiden säilymiselle 
oleellista. siikaisten kunta on ollut mukana kehittämässä 
ylialueellista luontomatkailuhanketta, jolla tavoitellaan 
Geopark –statusta. eteläpää on paikallinen virkistys- ja 
matkailualue, joka osaltaan tukee myös ylialueellista ke-
hittämistä ainoana kunnan matkailun palvelualueena. ny-
kyisillä palvelu- ja aktiviteettimahdollisuuksilla alue ei ole 
riittävän kilpailukykyinen matkailukohteena.

siikaisten kunnanvaltuusto päätti vuoden 2018 talous-
arviossaan, että eteläpään alueella toteutetaan yhdessä 
yhdistysten ja yrittäjien kanssa investointihanke, mikäli 
leader-rahoitus myönnetään. eteläpään matkailuyhdis-
tys, siikaisten sisu ja siikaisten kunta valmistelivat lea-
der-hankkeen. Painopiste oli alueen turvallisuuden, viih-
tyisyyden ja aktiviteettien lisäämisessa.

eteläpää uudistuu Parikymmentä vuotta on kulunut   
siitä, kun Tunturijoen tonttu    
seikkaili Eteläpään uudesta    
mökkikylästä kertovassa    
koululaisten tekemässä kalenterissa.   
Matkailu nähtiin jo silloin yhdeksi   
merkittäväksi elinkeinomahdollisuudeksi   
maatalouden rakennemuutoksesta   
kärsivässä kunnassamme.Turun kauppa-
korkeakoulun nuoret tutkijat ennakoivat jo 
2000-luvun alussa matkailun olevan 
kuntamme mahdollisuus tulevaisuudessa ja   
Eteläpää korkeatasoisine mökkeineen   
keskeinen alue monimuotoisen    
matkailun kehittämiselle.

Kuva: Antti -98
Hanke hyväksyttiin Pohjois – satakunnan leader hallituk-
sessa huhtikuun lopulla.työt käynnistyvät kesän alussa. 
turvallisuuteen panostetaan poistamalla kuntoradasta ris-
teävä kohta. lisäksi koko kuntorata valaistaan ja vanhat 
valaisimet korvataan led-lampuilla ja lasten leikkiväli-
neet uusitaan. aktiviteettia lisätään rakentamalla ikäihmi-
sillekin soveltuvia omaan painoon perustuvia ulkoiluväli-
neitä, beachball-pelaajat saavat kauan toivomansa kentän 
hiekkarannalle. Viihtyisyyttä lisäävät myös rannan ja pol-
kujen raivaustyöt.tunturikosken kodalle rakennettavalle 
nuotiopaikalle raivattua polkua pitkin on entistä helpompi 
vaeltaa.

työnjako on selvä: matkailuyhdistyksen ja sisun väki 
huolehtivat talkootöinä alueen raivaukset, pohjatyöt ja vä-
lineiden pystytykset, taloudellisestä osuudesta vastaa sii-
kaisten kunta ja leader-hankerahoitus. syyskuun lopuun 
mennessä viimeisetkin parannustyöt ovat valmiina, joten  
pimeän syksyn saapuessa varustautunemme kaikki reip-
paille iltalenkeille upeasti valaistuille poluille.

teksti: Arja	Lehtinen

Motoriikkarata -leikkitelineen ovat parhaaksi pisteyttäneet 
esikoululaiset, lastentarhanopettaja ja koulumme opettajat.
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Viisi siikaislaista nuorta on valmiina tarttumaan työhön 
kesällä. Jos tarvitset apua esim. kodinhoidossa, lastenhoi-
dossa, ulkotöissä, auton pesussa, varastotöissä tai tarvitset 
it-tukea, me tulemme apuihin. Voit sopia meidän kanssa 
työtehtävästä soittamalla numeroon 044-975	3980. Palkat-
tavissa on kaksi yli 18 vuotiasta nuorta (eveliina Vehka-
la ja Frans lilja) hintaan 7€/tunti yksityisille ja 8€/tunti 
yrityksille/yhteisöille. myös palkattavissa on kolme alle 
18 vuotiasta nuorta (lotta karonen, Väinö lilja ja antero 
Vuorela) hintaan 6€ /tunti yksityisille ja 7€/tunti yrityk-
sille/yhteisöille.  1ZW523206822230144

Jos tilaukseen ei heti vastata, sinulle soitetaan myöhem-
min takaisin. Voit myös jättää puhelinnumerosi ja lisätie-
toja työstä tekstiviestillä. nuoret sopivat kuka kuhunkin 
tehtävään on sopiva. töihin tuleva nuori soittaa tilaajalle 
etukäteen ja sopii tarkemmin aikataulusta ja toimenkuvas-
ta.

Yhtäjaksoinen työtilaus voi kestää enintään 2 peräkkäistä 
päivää. mikäli tilauksia ei ole jonossa ja nuoret ehtivät, 
tämän jälkeen voi tehdä uuden 2 päivän tilauksen. samaan 
työkohteeseen voi tilata useamman nuoren. nuorten työ-
tunteja on käytettävissä rajallisesti. tilauksia voi tehdä jo 
toukokuussa. 

nuorten päivittäinen työaika on 5 tuntia ja he pitävät li-
säksi 30 minuutin palkattoman ruokatauon. nuoret työs-
kentelevät arkipäivisin klo 9-17 välillä. Viikonloppuna 
tehtävistä töistä sovitaan erikseen (tuntihinta korkeampi). 
nuorilla on mukana omat eväät ja normaali työvaatetus. 
työn tilaaja vastaa opastuksesta ja siitä että nuorella ei 
teetetä vaarallisia töitä. työn tilaaja myös järjestää työvä-
lineet, jos ei muusta ole sovittu.

Palkkaa kesällä nuori töihin

Valmiina töihin: Väinö, Antero, Eveliina ja Frans. Kuvasta 
puuttuu Lotta Karonen

siikaisten 4H-yhdistys toimii työnantajana ja vastaa 
työantajavelvoitteista. työntilaaja saa työn jälkeen laskun 
postissa. kotona tehty työ oikeuttaa kotitalousvähennyk-
seen. Yritykset voivat vähentää kulut omassa verotukses-
saan. alv on 0%. nuoret on vakuutettu 4H-järjestön toi-
mesta
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Jani on ollut aina kiinnostunut liikunnasta. Yläkouluaika-
na liikunnanopettajana toiminut Taisto Salo sai Janin in-
nostumaan myös salibandystä. kilpailuhenkisyyttä löytyy 
tästäkin lajista sen verran, että siikaisten pojilla on oma 
Dark side -joukkue, vahvistettuna muutamalla merikar-
vialaisella pelaajalla. takana on juuri avoimen puulaaki-
sarjan voitto. Perinteiseen kevätkilpailuun joukkueita löy-
tyy myös naapurikunnista Porista saakka. 

Frisbeegolfia	 kokeilemaan	 Jani	 lähti	 myös	 kavereiden	
houkuttelemana. sen jälkeen laji vei pojan mukanaan.

tekniikkaa, taitoa, tarkkuutta

Jani Nevala – Suomen 
frisbeegolf -kärkeä 

- mikä saa nuoren miehen kerta toisensa jälkeen vaelta-
maan kiekko kädessä metsän keskellä hyttysten syötävä-
nä?
- tässä lajissa ei koskaan tule valmiiksi. aina löytyy pa-
rannettavaa. eri radoilla täytyy arvioida olosuhteet eri 
tavalla. mokista ja onnistumista syy löytyy aina itsestä. 
Pitkät, joskus neljänkin tunnin, kilpailukierrokset vaati-
vat myös kestävyyttä ja keskittymiskykyä, tuumailee Jani. 
Hyttysiä varten on omat keinonsa, lisää mestari.

Yksilöllinen laji vaatii myös henkilökohtaisia ratkaisuja. 
kilpailubagistä löytyy 22-25 erilaista kiekkoa. Heittopaik-
kojen välillä pitää ratkaista, minkälainen kiekko olisi pa-
ras seuraavaan heittoon. siinä on pystyttävä arvioimaan 
erilaisia heittoon vaikuttavia tekijöitä, kuten esimerkiksi 
tuuliolosuhteet ja radan korkeuserot.

-Jani on hyvä  esimerkki siitä, miten määrätietoisella har-
joittelulla on päästy suomen huipulle. olen seurannut Ja-
nin harjoittelua läheltä: se on kokonaisvaltaista, talvella 
kuntosalia ja salibandya,liikuntasalissa myös lajinomaista 
harjoittelua. kilpailukautena erilaisten ratojen kiertämisen 
lisäksi Janille siikaisten urheilukenttä on ollut keskeinen 
harjoittelupaikka, toteaa taisto salo.

siikaisten frisbeegolf-rata oli alueemme ensimmäisiä ra-
toja. sitä on paranneltu ja laajennettu vuosien aikana. 
Radan luokitus on aa1. se kertoo väylien määrän, radan 
varustelutason ja sen minkä tasoiselle harrastajalle rata on 
suunniteltu.

- siikaisten rata on metsäinen monipuolinen rata. Heitto-
paikat ovat viimeisen päälle hyvässä kunnossa, radan ide-
oitsijoita ovat  pääasiassa sisun frisbeegolffarit  ja kunnos-

Frisbeegolfista  on lyhyessä ajassa kehittynyt koko perheen harrastus ja kesäpäivien 
ajanviete. Alkuaan peli on lähtenyt kehittymään golfista, vähitellen siitä on muo-
toutunut emolajiaan kevyempi koko kansan versio. Laji on erinomaisen ystävällinen 
aloittelijalle: edullinen, muutama kiekko, säänmukainen vaatetus ja radalle. Se on 
myös helppo oppia, mutta vaikea hallita. Siksi se helposti koukuttaa harrastajansa. 
Näin kävi myös siikaislaiselle Jani Nevalalle, tällä hetkellä yhdelle parhaista suo-
malaisista frisbeegolfin pelaajista. 

Janin tyylinäyte Tammisaaressa kesällä 2017
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ta vastaava kunnan liikuntatoimi, kertoo taisto salo.
Janin on hyvin helppo olla samaa mieltä siikaisten radasta 
ja taiston osallisuudesta yleensäkin siikaislaisten liikunta-
suorituspaikkojen kuntoon. 
- siikaisissa on tosi hyvät mahdollisuudet harrastaa erilais-
ta liikuntaa niin talvella kuin kesälläkin. liikuntahalli on 
sisäliikunnan ykköspaikka. talvella kerään voimia kunto-
salilla kesän koitoksia varten.Välillä siikaisjärven hangil-
lakin voi kokeilla heittokuntoa.

kaveriporukassa kierretään kisoja ulkomaita myöden. Ja-
nin	 rating-luokitus	 frisbeegolfissa	 takaa	 pääsyn	 kaikkiin	
mahdollisiin kisoihin. sm-kisoihin täytyy suorittaa lisäksi 
sääntökoe.  kilpailumenestys ei aina ole tärkein asia pe-
laamisessa, joskus peliympäristö jää mieleen aivan muista 
syistä.
- Viime vuoden pelireissu tsekkeihin oli tosi hieno. Hyvä 
porukka ja loistavat maisemat, muistelee Jani.

•	 taisto salo 2017

siikaislaisia aktiivikilpailijoi-
ta löytyy neljä pelaajaa, radan 
aktiivikäyttäjiä 10-15. sii-
kaisten rataa arvostavat myös 
ulkopaikkakuntalaiset, lisäk-
si eteläpään matkailualueen 
mökkiläiset käyttävät rataa 
ahkerasti.

mitkä ovat seuraavat haasteet?
- toukokuussa Jämillä aloi-
tetaan tulevan kesän kilpailu-
kausi. tärkein kisa on sm-ki-
sat heinäkuussa. tavoitteena 
on tälläkin kertaa olla parhait-
ten joukossa, viime vuonna 
jäin neljänneksi, toteaa vaati-
maton voittajaehdokas.

teksti: Arja	Lehtinen	
kuva: Jani	Nevala
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Yhteisöllisyys	on	Leader-toiminnan	
sykkivä	sydän

olen kohta saanut työskennellä leader Pohjois-satakun-
nan hankeneuvojana vuoden päivät ja koko sydämestäni 
voin sanoa nauttivani siitä. ihan parasta työssäni on tei-
dän, aktiivisten paikallistoimijoiden tapaamiset. siikai-
sista on aistittavissa intoa ja halua toimia yhdessä ei pel-
kästään kotikuntanne vaan koko kotiseutumme parhaaksi. 
teillä on sloganinne mukaan luontoa käydä edellä. 

leaderista innostusta, neuvontaa ja 
rahoitusta kotiseudun kehittämiseen
Toivottavasti olet joskus jo kuullut sanat Leader ja Maaseuturahasto. 
Ellet, niin lue sitten tämä kirjoitus tarkkaan. Me voisimme olla sinul-
le yhdistystoimija tai maaseudun yritys varteenotettava kumppani 
ideoittesi toteuttamiseen.

no mikä se leader sitten on? Pähkinänkuoressa, leader 
Pohjois-satakunta on yksi suomen 54 maaseudunkehittä-
misyhdistyksen joukosta. toimimme kymmenen satakun-
nan ja Pirkanmaan kunnan alueella. toimintamme ytimes-
sä on ajatus kotiseutumme monipuolisesta kehittämisestä 
yhdessä alueemme asukkaiden kanssa. leader-hankkeella 
voidaankin toteuttaa monenlaisia ideoita, jotka parantavat 
maaseudun palveluja, elinvoimaa ja viihtyisyyttä. onnis-
tuneet leader-hankkeet lähtevät oikeista asukkaiden tar-
peista ja niiden tuloksena syntyy aina jotakin uutta. lisäk-
si usein ne parhaiten onnistuneet vasta oikein puhkeavat 
kukkaan itse hankkeen loppumisen jälkeen.

”Ei	voida	tietää	mikä	menestyy,	ellei	kokeilla”

toimintamme elää seitsemän vuoden sykleissä eu:n oh-
jelmakauden mukaisesti. menossa oleva ohjelmakausi 
kestää vuoteen 2020 asti. alueellemme myönnetystä maa-
seudun kehittämisrahasta on vielä hyvin jäljellä ja tuen 
haku on jatkuva. nyt onkin vielä hyvä aika tuoda ideat 
tietoomme ja katsotaan yhdessä, millaisen hankkeen niistä 
voitaisiin rakennetaa. kaikki neuvontapalvelumme ovat 
maksuttomia ja autamme sinua idean kehittelyssä ja tuki-
haun joka vaiheessa. 

Hakijana voivat olla pienet yritykset, rekisteröityneet yh-
distykset, oppilaitokset, säätiöt ja kunnat sekä muut julkis-
oikeudelliset yhteisöt. minimihankkeen koko on n. 7 000-
10 000 euroa tukityypistä riippuen eli pieniin hankkeisiin 
leader ei taivu. Yhdistyksille pyrimme avaamaan aina 
tasaisin välein erilaisia teemahankkeita, joilla voidaan to-
teuttaa tämän pienempiä projekteja. Yleisimmin yhdistyk-
sille investointiin myönnetty tuki on 50% kokonaiskustan-
nuksista ja kehittämishankkeisiin 70%. talkootyöllä voi 
korvata omarahoitusosuutta. 

Leader Pohjois-Satakunnalla työskentelee vakituiseen nel-
jä henkilöä. Vasemmalta lukien on hankesihteerimme Päivi 
Hietapakka-Ojala, joka pyörittää toimistomme rutiineja sekä 
huolehtii yhdistyksemme taloudesta. Kv-koordinaattorimme 
Krista Antilalla on laaja suhdeverkosto ympäri Eurooppaa ja 
hän aktivoi alueemme kansainvälisiä kontakteja. Minä ja toi-
minnanjohtajamme Juha Vanhapaasto vastaamme pääasialli-
sesti neuvonta- ja tiedotustyöstä.

Maaseuturahaston ja Leaderin tukemat hankkeet tunnistat aina tästä logomerestä
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Tule	mukaan	monipuoliseen	toimintaamme

Kannattaa	lukee	lisää	www.aktiivinen.fi	sivuilta	ja	seurata	
meitä Facebookissa, instagramissa ja twitterissä. otamme 
myös mielellämme uusia jäseniä toimintaamme sekä säh-
köpostiosoitteita postituslistallemme. Hanke-esimerkkejä 
löydät mm.nettitiedotuslehdestämme satasillasta. toimis-
tomme sijaitsee kankaanpäässä torin laidalla, jossa voit 
aina poiketa. käynti kannattaa sopia kuitenkin etukäteen, 
sillä liikumme paljon myös asiakkaiden luona ympäri 
aluettamme. 

Yhteydenottoihin ja oikein lämpöistä sekä aktiivista kesää 
kaikille suvisiikaisten lukijoille,

Leena	

leena.saloniemi@kankaanpaa.fi,	040	6838	852
leader Pohjois-satakunta, 
keskuskatu 51 b, 38700 kankaanpää

Pertti on pehmolelukaveri, joka kiertää siikaisten yhte-
näiskoulussa luokasta toiseen. kun Pertti on luokassa, on 
luokan väen käyttäydyttävä kauniisti ja oltava erityisen 
kilttejä ja huomaavaisia.  Välillä Pertti menee piiloon, ja 
silloin Pertin löytänyt luokka saa palkkiokseen tukioppi-
laiden järjestämän liikuntaleikkituokion. Pertin mukana 
kulkee myös Pertti-vihko, johon luokka kirjoittaa ja piir-
tää. 

Pertin lomapuuhia   

Ykkösluokkalaiset piirsivät tänä vuonna siitä, miten Pertti lomailisi kesällä. 



10 Suvi-Siikainen

Moni-ilmeinen	puutarha

sotavuosien perua oleva talo ja laaja, lähes hehtaarinen 
tontti ovat kuuluneet lea nummiselle ja hänen miehel-
leen vuodesta 1987 asti. Heinikoituneesta tontista on su-
keutunut puutarha, joka on vuosien mittaan muuttunut 
monella lailla. Puutarhaa halkovat monet polut, ja kulki-
jan ylle kaartuvat köynnöksiin kietoutuneet portit.  Pihalta 
löytyy muiden muassa lukuisia omenapuita, pähkinäpen-
saita, seljaa, syreeniaidanteita, syyshortensioita, runsaita 
perennapenkkejä, ruusuja, köynnöksiä, koripajua, tyrniä, 
löytyypä vielä tammi ja pari salavaakin. kasvimaat ja -la-
vat sekä kasvihuone tuottavat hyötytarhan satoa.

tontilla harjoitettiin aikoinaan paljon hyötyviljelyä ja 
kasvihuoneitakin oli kolme. kaarihallin alla viljeltiin var-
haisperunaa merikarvian juhannustorille ja länsipäähän 
kaivettiin lampi kastelua varten. kellari täyttyi oman puu-
tarhan mehuista ja juureksista. Puutarha oli lean ja hänen 
edesmenneen  miehensä  yhteinen  työmaa.  25-vuotishää-

Puutarhasta	iloa	ja	voimaa
Otamoilla asustaa Lea Numminen, joka talvisin paukuttaa ah-
kerasti kangaspuita ja kesäisin hoitaa laajaa puutarhaansa. Puu-
tarhanhoito pitää liikkeessä ja palkitsee hoitajaansa monella ta-
valla. 

lahjaksi lea sai mieheltään timantin: monikulmaisen hu-
vimajan. 

emännän tavoitteena oli aikoinaan täyttää tontin reunan 
kivikkoaidanne kokonaan kukilla ja kasveilla, ja tämä haa-
ve toteutui: polkua pihalammelle myötäilee keväästä syk-
syyn kukkea kivikko narsisseineen, helmihyasintteineen, 
sammalleimu- ja sitruuna-ampiaisyrttimättäineen, harja-
neilikoineen ja kurjenpolvineen. Puiden takaa kurkistele-
vat keväisin sinivuokot ja lehtien takaa pihapatsaat, siilit 
ja valkeat neidot.

Rentoa	puutarhafilosofiaa

- ei jämptiä vaan sikin sokin, kuvailee lea puutarha-ajat-
teluaan. kasvit saavat kylväytyä, talvenarkoja ei turhaan 
kasvatella saati peitellä, ruohokatteet korvaavat ylenmää-
räisen kitkemisen ja lannoitteet. komposteja muhii pihas-
sa useampia. kukat saavat kylväytyä ja levittäytyä. kekse-
liäisyys on kunniassa, esimerkiksi humala kiipeää vanhaa 
pyykkitelinettä pitkin ja petauspatja sai uuden elämän kas-
vilavan pohjana. 

Puutarhaa on hoidettu ja uusia kasveja kasvatettu lean sa-
noin ”hartiapankilla”. Rahaa ei ole tuhlailtu vaan kasveja 
on kylvetty siemenistä, jonkun verran on saatu ystäviltä 
ja sukulaisilta. taimistoillakin on käyty, ja yhä haaveilee 
talon emäntä uusista lajikkeista. kylvämään ei lea rupea 
turhan aikaisin, jottei aikaisia taimia joudu liikaa peittele-
mään ja varjelemaan.

Silmänruokaa	ja	runsasta	satoa

kukkivat pensaat, perennat ja kesäkukat ovat puutarhurin 
mieleen. lupiineihin ihastunut lea on kasvattanut erivä-
risiä lupiineja siemenestä.  keltaiset, karmiininpunaiset 
ja valkoiset lupiinit nousevat kukkapenkeistä uljaina sor-
mustinkukkien ja tulikukkien kera.  akileijoista pidetään Puunkorkuisesta Laitilasta tuodusta pähkinäpensaasta riittää 

oraville narskuteltavaa.
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tässä puutarhassa: ne kylväytyvät itse ja ilmaantuvat esiin 
yllättäen puutarhurinkin. itse kylvetty, erikoinen musta 
akileija on erityisen mieluinen.

kesäkukista lean suosikkeja ovat olleet samettikukat, 
joista hänellä on oma siemenkantansa. leijonankidoista, 
unikoista ja kosmoskukista hän myös pitää. narsisseja on 
tuhatkunta, ja tulppaaneissa viehättävät erikoiset värit, ku-
ten musta, vihreä ja valkoinen.  

trukinlavojen päälle nostetut lavakaulukset tarjoavat hy-
vän työskentelykorkeuden.  kasvinsuojelumyrkkyjä ei 
harrasteta, vaan tuholaiset saavat niskaansa esimerkiksi 
pietaryrtti- tai nokkosuutetta. marjatarha on laajentunut 
maahan pistetyistä pistokkaista. 

kasvihuoneessa kasvaa ensin kesäkukkien taimia, sitten 
kurkkua ja tomaattia. kasvimaalta ja lavoista nousee tänä-
kin kesänä perunaa, kurpitsaa, herneitä ja yrttejä. Jälkipolvi 
on saanut vuosien varrella nauttia puutarhan antimista, ja 
lavan makeat porkkanat maittavat lastenlastenlapsille niin, 
että ”syövät liki varretkin”. omenapuiden sadosta riittää 
peuroille asti, marjapensaat tuottavat mehukasta marjaa. 
Piikikäs karhunvadelma rehentelee kasvullaan, keltainen 
vadelma, saskatoon ja jättimustaviinimarja marjoillaan. 

Kukkiva kivikko myötäilee polulla kulkevan askeleita.

Kasvun	ihme	kiinnostaa

Puutarhanhoito on harrastus, jonka myötä pääsee tuuletta-
maan päätään, nauttimaan ulkoilmasta ja kasvusta, mutta 
se myös yhdistää samanhenkisiä: ”aina joku käy katto-
massa”, lea iloitsee.

kävijä kummastelee, jääkö tällaisessa puutarhassa kos-
kaan aikaa vain olla ja nauttia. keinuun lea sentään ehtii 
istumaan ja juttelemaan lintujen kanssa. Vaikka olisi ollut 
jo nukkumaanmenon aika, on isabella-ruusun myöhäisil-
lan tuoksua joskus täytynyt nousta nuuhkimaan. 

-onkohan tämä kesä luopumisen kesä? miettii lea. sai-
rastelun myötä voimia ei enää riitä kaikkeen siihen, mitä 
työläs puutarha vaatisi. onneksi lapset, vävyt ja ystävät 
ovat auttaneet. Vaan haaveita ja tulevan tuumailua riittää: 
köynnöskukat olisi kylvettävä, vadelmat siirrettävä, kel-
tamarjainen uutuus, hunajapensas, houkuttelisi taimios-
toksille. kasvukausi tuo paljon työtä, mutta myös paljon 
iloa ja sisältöä elämään. kasvun ihme yllättää ja ilahduttaa 
aina.

teksti: Elisa	Laine
kuvat: Lea	Numminen
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Lauhanvuori	-	Hämeenkangas	Geopark
lauhavuori Region, eli suupohjan, Pohjois-satakunnan ja 
luoteis-Pirkanmaan kymmenen kuntaa:
kankaanpää, Jämijärvi, karvia, siikainen, Parkano, kih-
niö, Honkajoki, isojoki, kauhajoki ja karijoki  ovat yh-
distäneet voimansa luontomatkailun merkeissä ja aikovat 
hakea Geopark-statusta ja Geopark-verkoston jäsenyyttä 
vuonna 2018. alue erottuu muista maailman Geoparkeista 
keskittymällä suoteemaan.
Hankkeen projektipäällikkö	 Terttu	 Hermansson Poh-
jois-satakunnan kehittämiskeskuksesta, hankkeen loppu-
suora häämöttää.

Mitä	kuuluu	Lauhanvuori	-	Hämeenkangas	
Geopark-hankkeelle	tällä	hetkellä?
Valmisteluhankkeet, joita metsähallitus ja kankaanpään 
kaupunki hallinnoivat, päättyvät tänä vuonna, ja nyt raken-
netaan pysyvää Geopark-hallinnointimallia. tämän vuo-
den jälkeen Geoparkille tulee löytyä pysyvä perusrahoitus 
alueelta eikä enää puhuta hankkeesta, vaikka hankerahaa 
toki tarvitaan jatkossakin. toimijoiden tulee sitoutua Geo-
parkin jatkuvaan kehittämiseen laajalla rintamalla. kunnat 
ovat nyt tehneet päätökset rahoitusosuuksistaan, seuraa-
vaksi perustetaan Geoparkia jatkossa hallinnoiva yhdistys. 

Hakemusvaiheeseen kuuluu monenlaista ennen kuin var-

mikä GeoPaRk?

sinainen Geopark-hakemus jätetään loka-marraskuussa: 
esievaluointi, virallinen aiekirje ja hakemusluonnoksen 
toimittaminen suomen Geopark-toimikunnalle. niiden 
työstämisen rinnalla tuotetaan materiaaleja maasto-opas-
teisiin, nettisivuille, esitteisiin ja matkailu- ja ympäristö-
kasvatuskäyttöön. matkailun kehittämiseen on saatu oma 
hankkeensa, jota vetää kirsti Vuori ja jossa on jo saatu 
paljon aikaan: uusia tuotteita jopa kansainvälisille mark-
kinoille, uutta osaamista ja yhteistyötä yritysten kesken. 
Geopark Ranger -geomatkailuun liittyvää opaskoulutusta 
suunnitellaan, ja pilotti aiotaan toteuttaa vielä tämän vuo-
den aikana. Yleisöretkiä geokohteisiin järjestetään ja osal-
listutaan lukuisiin tapahtumiin eri puolilla aluetta. tietoa 
Geoparkista ja alueen geokohteista tarjotaan monessa 
muodossa. on tärkeää, että paikalliset ihmiset tietävät, 
mistä Geoparkissa on kyse.

Milloin	ratkeaa	Unescon	statuksen	saaminen?
Hakemus jätetään loppuvuodesta, ja päätöksen saaminen 
kestää 1,5 vuotta. Prosessi etenee ensin kirjoituspöytäar-
vioinnin kautta, ja jos se läpäisee tieteellisen tarkastelun, 
evaluaattorit tulevat paikan päälle kesällä 2019. Heidän 
ehdotuksensa pohjalta unesCo Global Geoparks -neu-
vosto antaa suosituksensa ja lopulta unesCon hallinto-
neuvosto tekee päätöksen kevätkokouksessa 2020.

Maailmanlaajuinen Geopark-verkosto on ainutlaatuinen geologisten kohteiden yhteisbrandi. Se 
toimii UNESCON alaisuudessa  ja siihen hyväksytään alueita, joilla on erityinen geologinen 
perintö. Se on tarkoitettu jakamaan kokemuksia ja parhaita käytäntöjä luonnontieteiden ope-
tuksesta, geologisen perinnön suojelusta, geoturismista ja kestävästä kehityksestä. Nämä alueet 
tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden tutustua ainutlaatuiseen luontoon, aitoihin tuotteisiin, 
elämyksiin ja tarinoihin.

Geopark-kohteita löytyy 127 eri puolilta maailmaa 35 eri maasta. Suomen ainoa ja maapallon 
pohjoisin Unesco Global Geopark on Rokua Geopark Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maa-
kuntien alueella. Rokua Geoparkin teema on jääkausi.
 

Mustasaarenkeidas 
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Mitä	konkreettista	hyötyä	kuntalaiset	saavat	
hankkeeseen	osallistumisesta?
Geopark-status on kansainvälinen merkittävä brändi sekä 
unesCon että Geopark-verkoston kautta, se tuo kansain-
välistä näkyvyyttä ja uskottavuutta koko alueelle. alue-
markkinointiin saadaan uutta potkua. tavoitteena on mat-
kailijamäärien kasvu 25 %:lla, mikä on varsin maltillinen 
tavoite. Rokualla keskeisten luontokohteiden kävijämää-
rät ovat lisääntyneet 30 %. sillä on vaikutusta paikallista-
louteen: esim. matkailupalveluille ja paikallisille tuotteille 
se tietää menekin lisäystä. Geoparkin tarkoituksena on 
nostaa esiin myös paikallista kulttuuria, joten kulttuuri-
tuotteille ja -kohteillekin odotetaan kiinnostuksen kasvua. 
Ruoka on tärkeä osa matkailua, ja paikallisia raaka-aineita 
toivotaan käytettävän tarjonnassa yhä enemmän.

Geoparkin tehtävänä on tuottaa tietoa alueen geologises-
ta, luonnon- ja kulttuuriperinnöstä. tieto palvelee myös 
oman alueen ihmisiä, auttaa ymmärtämään ja arvostamaan 
omaa ympäristöä sekä ympäristökasvatuksen että muun 
infon kautta. Joku voi saada myös täydennystä työhön-
sä opasvalmiuksien parantumisen kautta. toivotaan, että 
Geoparkin myötä saadaan uusia työpaikkoja alueelle pit-
källä tähtäimellä. Retkeily- ja matkailupalvelujen, reittien 
ja rakenteiden kehittäminen palvelee myös alueen omia 
ihmisiä. luonnossa liikkumiseen ja luontoharrastukseen 
tarjotaan enemmän mahdollisuuksia ja tietoa.

Rokuan esimerkin perusteella on odotettavissa, että eri toi-
mijoiden yhteistyö lisääntyy, kun kysynnän kasvun myötä 
löydetään erilaisia tapoja toimia porukalla. Rokualla on 
esimerkiksi jaettu hankintoja matkailuyritysten kesken 
niin, että yksi ostaa maastopyöriä, toinen turkishaalareita, 
ja niitä vuokrataan ristiin. Pienillä alueilla tällainen yhteis-
työ on välttämätöntä, jotta matkailijoita pystytään palve-
lemaan.

Ympäristökasvatus	on	olennainen	osa	hanketta.	
Mitä	Geopark	tarjoaa	koululaisille?
Jo tässä valmisteluvaiheessa on kouluille tarjottu pilotoin-
timahdollisuutta geologiaan ja geokohteisiin suuntautuvi-
ssa tehtävissä. koulut ovat mm. tehneet retkiä geokohtei-
siin geologin opastuksella, hankkineet korttitietokoneita 
oman ympäristön mittaamista varten ja Jämille on raken-
nettu lisätyn todellisuuden hiekkalaatikko aR sandbox. 
sen avulla voidaan mm. rakentaa maisemia, opiskella kar-
tan lukua ja tutkia erilaisia luonnon ilmiöitä. sen ääressä 
viihtyvät isotkin ”oppilaat”.
suomessa aR sandboxeja on vain kolme, kartta maailman 
sandboxeista löytyy täältä: https://arsandbox.ucdavis.
edu/) 

olemme suunnitelleet uutta kansainvälistä ympäristö-
kasvatushanketta kankaanpään lyseon johdolla. siinä on 
useita partnereita, esimerkiksi Geoparkeja itävallasta ja 
saksasta, ja rahoitusta haetaan leaderin kautta. koulut 
pääsevät mukaan valitsemiinsa kokonaisuuksiin. teemat 
pitävät sisällään mm. oman ympäristön havainnointia, 

alueen kulttuurihistoriaa ja ihmisen toimintaa luonnossa. 
osioita toteutetaan sekä itsenäisesti että yhteistyössä kan-
sainvälisten partnereiden kanssa.

Siikaisten yhtenäiskoulun biologian opettaja Sanna Harju 
on mukana alueemme Geopark-verkoston ympäristökas-
vatuksen opetussuunnitelmatyössä. Geopark-verkosto tu-
kee eriomaisesti uudistetun opetussuunnitelman tavoittei-
ta.

” olin mukana alueen biologian opettajien kanssa tu-
tustumassa konkreettisesti lauhanvuoren merkittävään 
luontokohteeseen viime talvena. samalla vahvistimme 
yhteistyöverkostoamme, joka kaikille pienten koulujen 
opettajille on tärkeää. toukokuulla käymme oppilaiden 
kanssa katsomassa omin silmin samaa vaikuttavaa maise-
maa ja ehkä kirjaamme tekemämme havainnot sähköiseen 
oppimisalustaan, jotta kaikki muutkin pääsevät seuraa-
maan löydöksiämme. osana Geopark lauhanvuoriregion, 
kansainvälistä ympäristökasvatushanketta pääsemme 
rakentamaan laajempaa verkostoa ja tutustumaan yhteis-
työkumppaneiden tekemiin ympäristöhavaintoihin. aivan 
kuin maapallo pienenisi, kun tiedot ja havainnot ovat aivan 
käden ulottuvilla. Yhteisestä maapallosta on hyvä pitää 
huolta yhteistyön voimin.” kertoo opettaja sanna Harju.

Mistä	parhaiten	saa	lisätietoa	tästä	hankkeesta?
meihin voi ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti, ja olemme 
tuottaneet runsaasti materiaalia myös verkkoon. Geo-
park-aluetta esitellään kattavasti mobiilioppaassa lauhan-
vuoriregion.fi,	 ja	ajankohtaisissa	asioissa	pysyy	kärryillä	
seuraamalla Facebook-sivujamme, facebook.com/lau-
hanvuoriregion, sekä twitteriä, twitter.com/suogeopark. 
näymme myös instagramissa nimellä @lauhanvuorire-
gion. olemme mukana monissa tapahtumissa eri puolilla 
aluetta, kannattaa tulla juttusille.

lisätietoja: 
terttu Hermansson 
projektipäällikkö
p. +358 40 675 7363
terttu.hermansson@kankaanpaa.fi

Pasi talvitie
geologi
p. + 5358 4002 6573
pasi.talvitie@kankaanpaa.fi

kirsti Vuori
hankesuunnittelija
p. +358 40 861 5175
kirsti.vuori@leadersuupohja.fi
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Haapajärven tila rakennettiin 1800-luvulla satakunnan 
syrjäisemmälle paikalle siikaisten leppijärven koillis-
nurkkaan. Haapakeitaan keskellä sijaitsevalla tilalla pidet-
tiin karjaa vielä 70-luvulla. sittemmin maatila autioitui ja 
päätyi metsähallituksen omistukseen keskelle Haapakei-
taan natura-aluetta.

ensimmäisessä Haapakeitaan alueen hoito- ja käyttösuun-
nitelman luonnoksessa metsähallitus esitti määrärahaa ra-
kennusten purkamista varten. ehdotus herätti voimakasta 
vastarintaa siikaislaisten yhdistysten ja alueellisten luon-
nonsuojelujärjestöjen parissa. tilaa pidettiin kiistattomasti 
niin merkittävänä  paikallishistoriallisena kohteena, että se 
pitää ehdottomasti saada säilytettyä.            
  

monien käänteiden jälkeen metsähallitus viimein sal-
li tilan rakennusten kunnostamisen. leppijärven tuki ry. 
otti hankkeen hallinnoinnin vastuulleen. kevään ja kesän 
aikana järjestettiin viidet talkoot, joissa hoidettiin akuu-
teimmat ongelmat, siivottiin päärakennusta ja raivattiin 
villiintynyttä pihaa. talkoolaisia tuli siikaislaisista yhdis-
tyksistä ja alueellisista luonnonsuojelujärjestöistä kaiken 
kaikkiaan parikymmentä.
Rahallista tukea hanke on saanut yksityisiltä lahjoittajilta 
ja siikaisten kunnalta. 
 
Haapajärven erätuvasta tulee kaikille avoin, lyhytaikai-
seen majoittumiseen sopiva eräkämppä. ensi kesänä 
kunnostetaan tulisijoja niin, että kämpällä pystyy majoit-
tumaan kylmäänkin aikaan. tavoitteena on saada myös 
sauna käyttökuntoon.
lisätietoja kimmo Collander, puh. 050 4314982

Haapakeitaan laidalla, metsähallituksen suojelualueella

Haapajärven	erämaatila	
–	kuolemaantuomittu	herää	henkiin

Talkoot	22.4.2018
Joukko innokkaimpia oli taas paikalla. Päärakennusta tyh-
jennettiin, ulkorakennukseen nikkaroitiin puusuojaa, sau-
narakennusta putsattiin ja syksyllä pilkottuja polttopuita 
pinottiin. Paljon on tapahtunut ensimmäisen talkoopäivän 
jälkeen. tekeviä käsiä  tarvitaan kuitenkin jatkossakin. 
mukaan voit tulla, jos  ”kuolemaan tuomitun” henkiin-
herättäminen kiinnostaa ja vanhan maatilan hellävarai-
nen kunnostus tuntuu mielekkäältä. talkooaikatauluja ja 
asioiden edistymistä voit seura facebook-sivulta ositteesta 
Haapajärven erämaatila. kaikki työt tehdään talkoilla, tar-
vikkeista joudutaan pääsääntöisesti maksamaan. Hanket-
tamme hallinnoi leppijärven tuki ry, jos tukeminen talou-
dellisesti kiinnostaa, tilinumeromme on Fi70 5702 0320 
0233 44. lämpimät kiitokset jo meitä tukeneille!

Navettarivistä on jäänyt jäljelle vain suuli, joka pelastettiin te-
kemällä siihen katto.Kuvassa Simo Aho.

Haapajärven tila ”Listitsalo” näkyy jo 1800-luvun kartoissa. 

Aloitus keväällä 2017: kaksi traktorilavallista lajiteltua jätettä 
siirrettiin jatkokäsittelyyn.
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sijainti :siikaisten leppijärvellä Haapakeitaalla

suuri Pohjan sota, jota nimitettiin isovihaksi, kesti 1700-
1721 välisen ajan. Venäläiset tuhosivat suomalaisen asu-
tuksen näinä vuosina ryöstäen, tappaen ja polttaen. Virka-

Perimätietoa	Leppijärven	Listetsalosta

Kasakkasaari

Kevät 2018: kuisti purettu, katos rakennettu, piharakennuksia 
korjailtu, pihaa pöyhitty.

miehet ja varakkaampi väki pakenivat Ruotsiin ja kansa 
yritti piiloutua metsiin. Venäläiset kasakat olivat julmia, 
he ryöstivät ja tappoivat ne ketkä saivat kiinni. talonpoi-
kia kidutettiin ja yritettiin saada salville mahdollisesti pii-
lotettuja rahakätköjä. isoviha päättyi Ruotsin ja Venäjän 
kesken solmittuun uudenkaupungin rauhaan.

tarinoita kasakoista kerottiin sukupolvelta toiselle ja ne 
saivat eri tulkintoja kertojien mukaan. siikaisten leppijär-
vellä on vielä muistissa erilaisia tarinoita kasakkasaaresta. 
tässä yksi versio:
kasakkapartio eksyi ryöstöretkillään siikaisten erämais-
sa leppijärven listessaloon. talon väki pakeni hengensä 
hädässä Haapakeitaalle, joka oli suuri, vetelä suo. tiedet-
tiin, että Haapakeidas ei kantanut edes kävelijää. ihmiset 
pelastautuivat heittäytymällä pitkäkseen ja kierittelivät 
yli pohjattomien suosilmäkkeiden suolla olevaan pieneen 
saareen. kasakat yrittivät seurata perässä. Hakkasivat he-
vosiaan niin, että saivat ne menemään jonkin matkaa suol-
la, mutta hevoset upposivat pohjattomiin suonsilmäkkei-
siin ja kasakat menivät mukana. saarelle paenneet ihmiset 
näkivät tapahtuman ja palasivat takaisin samalla keinolla 
kun olivat suon yli menneetkin. niin sai kasakkasaari ni-
mensä.

tarinan on muistiin merkinnyt eri kertomusten perusteella 
Raija	Collander.

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

www.satateras.fi

H Y V Ä Ä  K E S Ä Ä

Toivotta
a

Koko Teräksen 

Porukka
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Janna on suomalainen pop- ja soullaulaja, lauluntekijä 
ja pianisti.tulevaa muusikon uraansa hän alkoi harjoitella 
jo kuusivuotiaana klassisen pianon soiton parissa. 16-vuo-
tiaana hän sävelsi ensimmäiset kappaleensa.

- musiikin tekeminen on kokonaisvaltaista, yleensä yhteis-
työtä. siitä on vaikea erotella mieluisimipa osia. esiinty-
misissä säestän toisinaan itseäni pianolla, mutta mielelläni 
olen myös framilla enkä kyyki pianon takana. Framilla 
olen mielelläni myös siikaisissa.

tasainen menestys on seurannut Jannaa vuosia. single toi-
sensa jälkeen on myynyt kultaa tai platinaa. kultaa myi 
myös ensimmäinen Janna-albumi vuonna 2014, albumin 
ensimmäinen single ”Sä et ole hullu” ilmestyi lokakuussa 
2013. samainen single on myynyt platinaa. nettikuunte-
luja on kertynyt miljooonia. Vuoden 2015 emma-gaalassa 
Janna sai peräti 5 emma-ehdokkuutta ja samana vuonna 
iskelmägaalassa hänet palkittiin vuoden tulokkaana.

- mikä tuntuu merkittävimmältä musiikilliselta 
saavutukselta?
-kyllä se varmasti on ensimmäisen albumin julkaisemi-
nen. se nousi heti ensimmäisellä listaviikollaan suomen 
virallisen albumilistan ensimmäiseksi. olen muutenkin 
saanut urallani elää menestyksellisellä tasolla, onni mat-
kassa. olen saanut tehdä myös paljon töitä. kovaa työn-
tekoa menestys vaatii, mitään oikotietä onneen ei ole. to-
si-tV -tarinat vähän vääristävät tätä menestysreseptiä.
- olet muusikkoperheen kasvatti. oliko uravalintasi itses-
täänselvyys?
- ei ollut vaihtoehtoja! samalla perheen tuki on ollut myös 
arvokas asia.

SIIKAISTEN	PÄIVÄT	8.6.	-	10.6.2018	

Perjantai 8.6.
Siikaisten Päivät aloitetaan tänä vuonna perinteisellä ulkoilmakonsertilla 
urheilukentällä perjantaina 8.6.2018. Siikainen Summer täyttää kentän jo 
kahdeksannen kerran. Pääesiintyjinä ovat tänä vuonna Janna ja Elias Kaski-
nen & Päivän Sankarit. Tunnelmaan lämmittelee kokoonpanoaan vahvista-
nut Real Tune Roctet. Portit aukeavat klo 18, Real Tune Rocktet aloittaa klo 
19, Janna jatkaa klo 20.30, Elias Kaskinen & Päivänsankarit valloittavat 
lavan klo 22.15.

- minkälainen keikkakesä on tiedossa?
-töitä on tiedossa sopivasti. Yksi odotettavia asioita on 
seuraavan albumin julkaiseminen elokuussa. Joitakin sing-
lejä on siitä jo kuultu mm Tahdon, joka streemasi myös 
kultaa alkuvuonna.  albumi sisältää toki kappaleita, joita 
aikaisemmin ei ole kuultu. Jokunen yllätysbiisi kuultaneen 
siikaisissa, lupaa tämän kesän summer-tähtemme.
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Elias Kaskinen & Päivän Sankarit 
suomen lupaavimpiin laulaja-lauluntekijöihin lukeutuva 
elias kaskinen sai suuren suosion kilpaillessaan uusim-
malla tähdet, tähdet -kaudella ja voitti kilpailun joulu-
kuussa 2017.

-Joko voiton huuma on haihtunut?
- ei varsinaisesti, mutta potkua kilpailuvoitosta olemme 
saaneet. esiintymisiä on riittänyt niin tulevaan kesään 
kuin syksyllekin, iloitsee nuori artisti.

eliasta kuvataan myös musiikin moniosaajaksi. lavae-
siintyjänä hän vakuuttaa yleisönsä aidolla paneutumisel-
le eri musiikin lajeihin. näyttelijän lahjoille löytyy myös 
käyttöä. Hän on uuden sukupolven biisintekijä, joka tekee 
itse kappaleensa. sanoituksia  hän on tehnyt muillekin ar-
tisteille kuten suvi teräsniskalle ja anna  abreulle. Hän 
haluaa korostaa kuitenkin musiikin tekemisen kokonais-
valtaisuutta ja päätavoite  on tehdä vain mahdollisimman 
hyvää ja koskettavaa popmusaa. edellytys hyvälle teke-
miselle on toimiva työyhteisö.tällä hetkellä siihen liittyy 
tärkeänä osana Päivänsankarit, joiden kanssa yhteistyö 
on jatkunut vuodesta 2010. esikoislevyn tämän yhtyeen 
kanssa hän julkaisi 2015. 

- Ympärillä olevat ihmissuhteet vaikuttavat valtavasti 
omaan hyvinvointiin. meillä on bändissä hieno dynamiik-
ka, älykkäitä ihmisiä ympärillä. toki hyvä on osata soittaa, 
mutta kokonaisajasta soittamisella on pieni osuus verrat-
tuna muuhun yhdessäoloaikaan. Yhteistyö on sujunut niin 
hyvin, että pian on edessä kymppisynttärit, naureskelee 
yhtyeen solisti.

kevät on kulunut myös eri tV-ohjelmia työstettäessä, 
mutta musiikkia tehdään myös vauhdilla.toukokuun 11. 

Real Tune on vanha tuttu siikainen summer -la-
valla. tällä kertaa porukan johtaja ahti setälä iloitsee 
erityisesti Real tunen vahvistetusta kokoonpanosta. Real 
tune tekee kesällä 2018 ainakin kaksi keikkaa kahdeksan 
hengen kokoonpanolla. näihin oktettikeikkoihin lukeutuu 
myös siikainen summer 2018. Viisihenkinen rock`n roll 
porukka saa vahvistusta Pori Big Bandin kahdesta trumpe-
tista ja vetopasuunasta muodotuvasta torvisektiosta. näin 
muodostuu Real Tune Rocktet. 
- tämä on ollut pitkään haaveissani ja nyt siihen tuli mah-
dollisuus, kertoo yhtyeen solisti ahti setälä.
- on mielenkiintoista nähdä ja kuulla soittamiimme kap-
paleisiin tehdyt torvisovitukset ja ryhtyä hiomaan niitä 
ison bändin kanssa viimeisiin muotoihinsa. Harvoin kuu-
lee esimerkiksi Deep Purplen Highway star -kappaleen 
sovitettuna torvisektiolle, solisti jatkaa.
Real tune Rocktet jyrää tulevana kesänä, jos mahdollista, 
vieläkin kovemmin. 

päivä julkaistiin uusin single. ”Puolet”-kappale todennä-
köisesti raikuu myös siikainen summer-lavalla.

onko Pohjois-satakunta sinulle täysin tuntematonta aluet-
ta?
- ai, Pohjois-satakunta, siis siikainen.  tunnenhan minä 
Harjun mikon!

- olemme summerissa päässeet lämppäämään mm. Pope-
daa ja eppuja. Puhumattakaan itse Paula koivuniemestä, 
jolla oli myös mahtava yli kymmenen hengen bändi, muis-
telee setälä.
tavataan summerissa! alkulämmöt antaa Real tune 
Rocktet!
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TAPAHTUMIEN	TORI	
9.6.2018	klo	10	-14

Lauantai	9.6.
Tapahtumien tori urheilukentällä klo 10 – 14. Siikasis 
pärjätään yhres -verkosto vastaa ensisijaisesti toritapah-
tumasta. Verkosto koostuu siikaislaisista yhdistyksistä, 
jotka ovat harjoitelleet yhteistyötä Punaisen Ristin sata-
kunnan piirin Pärjätään yhdessä- hankkeessa kuluneen 
vuoden aikan. teemana on hyvinvointi ja turvallisuus. 
toritapahtuman juontajana toimii Olli Mustaniemi. to-
rille ovat kaikki halukkaat tervetulleita myymään / esit-
telemään tuotteitaan. myyntipaikka on ilmainen. Paikat 
jaetaan tulojärjestyksessä. 

Torilla	ovat	mukana	mm.	seuraavat	yhdistykset:
Reserviläiset tutustuttavat yhdistyksensä toimintaan. 
Mitä on olla reserviläinen?
Siikaisten	 yrittäjät	 onnenpyörä lapsille, yrittäjien toi-
mintaan tutstumistaleikkimielinen kilpailu aikuisille, si-
supussin julkistaminen
Partiolaisilla tekemistä / kokemista kaikenikäisille
Leijonat tarjoavat lapsille mahdollisuuden iloiseen pomp-
pimiseen pomppulinnassa ja vauhdikkaaseen liukumiseen 
komeassa liukumäessä.

Nuorisoseura tarjoaa lapsille liikunnan iloa, liikuntatie-
toutta ja päivän päätteeksi viihdytään koko perheen elo-
kuvailtapäivässä.
Lasten	liikennekaupunki tarjoaa valmiuksia lapsen tur-
valliseen tiellä liikkumiseen sekä turvalliset ja konkreet-
tiset puitteet harjoitella liikenteessä toimimista lapsen 
kehitystasolle sopivalla tavalla, kokemalla, tekemällä ja 
leikinomaisesti.
liikennekaupungissa 
on neljä  moottoroitua 
autoa. torin liikenne-
kaupunki on avoinna 
klo	11	–	14.

   koko perheen elokuva Super-
	 	 	 marsu esitetään toripäivän 
   päätteeksi nuorisoseuran talolla 
   klo 14.15.
	 	 	 Liput	5	euroa	/	henkilö.
Palokuntalaiset opastavat sammutuspeitteen käyttöön al-
kusammutuksessa.

if you enjoy knitting in good company and wish to share a 
unique experience, you’re very welcome to join us on our 
local event for the knit in Public Day, saturday June 9, 
2018,	10	am-2	pm	on	the	sports	field	summer	market,	Sii-
kainen. Bring your own knitting or start a new one  - yarn, 
needles, knitting kits are for sale on site.

Leväsjoen	kyläyhdistys hoitaa torikahvitusta mukavas-
sa lavakahvilassa samalla kertoen kylänsä toiminnasta ja 
tapahtumista.
Riistanhoitoyhdistys neuvoo suurriistavirka-apu tilan-
teista (esim. kolarit eläinten kanssa) 
SPR, arpajaiset ja ohjelmaa mm. ensiapuun liittyvästä 
pakohuoneesta
MLL viihdyttää pikkuväkeä poni- ja kärryajelulla.
Siikaisten	Kotiseutu	-ja	museoyhdistys
kesäkuun 9. päivänä on kansainvälinen yhdessäkutomi-
senpäivä KIP-day. myös toripäivää	vietetään	kutimet	
käsissä. opastettua kutomista on tarjolla tapahtumien 
torilla. Pauliina liljan suunnittelemaan  kuistilapaseen 
saa nyt opastusta, jos sii-
hen on tarvetta.myynnissä 
on kuistilapanen- tuotepa-
ketteja ja muita kudontaan 
liittyviä tarvikkeita.
ostaa voi myös aitoa lam-
paanvillasta / koirankar-
vasta tehtyä lankaa.Voit  
tulla myös oma kudin mat-
kassa  kutomaan hyvässä 
seurassa.

Toriaikataulu
klo 10 – 14 yhdistysten toiminnan esittelyä
klo 11 – 14 lasten liikennekaupunki
klo 10.30 -11.30 tietoturvallisuus, yleisötilaisuus, maria 
nevala, nuorisoseurantalo  
klo 12 siikaisten sisupussi
klo 14.15 koko perheen elokuva nuorisoseurantalolla
la 9.6. klo 17-19 Heikinkartanollaotamolla näytelmä 
Ei mun kansani parane.
Liput	10	€/hlö.
Torilla	voi	lisätä	myös	Geopark-tietämystään,	jos	asia	
kiinnostaa!

Sunnuntai	10.6.
klo 10 kansanlaulukirkko 
klo 17-19 Heikinkartanolla
otamolla näytelmä Ei mun kansani parane.
Liput	10	€/hlö.
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Pe 18.5.2018 klo 17 Yhdistysten kansallinen verkosto-
päivä Kotiseutumuseolla
kaikki Pärjätään yhres Siikaisis -hankkeen yhdistykset 
tervetuloa museolle päivittämään yhdistystapahtumatie-
toutta.

Ti 5.6. klo 15-18 kesäkauden avajaiset/ keittiön tuparit 
museolla
- Humisevanharjun alpakoita
- seppä
- keittotarjoilu
- liput aikuiset 10 €, lapset 5 €
Järj.	Siikaisten	Kotiseutu	-ja	
museoyhdistys

Pe-su 8.-10.6. Siikaisten Päivät 
pe siikainen summer 
la tapahtumien tori
su kansanlaulukirkko

Su ja la klo 17-19 
Heikinkartanolla Otamolla 
Rementian torjuntaryhmän 
esittämä päivitetty versio Leo 
Forssin kirjoittamasta ja
ohjaamasta näytelmästä 
Ei mun kansani parane
tilan rajallisuuden vuoksi lippuvaraukset
mielellään ennkkoon leo Forssilta puh. 040 013 1109.
liput 10 euroa

La 16.6.  Lavasjärven ympärijuoksu
- ilmoittautuminen alkaa klo 10, 
   kisaan lähtö klo 11
- sarjat: juoksu, kävely ja pyöräily
- osallistumismaksu 10 euroa
kaikkien osallistuneiden kesken
arvotaan polkupyörä.
lähtö sammin kylätalolta siikaistentie 1711
Järj.	Sammin	kyläyhdistys	ja	Lavasjärven
kunnostusyhdistys

TAPAHTuMAKALENTERi 2018

La 30.6. klo 19 Perinteinen 
possujuhla Kurikanniskalla
- tarjolla rosvopaistia, olutteltta, 
kahvio, arvontaa
- tanssia Pekka Rinne ja 
Kuunsilta-orkesteri
- paistiateria 20 € / lapset 10 €
- tanssilippu 5 €
Järj.	Otamon	kyläyhdistys

La 28.7. klo 20 Karaoketanssit Kurikanniskalla
- olutteltta
- kahvio
VaPaa PääsY
Järj.	Otamon	kyläyhdistys

Pe 6.7. alkaen klo 19 Hirvijärven siltatanssit
- arvontaa, ohjelmaa
- muurinpohjalettuja
- tanssittajana Ismo Puska yhtyeineen
Järj.	Hirvijärven	kyläyhdistys

La 7.7. klo 15 alkaen Saarikosken perinnepäivä
siikaisten saarikoskella, Holmintien mutterilla lauantaina 
7.7. klo 15 alkaen järjestettävä perinnetapahtuma tarjoaa 
elämyksiä koko perheelle.
Vanhoja koneita, maamoottoreita, traktoreita, päreiden 
tekoa ja muita vanhan ajan työnäytöksiä. Puffetti (varaa 
mukaan käteistä), arvontaa ja lopuksi tanssit.
Järj.Saarikosken	kylän	perinneyhdistys	ry	ja	
mukana	menossa	Susitien	erämiehet	ry
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La 25.8.2018 klo 10-16 Leväsjoki-päivä
kylätalo Päivölä, saarikoskentie 60
liput 5 euroa, alle 15-vuotiaat ilmaiseksi
”Hommia ja harrastuksia”
-sisällä ja ulkona kautta aikojen
ja muuta touhua kylätalolla ja pihapiirissä
Järj.	Leväsjoen	kyläyhdistys

La 1.9. Vetokisat Sammissa 
- perinteiset trakkotorien mäkivetokisat sammissa
- kilpailualue aukee klo 10, ohjelma alkaa klo 11,
  kisa alkaa klo 12
- puffettia, arvontaa, lapsille pomppulinna jms.
lisää elokuun kuntauutisissa
tervetuloa!
Järj.	Sammin	kyläyhdistys

Su 25.11. klo 18 Joulukonsertti
Konsertissa esiintyy Anne Mattila.
liput: ennakkoon 20 € / ovelta 25€
Järj.	Lions	Club	/Siikainen

Mikä on ekomaksu?
Ekomaksu on asuntokohtainen kerran vuodessa las-
kutettava jätehuollon perusmaksu. Se peritään kaikista 
Siikaisissa sijaitsevista vakituisen ja vapaa-ajan asu-
misen käytössä tai asumiseen käytettävissä olevista 
asunnoista. Ekomaksulla katetaan vaarallisten jättei-
den keräyksestä ja jäteneuvonnasta syntyvät kulut 
sekä jätehuoltoviranomaisen eli Porin seudun jätehuol-
tojaoston toiminta. Sillä ei kateta kiinteistöjen omista 
sekajäteastioista syntyviä kuluja.
Ekomaksulaskuissa olevien virheiden korjaamiseksi on 
otettava yhteyttä Porin Jätehuoltoon, porinjatehuolto@
pori.fi  p. 044 701 2529, p. 044 701 2523 tai 044 701 
2515, ma-pe klo 9 – 15.

Vaaralliset jätteet voi ympäri vuoden toimittaa Siikais-
ten jätevedenpuhdistamolle, Puhdistamontie 4. Tuon-
nista on ilmoitettava etukäteen p. 044 720 1034. Puh-
distamolla maksuton vastaanotto myös metalliromulle, 
sekä risuille ja oksille.
SER eli sähkö- ja elektroniikkaromuja vastaanote-
taan Siikaisten kunnantalon pihassa, Kankaanpääntie 
1, Toimintatupa hoitaa vastaanottamisen ma-pe klo 
8:30-11:30 ja 12:30-15:00.

Ota yhteyttä jateneuvonta@pori.fi tai p. 044 701 2526 / 
044 701 2521, kun
- tarvitset neuvoa jätteiden lajitteluun
- etsit jätteiden vastaanottopaikkoja
- järjestät tapahtumaa tai kokousta, johon haluat jäte-
neuvojan paikalle kertomaan lajittelusta 
- haluat pitää kierrätys- tai kompostointikutsut
www.pori.fi/jateneuvonta

JÄTENEUVONTA TIEDOTTAA

Vaarallisen jätteen keräys
Päivölän piha, Saarikoskentie 60, Leväsjoki
la 7. heinäkuuta klo 9-13
Maksuton keräys on tarkoitettu Siikaisten kotitalo-
uksille ja mökkiläisille.
Vastaanotettavia kotitalouksien vaarallisia jätteitä 
ovat mm. akut, jäteöljyt (öljyn imuauto paikalla), 
öljynsuodattimet, jarru-, kytkin- ja jäähdytinnesteet, 
maalit, liimat, lakat, liuottimet, torjunta-aineet, myr-
kyt, hapot ja emäkset sekä led- ja energiansäästö-
lamput, loisteputket ja -lamput.
Huom! Mitään jätteitä ei saa jättää paikalle ennen 
eikä jälkeen ilmoitetun keräysajan.
Keräyksessä ei vastaanoteta sähkö- ja elektroniik-
karomua!
Lisätietoja jäteneuvojilta, p. 044 701 2521 ja 044 
701 2526, jateneuvonta@pori.fi
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”Muovi	on	haitallista	luonnolle,	ihmisellle	ja	eläimille”,	Mika

”Jos	muovia	kierrätettäisiin,	öljyn	pumppausta	voitaisiin	vähentää”,	
Elmeri

”Muovi	on	erityisen	vaarallista	luonnolle,	koska	se	ei	hajoa”,	Atte

”Jos	Siikaisiin	tulisi	muovinkeräyspiste,	voisitko	sinä	auttaa	meitä	
pelastamaan	maailman	vesistöt	ja	luonto	muovista?”	Emilia	K.

	”Kaupat	voisivat	vaikka	antaa	ilmaiseksi	kestokassin”,	Vilma	K.

”Jos	muovinkeräyspistettä	ei	saada,	ei	kuitenkaan	kannata	lopettaa	
muovin	kierrätystä,	keräystä	tai	jätteiden	lajittelua”,	Eemeli

”Toivomme	että	ymmärrät	mitä	haemme	takaa,	koska	haluamme	
vähentää	muoviroskaa”,	Iina
	 	 	 	 	 	 -Teksti	7.	luokka-

Ongelmallinen	
muovi	ja	sen	
kierrätys
muovi on ollut osa arkeamme vasta muu-
tamia vuosikymmeniä mutta on tullut jo 
ongelmaksi. muovia löytyy ojista, teiden 
varsilta ja miltei kaikkialta maisemaa ru-
mentamassa. muovijäte on haitaksi kas-
veille ja eläimille, mutta miksi muovit 
ovat niin haitallisia ympäristölle? ne ei-
vät hajoa luonnon kiertokulkuun. muovi 
hajoaa aina vain pienemmiksi palasiksi, 
kunnes kyse on mikromuovista, erittäin 
pienistä muovihiukkasista.  siksi muovia 
tulisi kierrättää, ja juuri tämä sai meidät 
aloittamaan muovinkeräyshankkeemme, 
jonka tavoitteena on saada muovikerä-
yspiste siikaisiin. suurin osa koulumme 
oppilaista ja heidän kotitalouksistaan 
osallistui keräyshankkeeseen. se tuotti 
ensimmäisen
kuukauden aikana 2275 litraa muovia, 
joka painoi 62 kiloa.

kierrättäminen, kestokassien käyttö muo-
vipussien sijaan ja liian suureen muovi-
määrään pakattujen tuotteiden välttely 
ovat muutamia keinoja, joilla muovijätet-
tä voidaan vähentää. se vain täytyy aloit-
taa nyt eikä vasta sitten, kun muovi lai-
nehtii ikkunasta sisään. mutta vielä ei 
ole myöhäistä aloittaa. kierrättäkää edes 
jollakin asteella ja miettikää valintojanne 
luonnon kannalta!    
-Topi	Sorvala-

Miksi muovista puhutaan? 
Miten muovi vaikuttaa elämääsi? Onko siitä haittaa, vai onko se vain 
hyödyksi? Näitä asioita pohtiessamme huomaamme muovin kuuluvan 
arkeemme. Monet elintarvikkeet ja tavarat on pakattu muovilla, jotkut 
jopa moneen kertaan.

Muovia valmistetaan öljystä, joka on uusiutumaton luonnonvara. Se voi 
siis loppua jo meidän elinaikanamme. Tämä tarkoittaa, että muovia pitää 
alkaa valmistaa jostain muusta sitä korvaavasta raaka-aineesta. Joitain 
tuotteita on jo alettu valmistamaan biohajoavista, uusiutuvista raaka-ai-
neista, kuten esim. sellusta. Useat eri muovit eivät hajoa luontoon, vaan 
ne säilyvät siellä kauan.

Suomalainen käyttää noin 86 kg muovia vuodessa, mikä on keskimäärin 
vähemmän kuin muissa länsimaissa. Maapallolla tuotetaan vuodessa 
noin 300 tonnia muovia. Arvellaan, että muovin käyttö ja tarve nelinker-
taistuvat vuoteen 2050 mennessä.

Ihmiskunta on tuottanut vuosina 1950-2015 noin 8,3 miljardia tonnia 
muovia, josta noin 80 % on kaatopaikoilla ja merissä. On myöskin arvel-
tu, että vuonna 2050 merissä olisi enemmän muovia kuin kaloja. Yleisesti 
monet ajattelevat muovin olevan melko vähäinen ongelma, mutta tosi-
asiassa muovin pelätään aiheuttavan yhtä suuren ympäristöuhkan kuin 
ilmastonmuutoskin. Erään tutkimuksen mukaan kaikella ihmisen tuotta-
malla muovilla voisi kelmuttaa koko maapallon.

Nykyään suurin osa muoveista on kestomuoveja. Tämä vähentää huomat-
tavasti muovijätteen määrää, kun muoveja voidaan kierrättää ja käyttää 
uudelleen. Muoviroskat ja- jäätteet eivät kuitenkaan kulkeudu itse keräys-
pisteisiinsä, vaan meidän kaikkien tulisi itse viedä ne sinne ja varmistaa, 
että muovia voidaan käyttää mahdollisimman paljon uudelleen.

Haluatko sinä vaikuttaa muoviroskan ja- jätteen määrään? Haluatko 
pitää maapallomme puhtaana? Varmasti meistä jokainen haluaa jättää 
tuleville sukupolvillemme puhtaan ympäristön, jossa on mukava elää. 
Kierrättämällä ja ostamalla mahdollisimman vähän muovituotteita var-
mistat, että tulevat sukupolvetkin saavat käyttöönsä puhtaan ja hyvinvoi-
van maapallon. Aloita siis muovin käytön vähentäminen ja kierrätys.  
      -Veera Savala-

Kuukauden aikana 7.luokkalaiset ovat saa-
neet kerättyä muovia 2270 litraa eli noin 15 
isoa jätesäkillistä.

• KUVA: EMILIA KALLIO
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Taidetestaajat-hanke
Yhteensä lähes 200 000 nuorta saa kolmen vuoden aikana 
hankkeessa mahdollisuuden vierailla kahdessa valmiiksi 
sovitussa kulttuurikohteessa. Vierailuja kahdeksasluok-
kalaisille ja heidän opettajilleen esimerkiksi oopperaan, 
teatteriin, konserttiin tai taidenäyttelyyn tarjoavat suomen 
kulttuurirahasto, svenska kulturfonden ja suomen lasten-
kulttuurikeskusten liitto. luokat tekevät yhden vierailun 
lähialueellaan ja toisen pääkaupunkiseudulle tai pääkau-
punkiseudulta muualle suomeen. taidetestaajat-hankkeen 
tavoitteena on halu purkaa myytti taiteesta vaikeana lajina 
ja saada suomalaiset nuoret kokemaan taidetta. 

taidetestaajat ei ole pelkästään käynti teatterissa tai mu-
seossa, sillä taidevierailuihin liittyy taidekokemusta sy-
ventävää ennakko- ja jälkityöskentelyä. oppilaat saavat 
etukäteen tietoa esityksestä, taiteilijoista ja taidemuodos-
ta.  Jälkityöskentelyn tehtävä on puolestaan auttaa nuo-
ria käsittelemään taidevierailulla heränneitä kysymyksiä. 
nuoria varten on luotu selainpohjainen sovellus, jolla he 
arvioivat taide-elämyksensä. Heillä on mahdollisuus il-
maista omia tunteitaan ja jakaa ajatuksiaan, oivalluksiaan 
ja mielipiteitään sovellukseen.

Toimintaa	Ateneumissa
ensimmäinen taidetestaajakohteemme oli Helsingin ate-
neum.  ateneumissa tutustuimme klassikkomaalauksiin 
ja pohdimme yhdessä ajatuksiamme niistä.  taidepajassa 
jokainen sai ilmaista  mielipiteensä kirjoittamalla lapuille, 
jotka kiinnitettiin työn kopioon. Välillä peukutimme maa-
lauksille		ja	otimme	selfieitä	mielenkiintoisten	muotoku-
vamaalausten kanssa. lopuksi oppaamme haastoi meidät 
”taidebattleen”, jossa eläydyimme maalausten hahmoihin 
ja väittelimme vastakkain. käyntimme ajan japanilainen 
ryhmä seurasi meitä ja otti mallia, miten suomessa teh-
dään taidekasvatusta. ateneumin jälkeen arvostelimme 
taidetestaajat-sovelluksessa käyntiämme.

mieluisimmaksi taidemuseokäynnissä koettiin taidepaja, 
ja suurin osa olisi valmis lähtemään uudestaankin ateneu-
miin. 

Jenna ahokas oli olettanut ateneumissa olevan tylsää, 
mutta kokemus olikin positiivinen. 
- ohjattu tekeminen oli kivaa ja lemppari oli taidepaja. 

siikaislaiset taidetestaajina

lähtisin mielellään uudestaankin.  en ole aiemmin käy-
nytkään taidemuseossa.

Hämmentävä	Croak
keväällä pääsimme Porin Promenadikeskukseen katso-
maan Croak-nukketeatterioopperaa. Pari viikkoa ennen 
järjestettiin ”etkot”, eli meidän kouluumme tulivat esittäy-
tymään Porin sinfoniettan viulisti stéfan kavén ja Poike 
Ry:n kimmo Rahunen. saimme kuulla heiltä Croak-oop-
peran tekemisen eri vaiheista  ja he myös esiintyivät viu-
lulla ja kitaralla. 
Porin Croak ei ollut mikään tavallinen ooppera, sillä siinä 
nuket esittivät pääosia, ja oopperalaulajat lauloivat hei-
dän äänensä. Pohjoismaissa ei ole koskaan nähty mitään 
tällaista. esityskieli oli englanti ja musiikin olivat sävel-
täneet maria kallionpää ja markku klami yhdessä. oh-
jauksesta ja nukkejen liikuttamisesta vastasivat venäläiset 
huipputaiteilijat ja musiikista Pori sinfonietta.

kukaan koulumme kahdeksasluokkalaisista ei ollut käy-
nyt oopperassa aikaisemmin.
- ajattelin, että se ei olisi ollut laulamista koko juttu, mutta 
siinä hoilattiinkin koko ajan, tokaisi eräs  meistä.
Croak-oopperakokemus kuvattiin melko ristiriitaisesti 
esimerkiksi sanoilla: pitkästyttävä, outo, jännä, omalaatui-
nen, väsyttävä, haastava, tosi siisti.
Jennan mielestä Croak-oopperan vuorosanat olivat ”tönk-
köjä” ja huonosti kirjoitettuja.

Taidetestaajat-hanke vie kolmen lukuvuoden ajan kaikki Suomen kahdeksas-
luokkalaiset taidevierailulle kokemaan ja arvioimaan taidetta. Siikaisten 
yhtenäiskoulun 8. luokka pääsi kahdelle  vierailulle: Helsinkiin Ateneumiin 
ja Poriin Croak-nukketeatterioopperaan. 

"Etkoilla" saimme maistiaisia Croak-oopperasta.
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Tehtävänä ottaa selfie omasta mielestään kiinnosta-
van maalauksen hahmon kanssa.- nuket oli tosi hienoja ja niitä liikuteltiin taitavasti, li-

säsi Jenna. emilia laikkoja totesi oopperassa esiintyneen 
enemmän ihmisiä kuin nukkeja, eivätkä ne olleet niin isoja 
kuin hän oli olettanut.

oli hienoa, että pääsimme taidetestaajat-hankkeen avul-
la tutustumaan näihin kulttuurikohteisiin, joihin meillä ei 

Jaoimme näkemyksiämme Simbergin Haavoittuneesta enkelistä.

olisi muuten ollut mahdollisuutta. koettiin käynnit mielui-
sina tai ei, olemme ainakin monta kokemusta rikkaampia. 

Jenni	Kahri,	Vilma	Laine	ja	Sebastian	Söderbacka

PAIKALLISTA - LUOTETTAVAA
PALVELUA VUODESTA 1924

www.lankoski.fi

Hirvijärventie 8, 29810 Siikainen
Puh. 02 528 8800

Lankosken Sähkö Oy
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Yrttipaja on luonnontuotealan yritys, jonka toiminnan 
pääpaino on nimensä mukaisesti yrttien tuottamisessa ja 
jatkojalostustuksessa. kolmekymmenvuotiaan yrityksen 
juuret ovat savossa, jossa se on toiminut Heinävedellä, 
savonlinnassa sekä suonenjoella. Vuonna 2015 ostimme 
yrityksen ja siirsimme toiminnan euraan, kauttuan ky-
lään. tuotevalikoimaamme kuuluu yrttimausteita, yrtti-
teejuomia, kylpytuotteita sekä suomen laajin valikoima 
yksittäisiä yrttejä. 

toimintaa on kehitetty pikkuhiljaa rakentamalla sopivat 
toimitilat, muokkaamalla prosessointiketjua tehokkaam-
maksi ja uusimalla nettisivuja ja tuotepakkauksia.
tämän lisäksi järjestetty koulutuksia kerääjille ja viljeli-
jöille, joita tarvitaan koko ajan lisää. menekki on kasvanut 
tasaiseen tahtiin siinä sivussa ja nyt tarvitaankin enemmän 
luomukeruualueita kasvaneen kysynnän vuoksi. 

osa yrteistämme tulee edelleen ympäri suomen, mutta 
kasvaneen kysynnän ja paremman logistiikan vuoksi olisi 
tärkeää saada enemmän raaka-ainetta lähialueilta. sata-
kuntaa on tituleerattu hauskasti “suomen ruokakomerok-
si” moninaisen ruokatuotantomme ansiosta ja olisi hienoa 
laajentaa maakuntamme repertuaaria myös viljeltäviin 
yrtteihin ja luonnontuotteisiin vieläkin enemmän. 

Luomusertifikaatti	takeena	ensiluokkaisesta	laadusta
luonnontuoteala on kovassa nousussa ja suomalaiset 
puhtaat raaka-aineet kiinnostavat niin kotimaassa kuin 
kaukomaillakin asti. meille suomalaisille on lähes itses-

Pohjoisen puhtaat yrtit vetävät meillä ja maailmalla
täänselvää, että luontomme on puhdas, mutta varsinkin 
ulkomailla	 luomusertifikaatti	on	 tärkeä	 tae	 tuotteen	ensi-
luokkaisesta laadusta. on ilahduttavaa, että siikaisissa ja 
Eurassa	metsien	luomusertifiointiin	liittyviin	toimenpitei-
siin on jo ryhdytty ja toiveissa olisi saada mahdollisimman 
paljon kuntia ja yksityisiä metsänomistajia innostumaan 
asiasta, sillä kysyntää riittää. keruutamme toki myös puh-
tailta, hyväksi havaituilta alueilta, vaikka niitä ei olekaan 
luomusertifioitu.

Yrttien keruu on mainio tapa saada lisäarvoa metsistä 
ja usein yrttien kerääminen jopa vaikuttaa positiivises-
ti metsän kasvuun, sillä silloin puiden taimien ei tarvit-
se kilpailla yrttien kanssa. Sertifiointi ei sinällään estä 
metsänhoitoitoimia kunhan muistetaan käyttää luomuksi 
hyväksyttyjä aineita toimenpiteissä ja mikäli sertifiointiin 
liittyvän työn tekee erillinen selvittäjä, ei metsänomistajal-
le synny sertifioinnista välttämättä mitään kuluja. 
Yrtit kerätään aina koulutettujen kerääjien toimesta, ja 
koulutuksessa opetellaan myös kestävän keruun periaat-
teet. Esimerkiksi kuusenkerkät, joiden liiallinen keruu 
saattaisi heikentää kasvua, mutta joka toinen vuosi voi 
huoletta kerätä kerkät puista, kunhan jättää latvan osat 
rauhaan ja kerää ainoastaan noin kolmanneksen kasvus-
tosta.
Viljelykoulutusta järjestetään ensi syksynä eurassa.

Petri	&	Sari	Koivisto
Yrttipaja

Yrttipaja järjestää metsien luomusertifiointiin ja yrttien keruuseen liittyen infotilaisuuden Siikaisten 
Paloasemalla 22.5. klo 17 alkaen. Mikäli kiinnostuit tule rohkeasti paikan päälle keskustelemaan ja 
kuulemaan lisää.

Jos halukkaita löytyy riittävästi, järjestetään Siikaisissa poimijakoulutus heti seuraavalla viikolla.



25Suvi-Siikainen

Varma keväänmerkki

Kesäsiikaislaiset saapuvat  
Siikaisten alueelta löytyy noin 900 vapaa-ajankiinteistöä. Mökkien käyttöaste vaih-
telee, mutta mukana on myös niitä, jotka saapuvat varhain keväällä kuin muutto-
linnut ja pakkaavat kassinsa viimeistään talvirenkaiden vaihdon aikoihin. Monet 
heistä osallistuvat myös eri tavoin paikallisen yhteisön toimintaan.

Maria ja 
kotipihan 
yrttisatoa.

”PuOLiPALuuMuuTTAJA” MARiA NEVALA on 
vajaat kuusikymmentä vuotta viettänyt kesälomat kotiti-
lallaan nevalassa. eläkkeelle jäätyään kesälomat ovat ve-
nähtäneet reippaasti puolen vuoden mittaisiksi. 
- täällä on ilmaa hengittää ja ”maailma” kulkee mukana, 
tiivistää maria maalla viihtymistään ja taputtaa sa-
malla tietokonettaan, tärkeää työvälinettä.
-täällä voi myös iskeä kädet multaan, li-
sää  luonnosta, kasveista ja erityisesti 
erilaisista yrteistä kiinnostunut maria 

mummulta saatu perimätieto ter-
veysvaikutteisista villiyrteistä 
kiinnostaa kovasti.  lisätietoa 
hän on kerännyt eri lähteistä, 
tutuilta puutarhureilta ja Gour-
mee-kokeilta. nevalan tontilla 
aikoinaan kasvanut koiruoho 
on nyt etsinnässä. tällä yrtillä 
suojattiin  villavaatteet koilta. 
se toimii myös osana tehokas-
ta	flunssalääkettä.	Lisäksi	 tar-
vittiin kuumaa kahvia, sokeria 
ja voita.

työuransa maria teki tietoteknii-
kan maailmassa, asentaen koneita 
ja kouluttaen käyttöhenkilökuntaa.

Viimeiset vuosikymmenet hän toimi 
it-opettajana Helsinki Business Colleges-
sa. nainen tietotekniikan maailmassa oli melko 
outo näky vielä 70-luvun puolivälissä. 
     
- saavuin asentamaan koneita erääseen oppilaitok-
seen, sekä samalla kouluttamaan käyttöhenkilö-
kuntaa. etukäteen ei ollut tiedossa, kuka tai ketkä 

tämän tehtävän hoitaisivat. Rehtorilla oli selvä ennakko-
käsitys asiasta: asentajan täytyy olla mies, nainen voisi 
ehkä hoitaa koulutuksen.

marialla on aina pysynyt myös ruuvimeisseli sekä pop-
niittipihdit kädessä ja yleensä mitään erityisongelmia tällä 
miesvaltaisella alalla ei ilmennyt – vähäisiä ennakkoluulo-
ja lukuunottamatta. it-alan koulutus keskittyi alkuvuosina 
eurooppaan.Vain suomesta ja Ruotsista löytyivät nais-
puoliset alan osaajat.

tietotekniikkaosaamistaan, erityisesti taitta-
jan ja kuvankäsittelyn taitojaan, maria on 

hyödyntänyt erilaisissa kirjaprojekteissa 
ja julkaisuissa sekä siikaisissa että yli-

opistomaailmassa. siikaissa marian 
yhteistyökumppaneita ovat olleet 
sotaveteraanit, Reserviläiset ja pai-
kallinen lions Club. Juhlavuoden 
valokuvanäyttelyn kuvat olivat ma-
rian digitoimia ja monin osin myös 
keräämiä. Hän rakensi myös koh-
taamisisa-näytelmän digilavasteet. 
marialla on runsas historiallinen 
tietoarkisto ja vanhojen kuvien tal-
lentaminen on yksi lempipuuhista. 
tällä hetkellä työn alla on melkein 

painokunnossa oleva sukututkimus. 
seuraavaksi on tarkoitus paneutua sii-

kaislaisen kiertokoulun päiväkirjoihin. 
niistä kuulemme varmasti aikanaan.

   kuva: Maria	Nevala
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TAMPERELAiNEN AiRi JÄRVENPÄÄ on tehnyt tut-
tavuutta siikaislaisten kanssa koko aikuisikänsä. miehen-
sä sukujuuret löytyvät siikaisista. alkajaisiksi vierailtiin 
vuosia sukuloimassa siikaisissa, jonne tamperelaisvieraat 
tunsivat itsensä aina tervetulleiksi. sitten vuonna 1970 
oma mökki valmistui siikaisjärven tuntumaan. tämän jäl-
keen perheen viikonloput ja lomat kuluivat tiiviisti omalla 
mökillä.

työuransa airi aloitti 16-vuotiaana lähettinä tamperelai-
sessa	 lääkefirmassa.	Työtehtävien	vaativuus	kasvoi	vuo-
sien mittaan, tietokoneen käyttökin piti opetella viimeisi-
nä työvuosina. työvuosia kertyi samassa työpaikassa 45 
vuotta, 4 ja ½ kuukautta. tämän jälkeen Järvenpäät olivat 
vapaita lisäämään oleskeluaikaa rakkaalla mökillään.

airin rakkain harrastus on kutominen. Vuosien ajan hän 
on ollut tuttu myyjä runsaine neuleineen siikaislaisissa 

toritapahtumissa. myynnissä on muun muassa islantilais-
mallisia villapaitoja. niitä airi on kutonut yli kaksikym-
mentä neuletta viimeisen kolmen vuoden aikana. samaiset 
villapaidat ovat islannissa niin suosittuja  matkamuistoja, 
että kaikkiin kauppoihin ei enää riitä käsinneulottuja ver-
sioita. 

ensimmäiset kutomisharjoitukset hän aloitti ennen koului-
kää. ongelmaksi osoittautui pienen kutojan vasenkätisyys. 
mamma lupasi auttaa, mutta harjoitus loppui lyhyeen.
- en osaa opettaa vasenkätistä, totesi mamma.
- Pappa kiiruhti auttajaksi, lupasi myös opettaa virkkaa-
mista, muistelee airi.
tämäkään harjoitus ei tuottanut toivottua tulosta.
- Parempi, että opettelet niinkuin muutkin, joutui pappakin 
myöntymään.
koulussa opettajaa kiinnosti vain kynän pysyminen oi-
keassa kädessä. airistä kehittyikin vähitellen taitava  se-
kakätinen. Vielä nykyäänkin hän saattaa tiukassa paikassa 
vaihtaa kutimen suuntaa ja käyttää vahvaa vasentaan. 

nykyään pirteä eläkeläinen viettää  suurimman osan vuot-
ta siikaisissa. käsityökahvila on tullut tutuksi, samoin 
eläkeläiskerhot, myös marttojen toiminta kiinnostaa. eri-
tyisen lämmöllä hän muistelee elämänsä ensimmäistä näy-
telmäroolia juhlavuoden kohtaamisia- näytelmässä. 
- se oli tosi mukavaa touhua. näyttelijäporukka oli haus-
kaa väkeä ja sanna-ohjaaja osasi asiansa.

mikä sinua erityisesti viehättää siikaisissa?
- täällä on tosi kivoja ja ystävällisiä ihmisiä. myös tämä 
hiljaisuus tuntuu hyvältä. ulkona uskaltaa liikkua milloin 
vain, luettelee tyytyväinen kesäaukas siikaisten hyviä 
puolia.

tekstit ja kuva: Arja	LehtinenVastavalmistunut islantilaisneule

iLKKA KOSKiNEN ja TuuLA PAAJANEN asuvat es-
poossa ja ovat vielä vahvasti työelämässä. tuula on töis-
sä suomalaisessa kemianteollisuuden pörssiyhtiössä vas-
tuualueenaan yrityksen kestävä kehitys ja ilkka toimii 
liikkeenjohdon konsulttina oman yrityksensä kautta.   

Miten	Siikainen	on	tullut	teille	tutuksi?

 Juureni siikaisiin tulevat isäni kautta, joka syntyi ja kas-
voi siikaisissa. Perheemme vietti kaikki kesälomansa sii-
kaisissa 50- ja 60-luvuilla. isovanhempieni Hilma ja ab-
don koskinen asuivat metsäpirtti-tilan päärakennuksessa 
ja me lomalaiset pidimme majaa heidän vierainaan piha-
piirissä sijaitsevassa pirtissä. Päivisin kävimme nautti-
massa siikaisjärven kauniista maisemista saaressa iso-si-
lakkaluoto), jossa isälläni oli ”kalamökki” ja savusauna. 
Vaikka vietämme tuulan kanssa nykyään enemmän aikaa 

mantereen puolella, saari on minulle vieläkin toinen rakas 
paikka siikaisissa metsäpirtin lisäksi.   

Mikä	pistää	kääntämään	auton	nokan	kohti	Siikaista?	
Välimatka	ei	ilmeisesti	ole	este.	Mikä	saa	kerta	toisensa	
jälkeen	palaamaan	mummolan	maille?
täydellistä vastapainoa työ- ja kaupunkielämälle. eri-
laista elämää kuin arkiviikoilla täällä kaupungin hälyssä. 
kaunista luontoa, lähes pilaantumatonta maaseutua ja 
idyllisyytensä säilyttänyt kirkonkylä. Viihtymistä on mer-
kittävästi lisännyt yhteisöllisyys, integroituminen kylän 
ihmisiin ja tapahtumiin. nautimme molemmat puutarhan- 
ja pihanhoidosta sekä yli 100 vuotta vanhan pihapiirin 
ja rakennusten kunnostamisesta. Vakioharrastuksia ovat 
puhtaan luonnon antimista nauttiminen marjastaminen ja 
sienestäminen. 
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Sinulle	 Ilkka	 mummola	 on	 monellakin	 tapaa	 mer-
kityksellinen	 paikka,	mutta	miten	 saat	Tuulan	 lähte-
mään	tänne	”susirajoille”?
siikaisiin lähteminen ei ole koskaan ollut tuulalle ”pak-
kopullaa”. Päinvastoin hän on usein patistelemassa minua 
lähtemään siikaisiin, kun en aina malta irrottautua työku-
vioista.

Miten	 olette	 tutustuneet	 paikallisiin	 ihmisiin?	 Miten	
olette	osallistuneet	yhteisömme	toimintaan?
tuttavapiiri on laajentunut vuosi vuodelta. aluksi tutta-
vapiirimme muodostui isän aikaisten tuttujen ja ystävien 
kautta ja laajentui sittemmin kiinteistöön liittyvien raken-
nus- ja kunnostusprojektien sekä erilaisten kylällä tapah-
tuneiden kohtaamisten kautta. Yhteisöllistä kiinnostusta 
ovat lisänneet päärakennuksesta löytyneet kiertokoulupäi-
väkirjat, oppilasluettelot, vaalikelpoisuusluettelot vuosisa-
dan alusta sekä muuta kunnan tapahtumiin liittyvää aineis-
toa. isoisä ei heittänyt mitään pois ja dokumentoi kaiken 
hyvin tarkasti. Yllätyksekseni tuula, joka tavatessamme 
ei ollut koskaan edes kuullut paikasta nimeltä siikainen, 
on kohta enemmän perillä siikaisten historiasta kuin minä. 

aktiivinen siikaisten kotiseutumuseon toiminta on mie-
lestämme erittäin tärkeä osa yhteisön identiteettiä ja ar-
vostamme sitä kovasti. Harvalla maaseutukylällä on näin 
elävää museotoimintaa, joka museon kehittämisen lisäksi 
järjestää tapahtumia ja näin omalta osaltaan ylläpitää sii-
kaisten yhteisöllisyyttä.  

Oletteko	käyttäneet	etätyömahdollisuutta	hyväksenne	
Siikaisissa	vierailujen	aikana?
Hyvin minimaalisesti. tarkoituksena on unohtaa arkiviik-
kojen rutiinit ja suunnata kaikki huomio ja energia siikais-
ten tarjonnasta ja idyllistä nauttimiseen.

Seuraavat	projektit	vai	entisten	loppuunsaattaminen?
Projekteja piisaa laajan pihapiirin hoitamisessa ja sen eri 

rakennusten kunnostamisessa. tällä hetkellä olemme lop-
pusuoralla vanhan savusaunan entisöinnissä. Haaveenam-
me on lempeät löylyt isoisän rakentaman saunan lauteilla 
juhannuksena.

Entä	minkälaaisia	lapsuusmuistoja	sinulla	on	
Siikaisista?
siikaisissa oli tunnelmaa kesäisin. meijeristä haettiin 
omilla kannuilla maitoa ja piimää. keskustan pìkkupuodit 
olivat meille lapsille tärkeitä paikkoja. kemikalio sijaitsi 
lähellä meijeriä, josta siskoni osti elämänsä ensimmäisen 
deodorantin! sitten oli joen vieressä toisella puolella Po-
jun kenkäkauppa. sirolan kaupassa vierailtiin myös usein. 
Ja tietysti Riutan Herbertillä, joka oli vitsikäs ja ystäväl-
linen meille lapsille. Hänen kaupassaan saimme joskus 
alennustakin karkeista, kun viikkorahat eivät meinanneet 
aina piisata. nuorisoseurantalolla näytettiin elokuvia. Yh-
tenä kesänä Romy scneider oli pääosassa elokuvassa Sis-
si ja se oli kova juttu, mutta ei meitä kakaroita päästetty 
sitä katsomaan. no siikaisten osuuskauppa oli yliveto, 
siellä kun oli kirjapuotikin samassa, josta hankittiin kesä-
lukemista sadepäiviksi. karkkeja ja limskaa ostettiin ny-
rökorven kaupasta matkalla kesämökille silakkaluotoon. 
Ja siikaisten Postissa, tsaarinaikaisessa puutalossa, oli 
tunnelmaa. sieltä lähetettiin kirjeitä elimäen mummolle 
ja kortteja ystäville. usein siika-vaari tuli samaa matkaa 
postiin.	Hän	pukeutui	aina	fiinisti,	kun	liikkui	kylällä.	Va-
kiovarustukseen kuului puvun raitaliivi ja siinä taskukello, 
josta tarkkaili aikaa. mummolan maihin kuului silloin pie-
ni metsikkö, jossa nykyään sijaitsee mm. palvelukeskus 
metsätähti. metsikön polkujen varrella oli vihreän lietteen 
peittämiä vesiuomia, joissa kurnuttivat ja pomppivat lu-
kuisat sammakot. niiden polkujen varsilta poimittiin mon-
ta heinänvartta metsämansikoita. en ihmettele yhtään, että 
marilyn monroekin olisi asunut siikaisissa, jos olisi tien-
nyt, että sellainen paikka on olemassa.  

teksti ja kuvat: Ilkka	Koskinen

Vanha kanttorila, ilkka Koskisen mummula.

innokkaat marjastajat lakkoja poimimassa Haapakeitaalla. 
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Isojärvi

Leppijärvi

Pyntäinen

Sammi

Hirvijärvi

Saarikoski

Leväsjoki

Kirkonkylä

Otamo

3 Otamo
Muistojen lehto
Aili Ester ja Eero Antero Nurmen 
suurperheen kotipaikka, Siikainen, 
Otamo.
Lapset ovat tehneet paikalle 
Muistojen lehdon, jossa voi hiljen-
tyä miettimään esivanhempien 
lähtökohtia.

1 Kirkonkylä
Lasikuistit
Siikaisten kuuluisista lasikuisteista on 
jäljellä enää kahdeksan. Kirkonkylältä 
löytyy kaksi kaunotarta:Heikintalon ja 
museon kuistit. Molemmat rakennukset 
ovat ahkerassa käytössä; Heikintalo ym-
pärivuotisesti, museon ovi käy tiuhaan 
lähinnä kesäaikana.

2 Otamo
Lähde: 
Juhalan mailla, luonnonsuoje-
lualueella, pulppuavaa lähdettä ei 
pakkanenkaan jäädytä. Lähdettä 
ympäröi koskematon kuusikko 
monimuotoisine sammalikkoi-
neen.

4 Hirvijärvi
Myllykosken laavu: Laavu on rakennettu 
vanhan myllyn paikalle, jyrkän kallion 
päälle, kohisevan kosken rannalle.

Alman	matkassa	
siikaislaisia	
retkikohteita	
etsimässä

1

2

3

5
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Isojärvi

Leppijärvi

Pyntäinen

Sammi

Hirvijärvi

Saarikoski

Leväsjoki

Kirkonkylä

Otamo 6 Saarikoski
Kirkkokivi: Korkealta kiveltä on aikoinaan 
pystynyt näkemään kahden kirkon, Siikais-
ten ja Pomarkun, kirkontornit. Kiven ohi on 
muinoin kulkenut polku Hirvijärven kautta 
Siikaisten kirkolle.

7 Sammi
Rahakivi: Paikalta on löytynyt seitsemän 
kuparisen plooturahan kätköpaikka, yh-
teispaino 18.1.kiloa. 

8 Sammi
Jönkkärin ikihonka: Ikää tällä ”honkavan-
husella” arvioidaan olevan noin 200-300 
vuotta, korkeutta parisenkymmentä 
metriä, vyötärömitta 3,30 metriä. Puun 
rosoinen kaarna hämmästyttää.

9 Leppijärvi
Katselman näköalatorni ja laavu: Siikais-
ten korkein kohta. Matkailijoiden määrä 
lisääntyy tasaisesti, varsinkin keväisin se 
on bongareiden lempipaikka.  Erityisesti 
ulkomaista matkailijaa hämmästyttää 
paikan siisteys.

Siikaisista valmistuu lähiaikoina uusi mat-
kailuesite, josta löytyy kaikki mielenkiintoiset 

nähtävyydet alueeltamme. Kiersimme 
kuva-artesaani Alma Kuosmasen 

kanssa Siikaista ja esittelemme 
muutamia vastaamme tulleita 

mielenkiintoisia  
kohteita eri kyliltä.

5 Leväsjoki
Hawk-muistomerkki: Ilmavoimien 
HAWK-harjoituslentokone syöksyi maahan 
Leväsjoen Kahrinnevan alueella 1.9.2004. 
Tämän lento-onnettomuuden muistomer-
kin ovat pystyttäneet Leväsjoen kyläyhdis-
tys ja Lentovarikon Kilta ry.

4

6

7

8

9
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siikaisten karhunveikot osallistuivat viime syksynä val-
takunnalliseen kasvukisaan. Partiotoiminta oli  hiipunut, 
vaikka tiedettiin, että asiaa kohtaan alueella on paljon 
kiinnostusta. Päätettiin panostaa johtajarekrytointiin, jos-
sa onnistuttiin ja partioon saatiin 23 uutta jäsentä alku-
syksyn aikana. kilpailuaikana partiolaisten määrä kasvoi 
suhteellisesti 240 %. tällä tuloksella karhunveikot sijoit-
tuivat valtakunnallisesti toiseksi nopeimmin kasvaneeksi 
lippukunnaksi. 

onnistuneen johtajarekrytoinnin jälkeen  karhunveikoilla 
alkoi aktiivinen viikkotoiminta. nuorimpia 7-9-vuotiaita 
sudenpentuja ohjaavat Helena Valli ja Mari Halminen. 
mari vastaa myös monista lippukunnan toimintaan liitty-
vistä yleisjärjestelyistä. Seikkailijat, jotka ovat 10-12-vuo-
tiaita, opastaa Pauliina Tunturi ja 12-15-vuotiaita tarpojia 
puolestaan nuoret lukiolaistytöt  Sofia Kahri ja Tyyne Vuo-
rela.

- Ryhmänjohtajan merkitys toiminnan onnistumiselle on 
suuri, mutta menestyksekäs toiminta tarvitsee myös yh-
teisönsä tuen. Vanhemmat ovat erityisen tärkeässä roo-
lissa. taloudellista tukea olemme saaneet seurakunnalta 
ja Siikaisten Leijonilta. luontevia yhteistyökumppaneita 
tekemisen tasolla ovat VPK, SPR ja tietysti Sisu, kertoo 
mari Halminen.
- näille kaikille tahoille lämpimät kiitokset. eikä kanna-
ta unohtaa myöskään meidän valmistamiemme tuotteiden 
ostajia. Huono tori-ilmakaan ei tunnu olevan onnistuneen 
kaupankäynnin este, jatkaa mari.

Tarpojien	tavoitteena	selviytymismerkin	
suorittaminen	tänä	vuonna	

Yksi  viime syksynä aktiivisen viikkotoiminnan ryhmistä 

Siikaisten 
Karhunveikoilla 
vireää toimintaa
Yli satavuotias kansainvälinen partio-
liike - maailman suurin nuorisoliike - on 
voimissaan myös Siikaisissa. Toiminta 
lippukunnassa on kovassa nosteessa. 
Kirkkoherra Ervastin perustama Kar-
hunveikot  juhli viime syksynä 15-vuo-
tistaivaltaan.

on tarpojat. Ryhmän ve-
täjät	 Sofia	 ja	 Tyyne	 ovat	
nuoresta iästään huolimat-
ta varsinaisia partiokon-
kareita. molemmat tytöt  
ovat olleet mukana toi-
minnassa lapsesta saakka, 
kumpikin yli kymmenen 
vuotta. Partioaatteen yksi 
perusajatuksia on kas-
vattaa jäsenistään vähi-
tellen itsestään ja toisista 
huolehtivia vastuullisia 
yksilöitä, harjoitteluun 
sisältyy myös eritasoisia 
ryhmän johtamisharjoi-
tuksia. tytöille vastuun 
ottaminen tarpojien ryh-
mästä oli mieluinen.

A-pukki valmistumassa.

Torstainen juttutuokiomme on ohi ja selviytymismerkin metsästys jatkuu. Ryhmä seuraa johtajiaan: illan 

tehtävä on teltan pystytys. 

Teksti: Arja Lehtinen Kuvat: Sofia Kahri ja Tyyne Vuorela

 A-pukki valmistumassa.

    Teltan pystytys onnistui. Kuvassa Roope, Jenni ja Otso.

Aikuisrekry ke 23.5. 

klo 18.00-19.00 
Leirirannan kodalla. 
Olisitko sinä innokas 
mahdollistamaan 
partiotoimintaa; 
avuksi 
retkille/leireille, 
ohjaajaksi tms. Ei 
vaadi aiempaa 
kokemusta partiosta. 
Tule kertomaan 
innokkuudestasi!

ENNAKKOTIETOA!!

Syksyn partioon 

ilmoittautuminen uusille 

ja vanhoille 

partiolaisille su 26.8. 

klo 17 Eteläpäässä 

Savupirtillä.



31Suvi-Siikainen

ohjaaminen yhteistyönä tuntuu tytöistä mukavalta.
- Jos ryhmään tullaan vähän uupuneena koulupäivän jäl-
keen, täältä lähdetään yleensä hyvillä mielin koko poruk-
ka. musta on hieno vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin ruo-
honjuuritasolla,	kertoo	Sofia.
- meidän ryhmäämme kuuluu neljä yläkoululaista, kaksi 
heistä aloitti partion vasta viime syksynä. Ryhmä on ko-
koontunut uskollisesti kerran viikossa, kertoo tyyne.

Yksi viime syksynä aloittaneista partiolaisista on Roope 
Nevala.
- en jaksa koko aikaa kyykkiä kotona, tulin tänne teke-
mään jotakin, hän kuittaa.
samoilla linjoilla on Roopen kaveri Otso Latva. konkreet-
tinen tekeminen kiinnostaa nuoria miehiä.
Jenni Kahri on sen sijaan pitkän linjan partiolainen.tar-
peen tullen pojat saavat hyvää opastusta tältä apuohjaa-
jalta.
- minkälaisia asioita olette tehneet selviytymismerkin saa-
vuttamiseksi?
- kevätkaudella nikkaroimme naskalit jäällä kulkemis-
ta varten, harjoittelimme morseaakkosia taskulampulla, 
veistelimme klapeista paistinlastoja ja valmistimme jopa 
energiapatukoita, luettelee tyyne
- a-pukkia tarvitsee jokainen luonnossa liikkuva, lisää so-
fia.

Teltan pystytys onnistui. Kuvassa Roope, Jenni ja Otso.

Torstainen juttutuokiomme on ohi ja selviytymismerkin metsästys jatkuu. Ryhmä seuraa johtajiaan: illan 

tehtävä on teltan pystytys. 

Teksti: Arja Lehtinen Kuvat: Sofia Kahri ja Tyyne Vuorela

 A-pukki valmistumassa.

    Teltan pystytys onnistui. Kuvassa Roope, Jenni ja Otso.

Aikuisrekry ke 23.5. 

klo 18.00-19.00 
Leirirannan kodalla. 
Olisitko sinä innokas 
mahdollistamaan 
partiotoimintaa; 
avuksi 
retkille/leireille, 
ohjaajaksi tms. Ei 
vaadi aiempaa 
kokemusta partiosta. 
Tule kertomaan 
innokkuudestasi!

ENNAKKOTIETOA!!

Syksyn partioon 

ilmoittautuminen uusille 

ja vanhoille 

partiolaisille su 26.8. 

klo 17 Eteläpäässä 

Savupirtillä.

siinä olikin mielenkiin-
toinen selviytymisväli-
ne. Repussa on mukana 
vain köyttä, loppumate-
riaali löytyy luonnosta. 
sitten vain rakentamaan 
ja vaikeittenkin ojien 
ylitykset sujuvat kuivin 
jaloin. 

monenlaiset leirit ja  retket eri ryhmien kanssa kuuluvat 
osana partiolaisten elämään. ohjaajat ovat osallistuneet 
myös kansainvälisiin partioleireihin.
- Yksi suurleirien anti on, että viimeistään siellä, eri kan-
sallisuuksien keskellä, herää motivaatio  vieraan kielen 
opiskeluun, toteavat tytöt yksimielisesti.
oman lippukunnan tulevaisuus näyttää valoisalta ja ryhmä 
odottaa innolla tulevan syksyn tekemisiä.

torstainen juttutuokiomme on ohi ja selviytymismerkin 
metsästys jatkuu. Ryhmä seuraa johtajiaan: illan tehtävä 
on teltan pystytys. 

teksti: Arja	Lehtinen	
kuvat: Sofia	Kahri	ja	Tyyne	Vuorela

  SIIKAISTEN 
  KÄSITYÖKOULUUN 
  ILMOITTAUTUMINEN

Hei, 7-11 -vuotias, oletko kiinnostunut käsitöistä? Nyt sinulla 
on mahdollisuus liittyä Siikaisten käsityökouluun, jossa voit 
monipuolisesti opetella eri käsityötaitoja.
Opiskelu on opetussuunnitelmaan perustuvaa, tavoitteellista 
ja vuosittain etenevää. Opintojen aikana tutustutaan erilaisiin 
käsityömateriaaleihin, työkaluihin ja käsityötekniikoihin. Opet-
tajina toimii useita käsityön asiantuntijaopettajia. Opetusta 
annetaan taiteen perusopetuksen yleisen  oppimäärä mu-
kaan.
Käsityökoulu on toiminut Siikaisissa kolme vuotta ja nyt uu-
det innokkaat käsitöistä kiinnostuneet voivat liittyä ryhmään. 
Käsityökoulu kokoontuu Heikintalon kudonta-aseman yläker-
rassa. Opetus alkaa syyskuussa 2018. 
 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 15.6. 2018 mennessä,  
p.040-5539154/ Taru Hollmén.
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ensi kesän Pori organ festivaalin päivämäärät ovat 11.–
17.6.2018. Porin lisäksi konsertteja on myös uudenkau-
pungin ja siikaisten kirkoissa. Festivaalin ulkomaisia 
urkurivieraita ovat vuonna 2016 Pariisin notre-Dame 
katedraalin tavoiteltuun urkurin virkaan nimitetty ranska-
lainen Vincent Dubois, Gunnar idenstam ja Hans Fagius 
ruotsista sekä vuoden 2016 Ranskan Chartresin urkuimp-
rovisaatiokilpailun voittaja nuori puolalainen karol mos-
sakowski.

urkutaiteilija Hans Fagius konsertoi Siikaisten	kirkossa	
lauantaina	 16.6.	 klo	 19.	konsertin säveltäjänimiä ovat 
Dieterich Buxtehude, Johann sebastian Bach ja Felix 
mendelssohn-Bartholdy. konsertin liput 10 euroa.

Hans Fagius (s. 1951 norrköpingissä) on monen vuoden 
ajan ollut Ruotsin aktiivisimpia konserttiurkureita. Hän 
on saanut peruskoulutuksensa Bengt Bergiltä ja tukhol-
man musiikkikorkeakoulussa professori alf linderiltä. 
Vuosina 1974–75 Fagius täydensi opintojaan maineik-
kaan	urkuri-säveltäjä	Maurice	Duruflén	opissa	Pariisissa.	
Fagiuksen konserttitoiminnalle tärkeitä lähtölaukauksia 
ovat olleet kilpailuvoitot kansainvälisissä urkukilpailuissa 
leipzigissa 1972 ja tukholmassa 1973. Fagius konsertoi 
säännöllisesti ympäri eurooppaa. Hän on useita kertoja 
esiintynyt myös Pohjois-amerikassa, australiassa, ete-
lä-koreassa ja Japanissa. 

Fagiuksen ohjelmisto koostuu kaikkien aikakausien mu-
siikista, mutta hän on keskittynyt erityisesti barokin ja ro-

Hans Fagius konsertoi Pori organ festivaalin 
konsertissa siikaisten kirkossa kesäkuussa

mantiikan ajan musiikkiin. Fagiuksella on ollut myös usei-
ta säveltäjien koko tuotannon käsittäviä konserttisarjoja. 
Hän on esimerkiksi esittänyt J. s. Bachin kaikki urkute-
okset kolme kertaa, viimeisen kerran vuonna 2007. Fagius 
on myös esittänyt kaikki Buxtehuden, Franckin, alainin, 
Mendelssohnin,	Brahmsin	ja	Duruflén	teokset	sekä	Vier-
nen sinfoniat. 
Fagius tunnetaan myös ahkerana levyttäjänä, joista kii-
tosta ovat saaneet useat ruotsalaiselle Bis-levymerkil-
le tehdyt levytykset. Hänet on huomattu erityisesti J. s. 
Bachin urkutuotannon kokonaislevytyksestä. Fagiuksen 
viimeisin tuotanto on Widorin ja Viernen urkusinfonioita 
sisältävä levy, jossa hän soittaa keski-Porin kirkon Cavail-
lé-Coll-inspiroituja Paschen kiel-urkuja.   

Hans Fagius toimi vuosina 1989–2011 professorina tans-
kan kuninkaallisessa musiikkikonservatoriossa kööpen-
haminassa. sitä ennen hän opetti usean vuoden ajan tuk-
holman ja Göteborgin musiikkikorkeakouluissa. nykyään 
Fagius toimii freelance-urkurina ja -pedagogina. Hän on 
haluttu opettaja useilla mestarikursseilla ja toimii säännöl-
lisesti tuomarina kansainvälisissä urkukilpailuissa ympäri 
maailmaa. Fagius on vuodesta 1998 lähtien ollut Ruotsin 
kuninkaallisen musiikkiakatemian jäsen. Vuonna 2005 
hän sai lundin kunnan kulttuuripalkinnon ja 2008 Gott-
hard arnérin stipendin urkutaiteen edistämisestä. 

Festivaalin avajaiskonsertissa keski-Porin kirkossa maa-
nantaina 11.6. kuullaan Johannes Brahmsin ein deutsches 
Requiem op. 45 sopraanolle, baritonille, kuorolle ja orkes-

terille. Pitkänäperjantaina 1868 kantaesi-
tetystä saksalaisesta sielunmessusta tuli 
Brahmsin lopullinen läpimurtoteos ja se 
kuuluu yhä musiikinhistorian suosituim-
piin suuriin kuoroteoksiin. 
                                                               
teoksen esittävät Porin Filharmoninen 
kuoro ognian Vassilevin johdolla, solis-
tit Pia Freund ja Johann tilli sekä ilpo 
laspas, urut ja mads Büchert, lyömä-
soittimet. 
liput ennakkoon: inFo Porin kirjakaup-
pa, antinkatu 15,
sekä tuntia ennen kirkon ovelta.
katso koko festivaaliohjelma: www.po-
riorgan.fi
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Siikaisten seurakunta kiittää saamastaan sankarivainajien muistotaulun lahjoituksesta Siikaisten Lions Clubia. Sankarivainajien 
taulu ripustettiin seurakuntakodin seinälle juhlallisessa tilaisuudessa 2.12.2017.

olemme kokoontuneet tänne sankarihaudalle kunnioitta-
maan isänmaata urheasti puolustaneiden muistoa. siikais-
ten omat sotasankarit tekivät suuren uhrauksen suomen 
puolesta. itsenäisyys herättää meissä paljon tunteita, iloa, 
kiitollisuutta kuin myös haikeutta. 

tänä vuonna tulee täyteen 100 vuotta itsenäisyydestäm-
me. Juhlavuosi on ollut näkyvästi esillä. itsenäisyys näkyy 
arkipäivinä milloin historian tuntien aiheena,  vapautena, 
rakkautena isänmaata kohtaan ja ennen kaikkea se tekee 
meistä yhtenäisen kansan.

itsenäisyydestä maksettiin kova hinta. ensin talvisodassa 
ja heti perään jatkosodassa. monet sukupolvet jäivät syn-
tymättä ja liian monet lapset odottivat kotiin isää, joka ei 
koskaan tullut takaisin. sota jätti arvet joiden paraneminen 
kesti kauan. sotakorvaukset eivät helpottaneet sodan run-
telemaa maata mutta niistäkin selvittiin.

lukuisten koettelemusten kokema suomi on nykyäänkin 
hyvä paikka elää. Pohja tälle hyvinvointivaltiolle on ra-
kennettu vuosikymmeniä sitten. nykypäivänä saamme 
olla kiitollisia niistä uhrauksista, joita sota-aikana tehtiin. 
nyt on meidän vuoromme kiittää vapautemme säilymises-
tä. 

sodan karmeus ei näyttäydy ulkopuoliselle. suomea puo-
lustaneilta sotilailta ei puuttunut uskallusta. miehet olivat 
valmiita puolustamaan meidän maatamme henkeään uh-
maten. 

Puhe sankarihaudalla 29.9.2017   

Janina	Viitanen	ja	Katariina	Vehkala

tänäkin päivänä saamme viljellä isiemme maata ja ihail-
la kaunista suomen luontoa. suomi on tuhansien järvien 
ja soiden maa. metsät ovat meille vihreää kultaa. siniset 
järvet ja taivas valkeine pilvineen tuovat mieleen tuulessa 
liehuvan siniristilipun. kannamme lippuamme yhtä arvok-
kaasti kuin urheilija voittonsa jälkeen. itsenäisyys merkit-
see meille vapautta, onnellisuutta ja  isänmaallisuutta. 

toivomme että sama yhteishenki ja yhteenkuuluvuuden 
tunne pysyy. meille on annettu lahjana hieno maa, jonka 
arvoisia haluamme olla. 

sankarivainajien muistotaulu
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tusaineistoa lähetettäessä sähköpostista tulee ilmetä seuraavat tiedot; asiakasyri-
tyksen nimi, lähettäjän yhteystiedot sekä ilmoituksen koko (leveys x korkeus).
KUNTAUUTISTEN ILMESTYMISAIKATAULU V. 2018:
Nro Ilmestyminen  Aineisto Huom.

8 vk 34      23.8.     13.8.
9 vk 39      27.9.     17.9.
10-11 vk 43    25.10.   15.10.
12 vk 50    13.12.   30.11.

VASTAAVA TOIMITTAJA
Kunnanjohtaja Viveka Lanne

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

TOIMITUKSELLINEN AINEISTO: osoitteeseen kuntauutiset@siikainen.fi
Kunta pidättää oikeuden aineiston muokkaamiseen ja julkaisuun.

VESIHUOLTOLAITOS TIEDOTTAA
 
Vesi- ja viemärilaitoksen liittymismaksujen sekä 
käyttömaksujen taksat muuttuvat 1.7.2018 alkaen
(KV:n päätös 7.3.2018/§5), jonka vuoksi teemme
todelliseen kulutuslukemaan perustuvan 
tasauslaskutuksen poikkeuksellisesti 30.6.2018.
Mittarinlukemakortit postitetaan kuluttajille 
kesäkuun alussa. 
Uudet taksat nähtävillä nettisivuilla 
www.siikainen.fi/palvelut/vesi ja viemäri 

SIIKAISTEN HAMMASHOITOLA SULJETTU 
2. 7-6.8.2018

Kiireellinen hammashoito arkipäivisin:
Kankaanpään hammashoitola, Jämintie 2C 
-puh. 02- 577 3550
Kiireellinen hammashoito virka-ajan ulkopuolella; iltaisin, 
viikonloppuisin ja arkipyhinä( arki-iltaisin kl16-21, vk.lop-
puina ja arkipyhinä kl 8-21} Satakunnan Keskussairaalas-
sa, Sairaalantie 3,28500 Pori. (K-rakennus)
Puh. 02-621 3625 .Yhteydenotto aina ensin puhelimitse.

MATONPESUPAIKKA
Puhdistamontien varrella on käytettävissä.
Perhekohtaisia KAUSIKORTTEJA (15,00 euroa/kpl) saa 

**************************************************************************************************************************************

ostaa KIRJASTOSTA sen aukioloaikoina (Kankaanpään-
tie 2)
 
Kortti tulee pitää mukana pesupaikalla. Vesilaitoksen 
hoitaja toimii matonpesupaikan käytön valvojana.
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MUITA PALVELUITA

KUNNANVIRASTO

KUNNANVIRASTO AVOINNA
ma-pe klo 8.30-11.30 ja 12.30-15.00
Kankaanpääntie 1 A, 29810 Siikainen
Puhelin 044 720 1020
virallinen sähköposti: kirjaamo@siikainen.fi
henkilökohtaiset osoitteet: 
etunimi.sukunimi@siikainen.fi
yhteystiedot ja palvelut: 
www.siikainen.fi    www.facebook.com/siikainen/

Kunnanjohtaja Viveka Lanne   044 720 1071
Tekninen johtaja Anne Järvenranta  044 720 1028
Päivystys klo 16-06, vesilaitos/kiinteistöt 044 720 1029
Vesilaitos Juha-Matti Nurmi  044 720 1034
Sivistystoimenjohtaja/rehtori Jari Tuuri  044 720 1041
Vapaa-aikasihteeri Taisto Salo   044 720 1036

Päiväkoti Pikku-Santra päivähoidonjohtaja 
John Söderbacka    044 720 1072
Keskuskeittiö Metsätähti ruokapalveluesimies 
Tanja Pitkänen     044 720 1057
Toimintatupa ohjaaja    044 720 1047
Asiointipisteen palvelut / 
palveluneuvoja Leila Rajala  044 720 1040
Kirjastopalvelut / kirjastosihteeri 
Katri-Helena Saarinen-Holappa  044 720 1039
 
Sovithan tapaamisen etukäteen! Palvelemme joustavas-
ti myös virka-ajan ulkopuolella. Viraston ja yhteispalve-
lupisteen loma- ja muut poikkeusaikataulut ilmoitetaan 
kunnan verkkosivulla ajankohtaispalstalla. 

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä
www.eposa.fi/yhteystiedot/siikainen
Palvelukeskus Metsätähti 
vastaava hoitaja    044 720 1064
Peruspalvelukeskus    040 652 4340
Palveluohjaaja     044 720 1054

POHJOIS-SATAKUNNAN
PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ Maaseutupalvelut maaseutupäällikkö

Mika Ruissalo     0400 611 707
Lomituspalvelut lomatoimenohjaaja 
Seija Marjamäki    044 577 5214
Talous- ja velkaneuvonta Miia Salonen  044 772 7519
Nuohous Nuohouspalvelu Nygård  040 753 5009
Merikarvia-Siikaisten kansalaisopisto opistosihteeri 
Seija Väre     044 724 6325

KUNTA PALVELEE

Proagrian yritysneuvonta
ProAgrian yritysasiantuntijat antavat yrittäjille taustatu-
kea yritystä koskevissa suunnitelmissa.
Maksutonta neuvontaa on saatavissa 8 tuntia kalen-
terivuodessa. Pohjois-Satakunnan alueen neuvoja on 
Annina Luotonen.
Yhteystiedot: 
040 661 9010, annina.luotonen@proagria.fi

  Siikaisten kunnanvirasto / Asiointipiste
  Kankaanpääntie 1A , 29810 Siikainen

Avoinna kunnanviraston aukioloaikoina 
klo 8.30 – 11.30 ja 13.00-15.00
Palveluneuvoja Leila Rajala 044 720 1040

ASIOINTIPISTEEN  avustavat asiakaspalvelutehtävät:

KELA     
- voit hakea Kelan etuuksien 
  hakemuslomakkeita ja esitteitä
- palauttaa hakemuksesi, postitamme 
  hakemukset puolestasi
- saada neuvontaa hakemusten vireillepanoon 
  ja käsittelyyn liittyvissä asioissa
- saada tukea Kelan sähköisten palvelujen käytössä 

Perustoimeentulotuki siirtyi Kelaan 1.1.2017, joten 
voit myös asiointipisteessä hakea perustoimeentulo-
tukea, joko paperilomakkeella tai sähköisten palve-
luiden kautta. 
PoSan palveluohjaaja Annikki Räikkönen hoitaa täyden-
tävää toimeentulotukea, puh. 044 7201054.

VEROHALLINTO      
- opastaminen Vero.fi-sivujen 
  hyödyntämiseen tiedonhaussa
- verohallinnon verkko- ja puhelinpalvelujen käyttöön
- hakea verohallinnon lomakkeita

Asiakkaiden käytössä on tietokone internet-yhteydellä.

ASIOINTIPISTE
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KESÄSULKU 16.7.-5.8.2018, peruspalvelukeskus kokonaan suljettu.

Sulun aikana:
Terveydenhoitaja: päivystyksellinen vastaanotto, puh. 040 652 4340
Lääkäri: päivystysvastaanotto Kankaanpäässä, Tapalassa (Tapalankatu 20, 38700 Kankaanpää) klo 8-21, 
puh. 02 577 3265
Yöpäivystys: Porissa, Satakunnan keskussairaalassa klo 21-08, puh. 02 627 6868
Laboratorio: Kankaanpäässä, Tapalassa (Tapalankatu 20, 38700 Kankaanpää), ajanvaraus puh. 02 627 6410 
klo 10-15 tai www.satadiag.fi
Sosiaalipalveluohjaaja: kiireellisissä asioissa yhteys sosiaalipäivystykseen, puh. 044 577 2523 (ma-pe klo 8-16)
Kotihoito: hoitaa omat asiakkaansa normaalisti, puh. 044 577 3509
Lastenneuvola: kiireellisissä asioissa yhteys puh. 044 577 3510
Äitiysneuvola: puh. 040 652 4310
Huolehdittehan ei-kiireelliset lääkäriasiat, reseptien uusinnat sekä hoitotarvikkeiden noudot hyvissä 
ajoin ennen sulkua.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aiemmasta tiedosta poiketen peruspalvelukeskus on avoinna normaalisti perjantaina 25.5.2018.
Peruspalvelukeskuksen ovet suljetaan poikkeuksellisesti perjantaina 18.5.2018 klo 11.00 ja tiistaina 
5.6.2018 klo 12.00.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muistattehan, että peruspalvelukeskus sijaitsee nykyään osoitteessa Metsäpirtintie 7.
Hammashuolto toimii tuttuun tapaan osoitteessa Kankaanpääntie 1A.
Mukavaa ja aurinkoista kesää!
SIIKAISTEN PERUSPALVELUKESKUS

PERUSPALVELUKESKUS TIEDOTTAA:

YHDISTYKSET JA 
YHTEISÖT TOIMIVAT

Kulunut talvi oli jälleen hiihtäjien riemuksi 
luminen ja laduille päästiin vuoden tauon 
jälkeen. Leväsjoki – Itäjärven 
MENNEEN TALVEN LUMET!
latu oli erinomaisessa kunnossa ja hiihto-
kausi kesti 2.1 – 4.4.2018.

Hiihtosuorituksia vihkoon kertyi 450 kpl ja 
hiihtokilometrejä yht. 4.667 km. 
Kannustuspalkinnot voittivat Pentti Raekallio ja Paula 
Luoma

Suuri kiitos jälleen laduntekijöille! 

        Hiihtosuoritukset km:t
Talvi 2006-2007       162                  1.513 km
Talvi 2007-2008        --              (ei ollut lunta)
Talvi 2008-2009       195                  1.847 km
Talvi 2009-2010       412                  3.970 km
Talvi 2010-2011       509                  5.361 km 
Talvi 2011-2012       417                  3.839 km
Talvi 2012-2013       490                  6.122 km
Talvi 2013-2014        --            (ei ollut lunta)
Talvi 2014-2015       200                   2.161 km
Talvi 2015-2016       175                   1.847 km
Talvi 2016-2017       --               (ei ollut lunta)
Talvi 2017-2018      450                   4.667 km   
t: Leväsjoki-Itäjärvi ladun hiihtäjät

TERVETULOA

hyvällä porukalla paistamaan makkaraa
ja keittämään nokipannukahvetta
lauantaina 16.6.2018 klo 14.00 Katselmankalliolle

        Siikaisten 
        Perussuomalaiset ry

      4H-YRITYSINfO 
      NUORILLE 19.5. KLO 18

Miltä kuulostaa oma yritystoiminta? Kesä ilman pomoa – 
onko se sinulle sopiva vaihtoehto tienata omaa rahaa? 
13-28-vuotiaat nuoret voivat perustaa 4H-yrityksen ja har-
joitella oikeaa yritystoimintaa. Yrittäjyyttä voi kokeilla yksin 
tai ryhmässä. Yritys voi olla lyhytkestoinen pop-up -yritys 
tai koko kesän mittainen/opintojen ohella.  
Nuorten yritysinfo to 17.5. klo 18-19.30 Siikaisten entisellä 
kunnantalolla, Kankaanpääntie 1 B. Tervetuloa!
Lisätietoa: Anna-Kaisa Valaja p. 044 783 0310. www.4h.fi
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MILJOONAN S€NTIN HÖLKKÄ LAVASJÄRVEN YMPÄRI
LAUANTAINA 16.6.2018 Siikaisten Sammissa

Lähtö kylätalon pihalta klo 11 (Siikaistentie 1711)
Ilmoittautumiset klo 10 alkaen Sarjat: juoksu, kävely ja pyöräily

Osallistumismaksu 10€
Kaikkien osallistuneiden

kesken arvotaan
polkupyörä!

10 km reitti
Lavasjärven ympäri
2 tankkauspistettä

Tapahtuman nimestä huolimatta kaikki voivat osallistua haluamallaan tavalla
Arpoja / Puffetista kahvia, munkkeja, makkaraa, virvokkeita…

Tilaisuudessa myytyjen arpojen tuotto käytetään yhdistysten toiminnan tukemiseksi.
Järjestäjät: Sammin kyläyhdistys ja Lavasjärven kunnostusyhdistys

***************************

PERINTEINEN TRAKTORIEN MÄKIVETOKISA 
12:NNEN KERRAN DESTIAN MONTULLA (Siikaistentie 1951)

LAUANTAINA 1.9.2018
Ilmoittautuminen klo 10 / Ohjelma montulla klo 11 alkaen. Varsinainen traktorien 

mäkivetokilpailu alkaa klo 12. Ohjelmasta vielä lähemmin elokuun kuntauutisissa.
Kyläyhdistyksen buffetti, pomppulinna, polkutraktorikisa, jne.

Järjestäjä: Sammin kyläyhdistys
Lisätietoja tapahtumista: www.sammi.kapsi.fi tai kyläyhd. pj. Simo Valli 0400 583 222

Leväsjoen kesän 
tapahtumia
Maanantaisin kirjastoon! Leväsjoen lainausasema
avoinna maanantaisin klo 19 – 20.30.
Kesälukemista lomalaisille ja kyläläisille.
Järj. Siikaisten kunta/kirjastotoimi

Leväsjoen kyläyhdistyksen
järjestämiä kesärientoja
Tiistaipyöräilyt
Lähtö kylän infotaulun luota klo 18.00.
Pyöräillään mm. 150-vuotispäiviään juhlivan
Merikarvian Highligts-pyöräilyreitti ja 
testataan Tuorila-Merikarvia välin pyörätie. 
Kesäinen resiiinaretki  suuntana Veneskoski.

Juhannusaaton lipunnosto pe 22.06.2018 klo
18.00 Päivölässä ja kokko Särkikosken laavulla
syttyy noin klo 20.00.

Saaran onginnat to 19.07.2018 Särkikosken laavulla.
Ilmoittautumiset klo 17.45 alkaen ja kohot heitetään
 veteen klo 18.00. Tarjolla mehua, keksejä
 ja makkaravalkea roihuaa.

Leväsjoki-päivä la 25.08.2018 Päivölässä
 os. Saarikoskentie 60 klo 10-16. 
”HOMMIA JA HARRASTUKSIA” kautta aikojen-tee-
malla ja paljon muuta touhua kylätalolla ja pihapiiris-
sä. Liput 5€/hlö, alle 15 v ilman. 
Vuonna 2019 hirsirakennuskurssi Leväsjoella

Muuta ajanvietettä Leväsjoella

Särkikosken laavu Nuotiopaikka valmiilla
klapeilla varustettuna odottaa kesäkulkijaa.

Tamppukallion lintutorni (opastus Järvikulmantieltä)
Leväslammin rannassa, joka on valtakunnallisesti
 merkittävä lintuvesialue.

Kylätalo Päivölä vuokrattavissa juhliin, kokouksiin
ym. tilaisuuksiin. Vuokraamme myös 100-hengen 
kahviastiaston, 15 l kahvinkeittimen, termareita, pöy-
tiä, tuoleja ja penkkejä. 
Vuokraus ja tiedustelut Ritva Koivumäki puh.
044 714 1211, sähköp.:koivumaki.ritva@gmail.com

Leväsjoki tuotteita sukkia, pyyheliinoja, kirjoja ym.
saatavilla Liljan Lankakaupasta os. Leväsjoentie 1212
 puh. 040 9111 066 sähköp. info@liljanlankakauppa.fi
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Toukokuu 
Museoviikko 15. -20.5.2018
Viikon valtakunnallinen teema: verkostot esille, tähän 
liittyen Siikaislaiset yhdistykset kokoontuvat 18.5. 
suunnittelemaan Siikainen summer konserttia seuraa-
van päivän toritapahtumaa
Museoviikolla erityisesti koululais-  ja päiväkoti- ryh-
mät ovat tervetulleita!

Kesäkuun toimintatiistait
Tiistai 5.6 klo 15-18.00    Keittiön tuparit/ soppaa ja 
sopevaa ohjelma
(pääsymaksu aikuiset 10€  lapset 5€  hintaan sisältyy  
ruokailu)

Siikaisten 
Kotiseutumuseo

Muut toimintatiistait klo 10 -14
12.6. Lasten oma päivä Satunurkka, pihaleikkejä ja 
muuta kivaa.
19.6. Marttojen järjestämää ohjelmaa 
26.6  ja 3.7 Tehdään betonista.  Ennakkoilmoittautumi-
set Tuijalle (040-5149335) jotta osaa varata riittävästi 
materiaalia.

Heinäkuu
Tiistaisin klo 17 rentouttavaa puistojumppaa  2€/hlö
Perinteinen elokuun konsertti jää tänä vuonna väliin, 
sillä vuorossa on piha-alueen kunnostus.

Kesän ohjelma tarkentuu kaiken aikaa, joten seuraa 
facebook-ilmoittelua!

SIIKAISTEN SISUN JA 
KUNNAN NAPPULAKISAT 
URHEILUKENTÄLLÄ

05.06.2018 klo 18.00 ilm. 17.30
Lajit: Tytöille ja pojille erikseen.
2014 s. 40 m, 2013s. 40 m, 2012 s. 40 m ja pallo 
2011 s. 40 m ja pituus, 2009 ja 2010 s. eli 9 v 40 m ja 
pituus , 2007 ja 2008 s eli 11 v, 60 m ja pituus, 2005 ja 
2006 s. eli 13 v 60 m ja korkeus sekä 2003 ja 2004 s. eli 
15 v 100 m ja korkeus.

SIIKAISTEN SISU
YLEISURHEILUHARJOITUKSET URHEILUKENTÄLLÄ
KESKIVIIKKOISIN 17.30 – 19.00.

SISU

Siikaisten Martat järjestää:
 
frisbeegolf-ilta ti 22.5. klo 18.00. Lähtö Eteläpään park-
kipaikalta. Sekä ensikertalaiset että konkarit tervetulleita!
Martan päivän viettoa to 26.7. Katselmankalliolla. Lähtö 
Marjan putiikin edestä klo 17.30. Omat eväät mukaan, 
Martat tarjoavat kahvit ja lätyt.
Marttapäivä la 1.9. Yyterissä. Hinta 33 e, sis. ohjelman 
ja buffetlounaan. Ilmoittautumiset ja maksut piiriin 10.8. 
mennessä. Ohjelma ja lisätiedot www.martat.fi > Lou-
nais-Suomen Martat.

www.martat.fi  |

	

PERINTEINEN POSSUJUHLA 

Kurikanniskalla 30.6. klo 19.00 

Tarjolla rosvopaistia, olutteltta, kahvio, arvontaa 

Tanssia Pekka Rinne ja Kuusilta-orkesterin tahdittamana 

Paistiateria 20 €, lapset 10 € 

Tanssilippu 5 € 

 
	

	

	

	

KARAOKETANSSIT 

Kurikanniskalla 28.7. klo 20.00 

Tarjolla olutteltta, kahvio 

VAPAA PÄÄSY 

	

OTAMON KYLÄYHDISTYS RY JÄRJESTÄÄ 

TERVETULOA 

OtamOn KYLÄYHDIStYS RY 
JÄRJEStÄÄ

tERVEtULOa

PERIntEInEn POSSUJUHLa 
Kurikanniskalla 
30.6. klo 19.00 

Tarjolla rosvopaistia, 
olutteltta, kahvio, 

arvontaa 
Tanssia Pekka Rinne ja 

Kuunsilta-orkesterin 
tahdittamana. 

Paistiateria 20 €, lapset 10 € 
Tanssilippu 5 €

Järj. Otamon Kyläyhdistys ry

	

PERINTEINEN POSSUJUHLA 

Kurikanniskalla 30.6. klo 19.00 

Tarjolla rosvopaistia, olutteltta, kahvio, arvontaa 

Tanssia Pekka Rinne ja Kuusilta-orkesterin tahdittamana 

Paistiateria 20 €, lapset 10 € 

Tanssilippu 5 € 

 
	

	

	

	

KARAOKETANSSIT 

Kurikanniskalla 28.7. klo 20.00 

Tarjolla olutteltta, kahvio 

VAPAA PÄÄSY 

	

OTAMON KYLÄYHDISTYS RY JÄRJESTÄÄ 

TERVETULOA 

KaRaOKEtanSSIt
Kurikanniskalla 28.7.
 klo 20.00
Tarjolla olutteltta,
 kahvio
VAPAA PÄÄSY
Järj. Otamon Kyläyhdistys ry 
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Kesäteatteriretki keskiviikkona 4.7. klo 18 näytös Tampe-
reen Pyynikille, jossa menee Tommi Auvisen ohjaama dek-
karikomedia Ehtoolehdon sankarit. Retken hinta 70 €, sisäl-
tää matkan, teatterilipun, väliaikakahvit ja ruokailun (ruokailu 
ennen näytöstä). Sitovat ilmoittautumiset 31.5. mennessä 
Velille 050 536 6544, Jormalle 0400 464 065 tai Anjalle 040 
750 7917 

Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Veli Tiitinen 
Merikarvialta, varapuheenjohtajaksi Paavo Tornikoski Sii-
kaisisata ja sihteeriksi Anja Huuhtanen Merikarvialta. Halli-
tuksen muut jäsenet ovat Aira Uusitalo ja Marja-Terttu Giers 
Siikaisista, Anja Huuhtanen, Terttu Lindén, Marja-Liisa Mal-
mi, Jouko Vanhatalo ja Soile Vähätalo Merikarvialta. Varajä-
seninä ovat Ulla-Leena Haavisto Siikaisista ja Sirkka Leino 
ja Raili Tiitinen Merikarvialta. Piirikokousedustajaksi valittiin 
Jorma Sulkava Siikaisista.

Syyspuolella tulossa: 
Terveysmittaus -tilaisuus pidetään elokuun lopulla. Maailman 
Sydänpäivää vietetään 29. syyskuuta. Sydänillan teemana 
lokakuussa on tulppa-asia, mistä tulee kertomaan tervey-
denhoitaja Kirsi Kangas. Näiden tapahtumien ajankohdista ja 
paikoista kerrotaan tarkemmin elokuun Kuntauutisissa.
Yhdistyksen 30-vuotisjuhlaa vietetään lauantaina 24. mar-
raskuuta Merikarvian Mieslaulajien talolla alkaen klo 14. Vi-
rallisen osuuden jälkeen juhla jatkuu iltamien merkeissä. 
Kaikki jäsenet ystävineen ovat tervetulleita retkille, tapahtu-
miin ja tilaisuuksiin.

- 30 vuotta sydämen asialla - 
Sydän tekee hyvää, tule mukaan mukavaan joukkoomme! 

Merikarvian Seudun
SYDÄNYHDISTYS ry

YRITTÄJÄRAVIT
Porin raviradalla perjantaina 29.6.2018 klo 17-21.30

• VIP-PAKETTI 40€/hlö ( Y-jäsenhinta 35€/hlö)
hintaan sis: kuljetus Siikainen-Pori-Siikainen pääsylippu 
raveihin, ravintolakatsomon pöytäpaikka ruokailu noutopöy-
dästä(+ 20cl viinipullo), ravien käsiohjelma, vihjeitä ja totope-
liopetusta, alkumalja, ravivalmentaja kertoo valmennuksesta, 
Yrittäjien kimppahevonen esittäytyy, kimppalappujen tekemi-
nen halukkaille
• KULJETUS-PAKETTI 10€/hlö ( Y-jäsenhinta 5€/hlö)
hintaan sisältyy kuljetus Siikainen-Porin ravirata-Siikainen
LÄHTÖ KLO 16.00 Siikainen, Kankaanpääntie 1 (ent. kun-
nanvirasto piha).
PALUU: paluumatkalle lähdetään n 21.30 kun ravit ovat 
päättyneet.
ILMOITTAUTUMINEN viimeistään 20.5.2018 mennessä!!
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
siikaisten@yrittajat.fi
0400-661826 / Anne Rantala

S I I K A I N E N

  SIIKAISTEN 
  RESERVILÄISET RY

Pe 25.5.2018 KLO 17.30 kokoonnutaan Ilkka Lahtisella
Keskukyläntie 433. Pohditaan tulevan kesän toimintaohjel-
maa.
Ja tarkistellaan onko talven jälkeen "sihti" kohdillaan.
----------------------------------------------------------------------------
SIIKAINEN SUMMER 8.6. JA TOIMINTATORI 9.6.2018
Mukana molempina päivinä. Pe maistuvat makkarat grillistä. 
La yhdistyksen toimintaan tutustuminen. Aiheena mitä on 
olla reserviläinen?
TERVETULOA!

- 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

KoneuraKoitsija

jaakko Kahri

Leväsjoki
Puh. 0400 227 171

MARKKINOINTIA JA MYYNTIÄ

•	 EL-SIIKAINEN
•	
•	 Kevään	reissu	Tuuriin	tehdään	ti	22.5.2018.	Linja-auto		
•	 lähtee	Kankaanpäästä	klo	7:30	ja	Siikaisten	OP:lta	klo	
•	 8:00.	Tervetuloa	mukaan	!
•	 Sitovat	ilm.	Tuuriin	tulosta	Meerille:	044	306	7562.
•	 Kerho	OP:n	kokoustilassa	ti	29.5.2018	klo	11:00.
•	 Tervetuloa	!

•	 EL-SIIKAINEN
•	
•	 Kevään	reissu	Tuuriin	tehdään	ti	22.5.2018.	Linja-auto		
•	 lähtee	Kankaanpäästä	klo	7:30	ja	Siikaisten	OP:lta	klo	
•	 8:00.	Tervetuloa	mukaan	!
•	 Sitovat	ilm.	Tuuriin	tulosta	Meerille:	044	306	7562.
•	 Kerho	OP:n	kokoustilassa	ti	29.5.2018	klo	11:00.
•	 Tervetuloa	!
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SEURAKUNTATAPAHTUMAT 
KESÄ−HEINÄ−ELOKUUSSA

Su 20.5. klo 10   Messu kirkossa, Ervasti, Tanskanen. Messun jälkeen 
     srk-kodissa yhteinen synttärijuhla tänä vuonna 
     70-, 75-, 80-, 85-, 90- ja 95-vuotta täyttäville, 
	 	 			Lämpimästi	tervetuloa!
Ti 22.5. klo 14    Hartaus Metsätähdessä, Ervasti,                         
	 	 			-	klo	18.30	Rukouspiiri	Nuokkarilla	
Su 27.5. klo 10   Messu kirkossa, Ervasti, Hukari, Tanskanen, Messun 
	 	 			jälkeen	lähetyslounas	ja	-tilaisuus	srk-kodissa,	mukana	nimikkolähettiperhe	Hukarit	(Japani)
Pe 1.6. klo 9.30  Yhtenäiskoulun kevätkirkko, Ervasti, Tanskanen
Su	3.6.	klo	10					Sanajumalanpalvelus	kirkossa,	Vähäkainu,	Tanskanen	
Ti	5.6.	klo	10						Viikkomessu	kirkossa,	minkä	jälkeen	rovastikunnallinen	omaishoitajien	virkistyspäivä	
	 	 			srk-talolla.	Lämpimästi	tervetuloa!	
     - klo 14 Hartaus Metsätähdessä, Ervasti.
Su 10.6. klo 10  Kansanlaulukirkko, Ervasti, Tanskanen, kuoro. 
	 	 			-	klo	18.30	Seurat	Sammissa	Mikkolassa.	Mikkola,	Lempinen,	Perttula
Ma	11.6.		 			Seurakuntaretki	Ähtäriin.	Lähtö	klo	7	srk-kodilta.	
	 	 			Ilm.	27.5.	mennessä	Kaisalle	0400363588		
Ke 13.6. klo 19  Kesäillan	hartaus	Nuokkarilla,	Ervasti,	Majlis	&	Jari	Duo
La	16.6.	klo	19  Pori	Organ-festivaalin	konsertti	kirkossa.	Hans	Fagius,	urut.	Liput	10	e.	
Su	17.6.	klo	10			Messu	kirkossa,	Ervasti,	Tanskanen,	Messun	jälkeen	50-	v.	sitten	(1968)	
	 	 			Siikaisissa	konfirmoitujen	muistelujuhla	srk-kodissa
Ti 19.6. klo 14   Hartaus Metsätähdessä, Päivärinta. 
	 	 			-	Klo	17	Suvilinnun	lauluhetki	Leirirannassa,	Päivärinta	
La	23.6.	klo	10			Messu	kirkossa,	Ervasti,	Tanskanen	
Su	24.6.	klo	10			Sanajumalanpalvelus	kirkossa,	Ervasti,	Tanskanen.	Klo	15	Juhannuksen	säveliä	kotikirkossa,
		 	 			Majlis	&	Jari	Duo,	kirkkokuoro,	naisten	lauluryhmä.		
Ke 27.6. klo 19  Kesäillan	hartaus	Nuokkarilla,	Ervasti,	Koskinen,	naisten	lauluryhmä
Su 1.7. klo 10     Messu kirkossa, Ervasti, Tanskanen. 
Su	8.7.	klo	10					Sanajumalanpalvelus	kirkossa,	Pertti	Kymäläinen,	Jari	Tanskanen.
Ke 11.7. klo 19  Kesäillan	hartaus	Nuokkarilla,	Päivärinta,	Duo	Jari	&	Majlis.	
Su	15.7.	klo	10			Sanajumalanpalvelus	kirkossa,	Ervasti,	Koskinen.
Ti  17.7. klo 14  Hartaus Metsätähdessä, Päivärinta, Tanskanen.
Ke	18.7.	klo	17			Suvilinnun	lauluhetki	Leirirannassa,	Päivärinta.	
Su 22.7. klo 10  Konfirmaatiomessu	kirkossa,	Ervasti,	Tanskanen.																																											
	 	 			Rovastikunnallinen	lähetysmeriretki	Ouraluodolle,	lähtö	Merikarvian	satamasta	klo	12.	
	 	 			ilm.	18.7.	mennessä	Meritalle	040	1547236	tai	Kaisalle	0400363588
Ke	25.7.	klo	19			Kesäillan	hartaus	Nuokkarilla,	Mikko	Mikkola,	kuoro,	Majlis	&	Jari	Duo
Su	29.7.	klo	10			Sanajumalanpalvelus	kirkossa,	Vähäkainu,	Tanskanen.
Ti  31.7. klo 14   Hartaus Metsätähdessä, Päivärinta, Tanskanen. 
Ke	1.8.	klo	17					Suvilinnun	lauluhetki	Leirirannassa,	Päivärinta
Su	5.8.	klo	10					Sanajumalanpalvelus	kirkossa,	Vähäkainu,	Koskinen.	
Ti	7.8.	klo	10						Veteraanien	ja	eläkeläisten	virkistyspäivä	srk-talolla,	lipunnosto	klo	10,	hartaus	Ervasti.		
	 	 			Lämpimästi	tervetuloa!
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Ke	8.8.	klo	19							Kesäillan	hartaus	Nuokkarilla,	Ervasti,	Naisten	lauluryhmä,	Kohtamäki.	
To	9.8.	klo	13.30		Sairaalahartaus	Kankaanpäässä,	Reijo	Heikkilä,	Jari	Tanskanen.
Su	12.8.	klo	10					Perhemessu	ja	kouluun	lähtevien	siunaaminen	kirkossa,	Ervasti,	Tanskanen,	
	 	 					Jari	&	Majlis	Duo.	
Ti 14.8. klo 14      Hartaus Metsätähdessä, Ervasti, Tanskanen. 
Su	19.8.	klo	10					Messu	kirkossa,	−skanen,	kirkkokuoro.	Messun	jälkeen	kirkkokahvit	ja	juhla	tänä	
       vuonna 60-vuotta täyttäville, tervetuloa. 
Ti 21.8. klo 13.30 Kahvitarjoilu ja klo 14 Seurat srk-kodilla, Ervasti, Mikkola, Heikkilä.                    
	 	 					-	klo	15.30	alkaen	luontopolku	ja	virvoitusta	laavulla.	
La	25.8.	klo	19					Evankeliumin	Valoa	Leirirannassa,	Päivärinta.
Su	26.8.	klo	10					Sanajumalanpalvelus	kirkossa,	Vähäkainu,	Tanskanen.																																																																
	 	 					-	Klo	17	Partioinfo	ja	partioon	ilmoittautuminen	Eteläpään	Savupirtillä.	
               
EU-ruokajako	torstaisin	klo	9-12	diakoniatoimistolla	HOX!	Viikoilla	22	ja	27	EI	ruokajakoa	loman	takia.

Hyvää ja Siunattua kesää! Toivottaa Siikaisten seurakunta 

Yhteystiedot:
Kirkkoherra	Olavi	Ervasti,	
puh.	040	586	1345
Talouspäällikkö	Susanna	Järvenpää,	
puh.	040	549	3122
Kanttori	Jari	Tanskanen,	
puh.	050	501	7226
Nuorisotyönohjaaja	Sanna	Sjöholm	
puh.	0400	845821
Diakonissa	Kaisa	Päivärinta	
puh.	0400	363	588
Suntio Merja Mäntylä 
puh.	040	767	9352

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

Kuva antti Partanen.

Täyden palvelun 
hautaustoimisto, 
josta saatte arkkujen 
ja uurnien lisäksi 
hautakivet. 

Kankaanpääntie 2, 29810 Siikainen (avoinna pe 9-15)
Muulloin tavoittaa puhelimitse  045 177 9001 / Tiina.

hautauskolibri@gmail.com                   www.hautauskolibri.fi

Myös kynttilä-/kukkapalvelu haudoille 
sekä adressit.

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
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    ETELÄPÄÄN RAVINTOLAN TIEDOSSA 
OLEVAT YKSITYISTILAISUUDET: 

LA 2.6. klo 12-20, SU 22.7. koko päivä 
 

       
                         Eteläpään matkailukeskus 

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

                                                            

Eteläpään matkailukeskuksen kesän ohjelma 

 

 
PERJANTAINA 8.6. 

JA SIELTÄ SITTEN JATKOILLE 
ETELÄPÄÄHÄN! 

 Jokke Vainionpään karaoke 
klo 22 alkaen 

 avoinna klo 04 asti! 

 

JUHANNUSAATTONA 22.6. 
 klo 15-18 karaoke lapsille ja 

lapsenmielisille 
 klo 21 alkaen perinteiset 

juhannustanssit, tanssittajana 
     TIMO KALLIO  

 juhannuskokko sytytetään klo 24 
 

 

KOKO PERHEEN KESÄPÄIVÄ 
LAUANTAINA 21.7. 

 

                     ILMAISTA OHJELMAA KOKO PÄIVÄN! 
 

 klo 12-13:45 hevosajelua 
 klo 14-17 sumopainia 
 minigolf, polkuveneet ja kanootit 

käytössä veloituksetta 
 ulkoleikkejä ja –pelejä 

 
                             JÄTSKIBAARISTA 3 EUROLLA JÄTSKIÄ  

                   NIIN PALJON KUIN NAPA VETÄÄ! 
 

 

p  

ETELÄPÄÄN RAVINTOLASSA  
A-OIKEUDET, PIZZAA, HAMPURILAISIA JA 

EDULLISIA RUOKA-ANNOKSIA 
 

KESÄ-ELOKUUSSA PALVELEMME JOKA PÄIVÄ! 

1.-17.6. JA 13.-31.8. 
MAANANTAI-PERJANTAI    12-18 
LAUANTAI          12-02 
SUNNUNTAI         12-18 
18.6.-12.8. ELI 
JUHANNUSVIIKOSTA KOULUJEN ALKUUN 
MAANANTAI-PERJANTAI    12-20 
LAUANTAI          12-02 
SUNNUNTAI         12-20 

Eteläpään yrittäjä ja apujoukot toivottavat kaikille 
rentouttavaa ja aurinkoista kesää!  

Tervetuloa uimaan ja  
nauttimaan kauniista maisemista! 

 
 

 
 

 
 

             KESÄKAUDEN  AVAJAISET 
              LAUANTAINA 26.5. 
 klo 12-16 ilmainen pomppulinna 
 klo 15-18 karaoke lapsille ja 

lapsenmielisille 
 minigolf, polkuveneet ja kanootit 

käytössä veloituksetta koko päivän 
 klo 22.30 alkaen esiintyy rokkibändi 

BOYS FROM THE WOODS 

                                                            

KESÄ-ELOKUUSSA  
JOKA LAUANTAI 

KARAOKE    
KLO 21.30 ALKAEN! 

 

 
LLAUANTAINA 19.5. 
KLO 21.30 ALKAEN 
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Hotelli- ja tilausravintola

MERIKIEVARI

Tanssit 

kesälauantaisin
Kesällä!

Lounasbuffet arkisin 9€, klo 11-15 
listaruoka viikonloppuisin

• Kokouspalvelut 
• Juhlat / Pidot

Edullista majoitusta hotellista hostelliin
- myös caravan alue!

WWW.MERIKIEVARI.FI  •  p. 02 529 2929
Harjuntie 28, 29790 Tuorila, Merikarvia

Perinteiset juhannustanssit 2018
Torstai 21.6.

A.Aallon Rytmiorkesteri, Rainer Friman, Rainer Bollström, 
Antti Toivola, Pelimiehet, 
Perjantai 22.6. (aatto)

Isto Hiltunen, Anette Ekholm, Antti Toivola, Pelimiehet
Lauantai 23.6.

 Agents ja Vesa Haaja, Janne Tulkki, T.T.Purontaka, 
Antti Toivola

Liput 20€/ilta. 3 iltaa 55€, KLO 20-04
Pe-la päiväkaraoke ja ravintola auki

MUISTA MYÖS! 
Merikievari Truck Meeting III 16.-17.6.2018

Koko perheen rekkatapahtuma

16.-17.6.2018 
La klo 10-17, Su klo 10-15

STRONGMAN CHAMPIONS LEAGUE 

OSAKILPAILU LA KLO 12-15 5 €
PÄIVÄ

Alle 7v. ilmaiseksi

MERIKIEVARI, TUORILA (MERIKARVIA)
■  KUORMA-AUTOT  ■  MOOTTORIPYÖRÄT  ■  AUTOT  ■ 
■  PIENOISMALLIT  ■  VANHAT KONEET JA LAITTEET  ■  
■  MINI ROMPETORI  ■  KIRPPIS  ■  RC-AUTOT  ■
■  POLIISI ESITTELEE KALUSTOAAN  ■ 
■  MUUTA OHJELMAA, MYÖS LAPSILLE  ■
■  RAVINTOLA JA BAARI  ■ AVOINNA YMPÄRI VUODEN

Kauppatie 48, 
29900 Merikarvia

saastokulmanbaari@gmail.com, 
p. 044 9822 585 (vain aukioloaikoina)

www.merikievari.�

Tanssikauden avaus 
Pe 18.5.2018 20:00-03:30, 17 €
JARI SILLANPÄÄ, 
Pelimies Seppo Ranta

TANSSIT 26.5. -18.8 lauantaisin
La klo 21-02(04) liput norm. 10 €-15 €

La 2.6. Onnenkulkurit & J. Eskelinen,13 €
La 9.6. KinoJake, 13 €
Pe 15.6. - La 16.6. Karaoke, Merikievari 
Truck  Meeting jatkobileet Vintin 
alaravintolassa karaoke. Vapaa pääsy
To 21.6. A. Aallon rytmiorkesteri, 
Pelimies Seppo Ranta, Graniitti & 
Rainer Friman & Rainer Bollström, 
Heput & Antti Toivola, 20 €
Pe 22.6. juhannusaatto 
Uusi iloinen orkesteri & Isto Hiltunen, 
Pelimies Seppo Ranta, Heput & Antti 
Toivola & Anette Ekholm, 20 €
La 23.6. juhannuspäivä 
Vesa Haaja & Agents, Tähtitaivas & T.T. 
Purontaka, Heput & Antti Toivola, 20 €
La 30.6. Fantasia & Aki Samuli
La 7.7.  Kutujytän viralliset jatkobileet 
Vintin alaravintolassa Remix ja yläker-
rassa tanssit Pelimies Seppo Ranta 
lippu 10 €
La 14.7. Channel Four
La 11.8. Seireenit, 13 €
La 18.8.Graniitti & Rainer Bollström, 13 €

Ajankohtainen ohjelma www.tanssi.net
WWW.MERIKIEVARI.FI
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MERIKARVIALLA SOI KESÄLLÄ URHEILUKENTTÄKIN

Katso ajankohtaisimmat ohjelmatiedot ja lisätiedot  WWW.MERIKARVIA.FI. 
Liput tapahtumiin ennakkoon Merikarvian kirjastosta

KESÄKUU 2018

13.6. - 5.8. GALLERIA VANHAN SAVUN NÄYTTELYT 2018
Galleria Vanha Savu avoinna joka päivä 11-18
(suljettu juhannuksena 22.-24.2018)

13.6. - 5.8. SALIN NÄYTTELYSSÄ 
Kaarina Helenius: JAZZIA!
Sakari Kannosto: Sun vuoro

13.6. - 5.8. GALLERIA VANHA SAVUN KONTTORI 
Meri ja Merikarvia-aiheisia teoksia

13.6. - 5.8. GALLERIA VANHAN SAVUN UUNIT 
* Veli Granö - Diamonds of the night - videoinstallaatio
* Jasmin Anoschkin - Designiin pukeutunut kettu
* Sakari Kannosto - Varjoisat vedet

15.6. JAZZSEA 2018, Suomen ykkösrivin jazzlaulajiin kuuluva 
AILI IKONEN, Galleria Vanha Savu klo 19, Liput 15 €

16.6. - 17.6. MERIKIEVARI TRUCK MEETING VOL. 3 
La klo 10-17, Su klo 10-15 
* Strongman Champions League osakilpailu la klo 12-15!

22.6. - 26.8. MERIRETKET OURALUODOLLE 2018
Lähdöt Krookan satamasta klo 13, paluu noin klo 16.30. 
Ilm. veneen kapteenille: Tapio Ristimäki, p. 0500 862 190 ja 
Raimo Stenroos, p. 0400 830 789

LÄHDÖT:

25.6. - 28.6. ELOKUVALEIRI 8-18 VUOTIAILLE
Merikarvian koulukeskuksen auditorio klo 10-15. Lisätiedot ja ilm. 
Milla Impola p. 050 360 5644, Sonja Viljanen p. 040 538 6342

27.6. TOMMI KALENIUS & NINNI POIJÄRVI, laulajat ja lauluntekijät 
ainutlaatuisella yhteiskiertueella, Galleria Vanha Savu klo 18, liput 10 €

29.6. - 8.7. TAIVAAN TULET Krookan merenrantanäyttämöllä 
Liput 20 €, R-kioski Merikarvia, Lavikko Pori, www.ennakkolippu.� 
Lisätiedot www.ouraooppera.�

HEINÄKUU 2018
2.7. KALAA JA KULTTUURIA, Ahlströmin alakoulu klo 17

3.7. LASTEN PICNICPÄIVÄ, Galleria Vanha Savu klo 11-16 
Vauvojen ja taaperoiden värikylpy, musiikkiteatteriesitys Tyttö ja 
huiluhaltijatar, vilttikirppis

3.7. ZAMPANJAA JA ROKOPOOTA, Galleria Vanha Savu klo 18, 
Musiikkiteatteria reippaalla huumorilla Birgitta Burnout aka Kaisa Hela, 
liput 15 €

4.7. KYLÄKIERROS Kuvaskankaan kylään klo 10-15

5.7. LASTEN PERINNEPÄIVÄ MUUMAASSA KLO 11-18
* Lehmän lypsyä ja hepoilua * Lasten valehtelijoiden klubi 
* Vanhan ajan töiden pop-up pajoja. 13,50 €, www.koivuniemenherra.�

SUPERLAUANTAI 7.7.2018
MERIPÄIVÄ Krookassa KLO 8-15 
AMERICARWIAN CAR SHOW, KLO 12-17  
Merikarvian jäähalli. Liput 5 €, lapset alle 15v ja 
eläkeläiset ilmaiseksi
PERINTEINEN KOTISEUTUJUHLA, KLO 14  
Ahlströmin alakoulu 

KUTUJYTÄ 2018
MIKKO HARJU, JANNIKA B, AIKAKONE,  
REAL TUNE ROCKTET, BOYS FROM THE WOODS 
Merikarvian urheilukenttä klo 18. Liput www.lippu.�

11.7.  IHMINEN! Älyttömän hauska ja lämminhenkinen komedia, jossa 
itku ja nauru sekoittuvat. Pääroolissa Tommi Eronen, ohjaus Ilari 
Johansson, Galleria Vanha Savu klo 18, liput 15 €

18.7. ja 19.7. HYVÄSSÄ NOUSUSSA!  Uskottava, koskettava ja hervotto-
man hauska komedia. TV:stä tutut Sanna Saarijärvi ja MIia Nuutila, 
Galleria Vanha Savu klo 18, liput 15 €

22.7. SATAMA SOI - Varusmiessoittokunnan viihdeorkesteri 
Krookan merenrantanäyttämöllä klo 14, vapaa pääsy

27.7. MATKALLA KESÄSSÄ KAIJA KÄRKINEN JA ILE KALLIO, tarinoita 
reissun varrelta ja risteyksistä. Tulkintoja omista ja lainatuista lauluista. 
klo 18, Galleria Vanha Savu, liput 10 €

ELOKUU 2018
4.8. ELOKUVAMUSIIKIN TOIVEKONSERTTI - TRIO CINEMA, 
yleisö saa toivoa ohjelmistossa olevia elokuvasävelmiä ja tulla vaikka 
lavalle laulamaan, Galleria Vanha Savu klo 18, liput 10 € 

16.8. PORIN PRIKAATIN ALAISEN SATAKUNNAN TYKISTÖRYKMENTIN 
VARUSMIESTEN VALATILAISUUS MERIKARVIALLA klo 9-11

25.8. YRITTÄJÄMARKKINAT KLO 8-15, illalla suuri ilotulitus

25.8. GALLERIA VANHAN SAVUN VENETSIALAISET 
Kaupungin paras ja hauskin kabaree Linnea Von Kattendam.
Taatusti hauskan illan tarjoaa Minna Kivelä ja Ville Kekäläinen klo 19, 
liput 15 € 

SYYSKUU 2018
1.9. KIVI JA PADOVALAINEN, Aleksis Kiven ja Dario Fon teksteihin 
perustuva tragikoominen esitys. Lavalla Jarkko Pajunen (mm. ex-onnelli-
set) ja Johannes Korpijaakko. Galleria Vanha Savu klo 18. Liput 15 €  

pe 22.6. ja la 23.6. Raimo Stenroos
pe 29.6. ja la 30.6. Raimo Stenroos
pe 6.7. ja la 7.7. Tapio Ristimäki
pe 13.7. ja la 14.7. Tapio Ristimäki
pe 20.7. ja la 21.7. Tapio Ristimäki
pe 27.7. ja la 28.7. Raimo Stenroos
pe 3.8. ja la 4.8. Tapio Ristimäki

pe 10.8. ja la 11.8. Tapio Ristimäki
pe 17.8. ja la 18.8. Raimo Stenroos
la 25.8. Tapio Ristimäki
su 26.8. Raimo Stenroos

MATKAN HINTA 20 €, 
LAPSET (3-12 -VUOTIAAT) 10 €
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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

40

hupinäytelmän seuraavat esitykset 
la 9.6. klo 17.00, su 10.6. klo 17.00
HEIKINKARTANOLLA
Varaa ja varmista paikkasi 
Leolta 0400 131 109

EI MUN KANSANI PARANE

Niinionton
lomamökit
      Sari ja Timo Vuorela
      Vuorijärventie 86
      29810 SiikaiNeN
      gsm Sari 041 501 7439
      www.niiniontto.net • Olohuone, 2 makuuh., tupakeittiö, wc/suihkutila, katettu terassi

• Keittiössä liesi, jenkkikaappi, astianpesukone, mikro, kahvikeitin
• Tv, stereot (cd, radio,kasetti), dvd-soitin
• Puulämmitteinen, uudenkarhea ulkosauna
• Soutuvene rannassa
 Lue lisää: http://viikilanhuvila.nettisivu.org

Viikilän Huvila

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

Hyvät metsästys- ja

kalastusmahdollisuudet!
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Ravintola
Rantahuone

044 273 5300  
www.rantahuone.fi
Varvintie 5, 29900 Merikarvia
Krookan vierassatama

Lounas arkisin 
11-14,
viikonloppuisin 
12-15

Muina aikoina
annosruokia!
Kesäaikana
avoinna päivittäin!

@ MERIKARVIAN URHEILUKENTTÄ

LA 7.7. MERIKARVIA

| AIKAKONE | 

| JANNIKA B | 
| MIKKO HARJU | 

| REAL TUNE | 
| BOYS FROM THE WOODS |

#VisitMerikarvia

TAIVAAN 
TULET

OHJAUS 

Aa-Pee SÖDERDAHL

Ensi-ilta 29.6. klo 18

30.6. klo 14, 

1.7. klo 14, 2.7. klo 18, 

4.7. klo 18, 5.7. klo 18, 

6.7. klo 18, 8.7. klo 14 ja 18

Kesällä 2018 Krookan merenrantanäyttämöllä

LIPUN HINTA 20€ 
Ryhmäliput: ouraoopperalipunmyynti@gmail.com / puh. 044 527 5273

Väänänen Kari | Parvela Timo | Oinonen Olli-Matti

Esitysoikeuksia valvoo Näytelmäkulma

www.ouraooppera.fi

Musiikkinäytelmä
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OPn Kohtaamispaikka
Siikaisissa 
Kankaanpääntie 2

Palvelemme Siikaisten kohtaamispaikassa 
parillisten viikkojen perjantaisin ajanvarauksella.

Asiantuntevaa konttoripalvelua 
sovittuna aikana

•  Henkilökohtaista opastusta pankki- ja 
 vakuutusasioiden hoitamiseen

•  Myös lainopillisia palveluita omistaja-asiakkaille

•  Ajanvaraus op.fi tai numerosta 010 257 0001
 (ma-pe klo 8-22, pvm/mpm)

•  Kohtaamispaikassa ei ole käteis- ja kassapalveluita

Ole yhteydessä 
– autamme mielellämme!
Pirkon ja Eeva-Liisan löydät muina aikoina 
Merikarvian konttorilta. 

Varaa aika 010 257 0001 tai op.fi

Hannu Kyrövaara
asiakkuusjohtaja,
julkinen kaupanvahvistaja
hannu.kyrovaara@op.fi
010 257 0460, 
040 732 5360

Pirkko Alfthan
rahoitusasiantuntija
pirkko.alfthan@op.fi
010 257 0636
040 631 9402

Eeva-Liisa Lehtiniemi
palveluneuvoja
eeva-liisa.lehtiniemi@op.fi
010 257 0637

 

S i ikaisten työväenyhdistys  
toivottaa kaiki l le  luki joi l le: 	
Hyvää	Kesää!	

Käydään	Siikainen	Summerissa		
kuuntelemassa	hyvää	musiikkia,		
lähdetään	porukalla	markkinatorille		
ja	kaikkiin	Siikaisten	kesätapahtumiin.	

Törmäillään	kesällä!	

	

	
	

facebook.com/Siikaisten-Sos-
Dem-Työväenyhdistys-ry	
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ME PALVELEMME 
SIIKAISISSA
24 h / vrk

VIRTANEN VEIKKO, Kirkonkylä
0400 535 642

Peltisepänliike
Pekka Alanko
puh. 0400 594 620

KUORMA -AUTO                             

Erkki Luoma
29880 Leväsjoki

0400 883 544

- vaihtolavat
- hiekka, 
- sepeli, sora

Satamatkat Oy

 Palvelut 
 kaikenlaiseen 
 matkustamiseen
 ammattitaidolla...

* 14, 19, 2x46 sekä 49 henkilön bussit
* 1+8 henkilön Taksi paari js hissivarustus
* 1+8 henkilön Taksi paari ja hissivarustus
* Farmaritaksi

Kallioniemi markku
0500 326 256
Kallioniemi Seija
040 576 2547

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

KOIVUVIITA JOUKO, Otamo
0400 125 924

KALLIONIEMI SEIJA, Pyntäinen
040 576 2547
- Paarit/hissivarustus

KALLIONIEMI MARKKU, Pyntäinen
0500 326 256
- Invavarustus

MORINA JAANA, Pyntäinen
0440 226 260

Kiinteistöjen, asunto-osakkeiden, metsätilojen ja kesäasuntojen 

osto- ja myyntitoimeksiannot. Metsätilakaupat myös tarjous-

kauppa periaatteella.

Hyvä näkyvyys ETUOVI.com ja oikotie.fi

Pyydä ilmainen asuntoarvio. 

30.6.2018 mennessä tehdystä myyntitoimeksiannosta

saat 50 euron lahjakortin Kodin Terraan.

Seija Vuorela

Kiinteistönvälittäjä, LKV,

Julkinen kaupanvahvistaja,

metsätalousinsinööri

Puh. 040 8256017

Gallen-Kallelankatu 9, Pori

seija.vuorela@openmarket.fi

Kauttani myös asuntojen myyntikuntoon laittaminen sekä

metsätila-arviot ja tarkkuus gps-paikannus.

Välityspalkkio alk. 3,9 % velattomasta kauppahinnasta. 

Vähimmäispalkkio 2500€ sis. Alv 24%
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       Aaro E. Mäkelä Oy 
                              Isojoki    06 – 2635159, 0500 562 681 
         aaro.makela@co.inet.fi 
         www.aaroemakela.fi 
  
  
  

KIINTEISTÖHUOLTO NYGÅRD
Palvelua ammattitaidolla

 Nuohous & Iv-työt  Piipunhatut ja -putkitukset  
 Hormimassaukset (liukuvalu)  Tikkaat ja kattoturvatuotteet  
 Aurinkoenergiajärjestelmät  Webastot ja ilmalämmittimet

Varaa aika:
040 753 9695 / Jani Leppäniemi
040 753 5009 / Sami Nygård
sami@nuohouspalvelu.fi

www.nuohouspalvelu.fi

Nuohousajan voi  
varata myös netistä:

nuohousaika.fi

Yhteistyössä: Satakunnan Pelastus-
laitos, Heinox Hormit, Ah-Talotyöt,  

J. Roström Oy
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Kun inspiraatio iskee...
Avoinna ma-la klo 10-16

   Liljan Lankakauppa ja
   kioskikahvila 
   Leväsjoentie 1212
   29880 LEVÄSJOKI 

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

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

OTA YHTEYTTÄ TAI POIKKEA!
Pia Fagerroos, puh. 040 595 1775

sähköposti: sinihelmi77@gmail.com

Lounas ja pitopalvelu Sinihelmi

Lounaskahvila
Sinihelmi

	

	

	

	

	

	

VESTORI	
Puh.	02	552	1058	

Palvelemme:	

ma	-	la	7	–	21,	su	10	–	18	

	

Veikkaus,	

asiamiesposti	ja	

nestekaasut	

	

	

	

	

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

SiivousApu Pölysieppo 

Tiina Lahnakoski 
Tarvitsetko apua arjen askareissa?Pölysieppo auttaa mm. 

 siivouksissa 

 asioinneissa  

 pihatöissä asiakkaiden kodeissa 

 vapaa-ajan asunnoissa tai 

 yrityksien toimitiloissa.  

Voit ilahduttaa myös lähimmäisiäsi siivouslahjakortilla. 

 
 
 

040 516 3376
made.kala@suomi24.fi 

SiivousApu Pölysieppo
Pölysieppo tulee ja sillä siisti 

SiivousApu Pölysieppo
Tiina Lahnakoski

Välitie 4, 29900 Merikarvia, 050-569 7453
www.tepepaino.fi

TEPE
Paino  Puoti

SÄRKI 230

SÄRKI 400 SÄRKI 475

SÄRKI 410 SÄRKI 430

SÄRKI-veneet
ja veneilytarvikkeet meiltä

MEILTÄ NYT MYÖS LAITURIT JA LAITURITARVIKKEET

Muoviponttooni- ja betoniponttoonilaiturit
Massiivibetonilaiturit
Laituritarvikkeet
Ratkaisut myös avaimet käteen periaatteella

Tilaa täysin ilmainen laiturikatselmus rantaasi.
Katselmus ei velvoita laiturin ostoon.
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SEO-baarista
- kahvia, virvokkeita, jäätelöä ja 
  pikkusuolaista
- baarissa anniskeluoikeudet
- frisbeekiekkoja ym. ym. 
  poikkea katsomaan.

TILAUKSESTA TOIMITETAAN 
POLTTOÖLJYÄ, – TIEDUSTELE!

TEEMME:
- pienimuotoisia autohuoltoja,
- renkaiden myyntiä ja
 asennusta – tiedustele

- rengashotellipalvelut

KAUPPALIIKE
LEHTIMÄKI

Uutelantie 1
29810 SIIKAINEN

040 552 1041
AVOINNA

ma-pe 9-17, la-su 9-15

www.eijankauppa.fi

SIIKAISTEN
HUOLTOASEMA

Tuorilantie 11
29810 SIIKAINEN

040 188 1532
AVOINNA

ma 8-17, ti-la 8-18, su (juhlapyhät) 9-18

TULE TUTUKSI, 
OTA TAVAKSI.
TARMOSSA 
TAVATAAN!
- elintArviKKeitA
- nesteKAAsuA
- KESÄKUKKIA
- puutArhAtuotteitA
- lAhjAtAvArAA
- pienimuotoinen työKAlu-
 jA rAutAosAsto

- rAKennustArviKKeet
 jA mAAlit toimitus-

  myyntinä

JAKAJILTA SEURAAVAT LAADUT:

- 95e, 98e, Diesel, mpö

HUOLTOASEMALLA:

 

Matkahuollon
piste

Veikkaus-
piste
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PARTURI-KAMPAAMO

Tiina 
Nieminen
Töissä taas 1.6. lähtien.
Tervetuloa!
Puh. 040 749 9246

FYSIOTERAPEUTTI

Taina 
Koskimäki

Puh. 0400 448 969

KOSMETOLOGI-
JALKAHOITAJA

Seija Alanko

Puh. 0500 594 620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hermoratahierontaa 

ja 

lymfaterapiaa 

Hermoratahieroja Raija Sällilä 

Kalarannantie 4, 29810 SIIKAINEN 

0500 - 109 109 

 

 

 

 

 

 

Jelppari
    - apua arjen askareisiin -

Arjen

Terveisin paikallinen yrittäjä 

Mari Halminen 
050-3318996
www.arjenjelppari.fi

Kotonasi tehdystä 
työstä saat 
kotitalousvähennyksen.

Ota rohkeasti yhteyttä! 

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

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

Tutustu palveluihimme:
www.kuntke.fi

Kehoa Kuunnellen
Reipas Ryhti• fysioterapia

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

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

FySioterapiaa myöS 
lääKärin lähetteellä.

Lämpimästi tervetuloa!

Sähkösuunnittelut,
asennukset & tarvikemyynti

Tommi    040 754 0700
www.tomika.fi
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STIHL             VIKING             TUNTURI              MADISON               HELKAMA

RUOHONLEIKKURIT
Viking MB2R
moottori B/S
kuulalaakeripyörät
allesilppuava

Viking MB248
moottori B/S
keräävä tai allesippuava
keskitetty korkeudensäätö

299,-

299,-

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

199,-

489,-

199,-
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.

EKa-Oikaisu Tmi
Eero Katajisto
050 593 4319

Pienten 
lommojen 
oikaisua ilman maalausta

❑ Energiatodistukset ,
❑ käyttötarkoitusten muutokset,
❑ remonttisuunnitelmat,
❑ rakennussuunnittelu

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

Matti Juhala
Akolammintie 11 Otamo

Puhelin 040 554 5766

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

Soita ja 
poikkea 

PUUTAVARAN 
SAHAUSTA
SIIRRETTÄVÄLLÄ 
KENTTÄSIRKKELILLÄ

Manu Hollmén 

040 5527154

A-ryhmän sähköurakoitsija

SÄHKÖASENNUS
Mäntylä & Koskinen

29810 Siikainen

Sähköasennukset ja 
-suunnitelmat

Puh. 0400 590 675, 0400 724 901

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
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Keskuskatu 40 
38700 Kankaanpää

Ma – Ke 10 – 17   To 8.30 – 17   Pe 10 – 17   La 10 – 14

• Kirjat
• Oppikirjat
• Kortit, adressit, postimerkit
• Lahjatavaraa

0400 600 640
www.satakirja.fi

• Toimistotarvikkeet kotiin  
sekä yrityksille

• Askartelutarvikkeet
• Tilaustöitä

satakirja

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

     

LVI -asennukset
JUKKA PURSIALA OY

Uusi osoite: Harjutie 37, Tuorila
Liike: 040 595 7553

Jukka Pursiala 0400 592 957

 

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 

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

Marjan Putiikista laadukkaat yksilölliset vaatteet 
arkeen ja juhlaan

Tervetuloa!

Marjan Putiikki
Puh. 040 359 0000

Avoinna ma-pe 9.17, la 10-13

Oma tontti Siikaisista
Eteläpään matkailu- ja virkistysalueen vierestä

www.siikainen.fi

Puh. 02 551 3230, 
Harjuntie 5, 29790 Tuorila Markku Kivilahti, 

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

OY
RAUTA – MAATALOUS

www.konetuorila.fi

lannenjarviperkaus.fi

Mika Starck         0400 790 174
Sami Starck         0400 790 173
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JaNNa

 Real TuNe
ROCkTeT

Siikaisten urheilukentällä 
8.6.2018 klo 19.00-23.30 

2018

Ennakkomyynti:  • Siikaisten kirjasto, käteismaksu  
	 	 	 	 • lippu.fi

Liput ennakkoon 20 euroa, portilta 25 euroa, alle 13-vuotiaat vapaa pääsy

eliaS kaSkiNeN
& PÄiVÄN SaNkaRiT


