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Kansikuva Raimo Maljanen: Leikkipuistoon Mannerheimin Lastensuojeluliiton Siikaisten osaston voimin pystytetty merirosvolaiva.

Siikaisten kunnan ”syntymäpäivä” on 1.5.1871. Juhla-
vuotta koordinoi kunnanhallituksen nimittämä toimikun-
ta. Yhtenäiskoulun järjestämä pääjuhla toteutetaan tämän 
hetken suunnitelman mukaan lauantaina 24.4. Mahdolli-
nen koronaepidemian tilanne huomioidaan toki tarvittaes-
sa koko juhlavuoden suunnitelmissa. Pääjuhlassa on oppi-
laiden tuottamaa ohjelmaa sekä kuntalaisten ja vieraiden 
juhlakahvitus. 

Juhlavaltuusto järjestetään syksyllä jolloin uudet, kevään 
2021 kuntavaaleissa valitut valtuutetut aloittavat ensim-
mäistä kauden strategiatyötään. 

Haapakeidas Siikaisten Geopark-kohteena saa myös oman 
tapahtumansa kesän taitteeseen. Tavoitteena on saada sii-
kaislaiset perheet liikkeelle, retkeilemään ja tutustumaan 
oman kunnan vaikuttavaan geokohteeseen. Siikaisten kir-
jastossa järjestetään näyttely ja verkkosivuille tuotetaan 

Siikainen valmistautuu 
150-vuotisjuhlavuoteen

digitaalista aineistoa kunnan vaiheista. Siikaisten kunnan 
markkinointilogosta järjestetään kilpailu vielä kuluvan 
syksyn aikana, jotta logo on juhlavuonna hyödynnettä-
vissä. Myös kantatien varteen suunnitellaan juhlavuoden 
maamerkkiä. 

Siikaislaisten yhdistysten ja muiden toimijoiden toivotaan 
huomioivan juhlavuosi osana omia tapahtumiaan. Esi-
merkiksi Siikaisten Yrittäjäyhdistys on vahvasti mukana, 
ja ottaa vetovastuuta Siikaisten päivien järjestelyistä, eri-
tyisesti uudesta iltatapahtumasta. Juhlavuoden tiedotta-
miseen avataan kunnan sivuille oma teemasivunsa, jossa 
kerrotaan juhlavuoden tapahtumista sitä mukaa kun suun-
nitelmat etenevät.

Viveka Lanne
kunnanjohtaja

Suvi Siikainen 2020 -lehdessä julkaistussa kilpailussa oli 
ratkaistavana kuva-arvoituksia eri puolilta Siikaista. Kil-
pailuvastauksia saapui määräaikaan mennessä seitsemän 
kappaletta. Ilmeisesti vain rohkeimmat olivat uskaltau-
tuneet vastaamaan, sillä lähes kaikkien lähettämät vasta-
ukset olivat oikein. Täysin oikein vastanneita löytyi neljä 
henkilöä.

Kilpailukuvista keskusteltiin kuitenkin innokkaasti ja teh-
täviä pidettiin vaikeina. Kilpailun tarkoitus oli myös hou-
kutella ihmisiä tutustumaan kuntaamme monipuolisesti 
pääteiltä poiketen. Useat vastaajat olivat ratkaisseet ku-
va-arvoitusta pyöräillen: ”Kaikki paikat käyty pyöräillen 
tarkistamassa, joten kyllä jo lounas maistuisi”, totesi yksi 
kilpailuun osallistuneista. Löytämisen ilon lisäksi toteutui 
myös liikunnallinen tavoite.

Esimerkit oikeista vastauksista:
  1.  Siikainen: Lauttijärventie 176, Kallion ”rantavasikka”
  2.  Otamo: Otamon pohjapato
  3.  Saarikoski: Kaitaisen maitolaituri
  4.  Leväsjoki: Pihkanevantie, Roomin silta
  5.  Hirvijärvi: Frigårdintien silta
  6.  Hirvijärvi: Frigårdintie, saunarakennus 
       (Alftanin Miljan sauna)
  7.  Vuorijärvi: Näkymä Vuorijärveltä 
       Nummen/Juhantalon talolle
  8.  Leppijärvi: Paula ja Veikko Rajalan pihamaa
  9.  Pyntäinen: Honkajoen tien varressa Laavutiellä 
       oleva laavu
10.  Leppijärvi: Erkintalon kuisti
11.  Sammi: Näkymä Kallijärvelle Kankaanpään tieltä

Täysin oikein vastanneet ja palkintolounaan kaverin 
kanssa voittaneet:
1.    Mari Halminen
2.    Anne ja Kalle Kahri
3.    Marjaana Salo
Voittajien nimet on ilmoitettu Lounaskahvila Marilyniin. 
Palkintolounas on käytettävissä syyskuun loppuun men-
nessä. Mukavaa lounashetkeä voittajille ja lämmin kiitos 
kaikille kuvavinkkien antajille.

Tunnetko Siikaista 
-kilpailun tulokset
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Muistan hyvin sen myöhäiskesäisen tiistai-illan kun kirk-
koherra Olavi Ervasti soitti ja kertoi, että minut on valittu 
Siikaisiin nuorisotyönohjaajaksi. Vuosi oli 2006, ja olin 
silloin vielä aivan vihreä, vaikka vapaaehtoisena olinkin 
ollut Vaasassa jo monena vuonna. Työurani alkumat-
kaa Siikaisissa olivat tukemassa erityisesti silloinen ta-
louspäällikkö Jouko Valli ja opettaja Riitta Kuosmanen. 
Jouko tiesi aina kaikesta kaiken, tai jos ei tiennyt, tiesi, 
kuka tietää. Riitasta puolestaan tuli nopeasti eräänlainen 
äitihahmo hieman orvoksi itsensä tuntevalle nuorelle nai-
selle, joka oli jättänyt perheensä ja ystävänsä kauas Poh-
janmaalle. Monta muutakin ihmistä on tämän urani aikana 
ollut tukemassa ja auttamassa minua, ja olen teistä jokai-
sesta kiitollinen. Yhteistyössä on erityistä voimaa.

Taaksepäin ajatellen tuntuu aika hassulta ja hämmentä-
vältä, että olenko tosiaan jo lähes kolmasosan elämästäni 
viettänyt täällä Satakunnassa. Tämän kesän rippikoululai-
sissa oli lapsia (nyk. nuoria) myös sieltä alkuvuosien per-
hekerhoväestä, ja oli hieman kaihoisaakin muistella, mil-
laisia he olivat silloin, kun tuskin osasivat vielä kävellä. 
Näihin vuosiin mahtuu tietysti koviakin paikkoja, mutta 
runsaasti hyviä hetkiä. Mieleen tulee erityisesti lastenlei-
rit, kun oltiin Leirirannassa ja lapset yöpyivät teltoissaan. 
Mukavaa jännitystä, leikkiä, laulua ja yhdessäoloa puolin 
toisin. Myös isosia ja vapaaehtoisia aina riitti ja on riittä-
nyt näihin päiviin asti. Yhteistyö Merikarvian seurakun-
nan kanssa on myös kantanut runsaasti hyvää hedelmää. 

Valintoja on pitänyt ja saanut tehdä niin työssä kuin henki-
lökohtaisessakin elämässä. Tärkeimpänä mainittakoon se, 
kun Jumala johdatti polulleni puolison. Ollin löytäminen 
tosin oli Jumalan ja muutaman tässä nimeltä mainitsemat-
toman seurakuntalaisen yhteistyötä. Kiitollinen olen myös 
siitä, että olen aina saanut kerholaisia ja leiriläisiä mukaan 
toimintaan. Seurakuntalaiset kun ovat olleet aktiivisia 
osallistumaan kaikenlaiseen, on sen takia ollut valtava 
siunaus saada olla tässä seurakunnassa töissä. Tänä kevää-
nä lukkoon lyömäni lähtöpäätös on ollut vaikea, vaikka 
se onkin juurtunut vähitellen jo vuosia. Mutta niin kuin 

Hyvästien aika

Raamatussa sanotaan: “työläs on sinun potkia tutkainta / 
pistintä vastaan” (apt.t. 26:14).

Koen siis, että paikkani ei ole enää Siikaisten seurakunnan 
nuorisotyönohjaajana, vaan Jumala haluaa minun antavan 
lahjani ja kokemukseni toiseen käyttöön. Sen takia on nyt 
aikani lähteä Siikaisten seurakunnan hommista. Tulevai-
suus ja Jumala näyttävät, missä paikkani on seuraavaksi. 
Tiedän kuitenkin, että Hän pysyy vierelläni, olinpa sitten 
missä vain.

 En nuorena “kaksvitosena” vielä ymmärtänyt, kuinka suu-
ri asia se on, kun lapsi tai nuori annetaan minun hoivaani 
kerhon tai leirin ajaksi. Kiitos siis tästä luottamuksesta, 
toivottavasti olen ollut sen arvoinen. Toivon myös, että Ju-
malan rakkaus on minunkin kauttani saanut toimia, ja että 
se olisi tuonut iloa, toivoa ja siunauksia monen elämään.

Siunaavin terveisin, Sanna Sjöholm

SUUNNISTUKSEN
SM-PITKÄ 2020
 

12.-13. SYYSKUUTA 2020

SIIKAINEN

SUUNNISTUKSEN
SM-PITKÄ 2020
 

12.-13. SYYSKUUTA 2020

SIIKAINEN

KanSu
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Kuvat Tuija Rajala ja Arja Lehtinen

Museoalueen tilat mahdollistivat avarat ja mielenkiintoiset 
puitteet ITE-taiteen esittelylle ja leppoisan sunnuntai-il-
tapäivän viettämiselle mukavassa seurassa musiikista ja 
kahvipöydän antimista nauttien.  Omia taiteellisia tuotok-
siaan esittelivät ensisijaisesti siikaislaiset osaajat, mukana 
ilahduttavan innokkaasti myös miestaiteilijat. Lisäväriä 
tapahtumaan toivat ahlaislainen tekstiilitaiteilija Riitta 
Viitala painokankaineen  ja naiseuden historiaa ja myyt-
tejä tutkiva lavialainen Hanna Viitala naishahmoineen, 
mukana ilahduttavan innokkaasti myös osaavia miehiä.
 
Musiikista vastasivat tällä kertaa Mailis Mäki ja Jari 
Tanskanen, Savalan tytöt sekä kitaristi, laulaja Make 
Tommila. Yleisö oli ilmeisen tyytyväinen ja osittain häm-
mentynytkin tapahtuman sisällöstä. 

- Tämähän on ihan oikea taidenäyttely, totesi eräs kävijä 
tutustuessaan Pakarissa, vierailevien taiteilijoiden töiden 
lisäksi, Veikko Jokisen pilapiirroksiin kuuluisista poliiti-
koista ja Säde Suomisen taitaviin nypläystöihin. 
 
Opastetut kierrokset varsinaisissa museotiloissa olivat 
suosittuja. Moni siikaislainenkin oli ensimmäistä kertaa 
museossa tutustumiskierroksella, nuorin osallistuja tällä 
keralla oli vain muutaman kuukauden ikäinen. Lomalaisia 
oli tapahtumassa runsaasti, kaukaisin vieras tuli Japanista.

Maksuttoman Kahvia & ITE-taidetta-tapahtuman järjesti-
vät siikaislaiset yhdistykset. Siikaisten kunta myönsi  ta-
pahtumalle kulttuuriavustuksen.

”Itse tehty elämä” näyttävästi esillä 
kotiseutumuseon kesätapahtumassa

Museoemäntä Pirkko Ahon avustajineen kokoama 
Rantaelämää-teos lämmittää haapavanhusta.

Ilkka Lahtisen taideperäkärrystä 
löytyi mm. valaistu Suomen lippu.

Avara piha ja eri pisteisiin hajautetut näyttelyt 
takasivat turvalliset puitteet tapahtumalle.
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Simo Ahon lintuparvesta löytyvät myös "Taistelevat 
metsot".

Hanna Viitalan oikeanpuoleinen 
naishahmo sai Siikaisissa nimekseen 
Glendora. Oivallus nimestä syntyi taitei-
lijan kuultua Make Tommilan laulavan 
Baddingin Ikkunaprinsessa-kappaletta.

Tuija Rajala betonitöidensä keskellä, 
kukka-asetelmat ovat Anne Rantalan.

Seija Myllymäen teos ”Mulla ei ole aikaa jonottaa kaupas-
sa” haluaa tekijän mukaan muistuttaa meitä kauppajonon 
kärsimättömiä menneiden sukupolvien oikeista ongel-
mista. Teosta voi tulkita myös muistutuksena kotimaisen 
ruoantuotannon suosimisesta ostosvalinnoissa.

Jouko Vallin puu-
teosten pohjatyöt 
ovat tehneet niin 
myrsky, muu-
rahaiset kuin 
majavatkin. Mor-
siusaitan portaalta 
löytyy Kauko 
Ylikosken muoto-
kuva sukulaismie-
hen työstämänä. 
Kukka-asetelmien 
kukat on poimittu 
Kimmo Collande-
rin ketokukkavil-
jelmältä.

Maajussi & morsian -teos syntyi Pirkko Ahon ja Lea 
Järviluoman yhteistyönä.

Riitta Viitalan tekstiilit muokataan luontokuvista paino-
kankaiksi. 

Terho Fridfeltin luontoaiheisia töitä.
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PERUSPALVELUKESKUS TIEDOTTAA:

TIEDOTE 17.8.2020 
– Seuraa ajankohtaista, mahdollisesti nopeastikin muuttuvaa tilannetta!
 
PoSan alueella koronatilanne PoikkeukSelliSen vakaa 
 Suomen hallituksen asettamat rajoitustoimet saivat koronaluvut laskuun kesään tultaessa. Myös PoSan alueella 
epidemiatilanne oli kesällä rauhallinen: karanteeniin asetettiin vain muutamia henkilöitä, ja yksikään koronatesti ei 
osoittautunut positiiviseksi. 
koronanäytteitä on otettu koko kesän ajan kaikilta lievistäkin oireista kärsineiltä. etenkin loppukesän allergia- ja 
flunssapotilaat ovat työllistäneet näytteenottoa niin, että SataDiagin laboratorio ruuhkautui hetkellisesti. Nyt tutki-
muskapasiteettiä on lisätty ja sitä tullaan lisäämään entisestään syksyn aikana.  
– Matalan kynnyksen testaaminen ja tartunnanjäljitys ovat keskeisimmät ja tehokkaimmat tavat epidemian torjun-
nassa. ihmiset käyvät nyt testeissä vähäistenkin oireiden vuoksi, mikä on todella hyvä asia, PoSan ylilääkäri Margit 
Seppälä kertoo. 
 
Monet palaavat syksyn alettua niin sanottuun normaaliin arkeen: etätyöt päättyvät ja lapset palaavat kouluihin 
ja päiväkoteihin. vaikka tilanne vaikuttaa nyt Suomessa hyvältä, on syytä muistaa, ettei pandemia ole vielä ohi. 
Seppälä kehottaakin välttämään turhaa matkustamista niin ulkomailla kuin kotimaassa. ulkomailta palattaessa on 
pysyttävä karanteenissa parin viikon ajan, vaikkei oireita ilmaantuisikaan. 
 
kaikki terveySPalvelut toiMivat norMaaliSti 
 PoSa ei ole ajanut alas mitään toimintojaan koronan vuoksi. kiireelliset ja ei-kiireelliset tapaukset hoidetaan nor-
maaliin tapaan, ja vastaanotolle on turvallista tulla. kontrollikäyntejä tai perussairauksien hoitoa ei tule laiminlyödä 
vallitsevasta tilanteesta huolimatta.  
– Mikäli oireisiin kuuluu hengitystieoireita, vastaanotolle ei saa tulla. Flunssapoliklinikalle tulee aina soittaa ja varata 
aika, Seppälä muistuttaa. 
varautuminen toiseen aaltoon jatkuu PoSan toimipisteissä. ohjeistuksia on päivitetty ja kerrattu, ja tautitilannetta 
seurataan koko ajan. testauskapasiteettia kasvatetaan, taudin jäljityskoneisto on valmiina ja hoitojärjestelmä on 
jo kertaalleen pantu pystyyn. vaikka kukaan ei vielä tiedäkään mitä syksy tuo tullessaan, on koronaan varauduttu 
myös sairaanhoitopiirin toimesta.  
– ammattilaisten varautumisen lisäksi ihmiset voivat itse vaikuttaa epidemian etenemiseen. käsien pesemisen, 
turvavälien ja hihaan yskimisen pitäisi olla jo tapa, mutta nämä eivät yksin riitä. esimerkiksi suuria yleisötilaisuuksia 
kannattaa edelleen välttää. tHl:n tartuntajäljityssovellus kannattaa ottaa käyttöön heti syyskuun alussa, Seppälä 
suosittelee. 

ULKOINEN TIEDOTE KOSKIEN 
SUU-NENÄSUOJAINTEN JAKELUA 
POSAN ALUEELLA

Hallitus on antanut suosituksen suu-nenäsuojuksen 
käyttämisestä. tHl suosittelee, että yli 15-vuotiaiden 
tulisi käyttää maskia joukkoliikenteessä ja muissakin 
tilanteissa, joissa turvavälien noudattaminen on han-
kalaa.

kasvomaskit tulee kustantaa lähtökohtaisesti itse, 
mutta kuntien tulisi huolehtia, että vähävaraisimmat 
ja haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset saa-
vat niitä ilmaiseksi.

Mikäli et itse pysty hankkimaan suu-nenäsuojuksia, 
jaamme kertakäyttöisiä suunenäsuojuksia Honkajo-

en, Jämijärven, karvian, Pomarkun ja Siikaisten pe-
ruspalvelukeskuksissa sekä kankaanpään Hyvinvoin-
tikeskuksessa keskusten aukioloaikoina.

Mikäli et pysty asioimaan peruspalvelukeskuksen jake-
lupisteen aukioloaikana, ole yhteydessä omaan perus-
palvelukeskukseen
· peruspalvelukeskukset, 
  keskitetty ajanvaraus 040 652 4340
· kankaanpään osalta 
  Hyvinvointikeskus 044 577 3272 
 
Peruspalvelukeskuksissa ja Hyvinvointikeskuksessa 
neuvotaan maskin käytössä.

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä
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YHDISTYKSET JA 
YHTEISÖT TOIMIVAT

MARKKINOINTIA JA MYYNTIÄ

Kaarnan venetsialaiset

Koko Perheen Iltapäivä  klo 15-18

-Muurinpohjalettuja & Makkaraa

-Kasvomaalausta

-Askartelupiste

-Me&I edustaja

-Nosh edustaja

-Tupperware edustaja

Illalla live musiikkia esittää:

-Viimeinen Trubaduuri

klo  22 alkaen

29.8.2020 Klo 15-02

La 12.9.2020 Stand Up ilta

Rami Valli, Show time 20

Liput 15€ 

To 13-19

Pe 13-00

La 13-00
Tapahtumalauantaisin avoinna 02 asti.

  SIIKAISTEN
  RESERVILÄISET RY

traditionaaliset kauden päättäjäiset pidetään
keskukylän nevalassa, keskukyläntie 643,
pe 18.9.2020 alkaen klo 18.
tervetuloa!

HIRVIJÄRVEN KUNNOSTUSYHDISTYS RY
Sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 
19.9.2020 klo 15.00 Siikaisten kirkonkylän SEO
huoltoaseman kahviossa.
käsitellään sääntöjen mukaiset asiat (toimintakertomus ja 
tilinpäätös v. 2019, jäsenmaksu vuodelle 2021, henkilöva-
linnat, toimintasuunnitelma ja talousarvio v. 2020).
lisäksi ideoidaan järven hyväksi tehtäviä toimintoja.

  TAEKwONDOA 
  SIIKAISISSA

taekwondon harrastaminen parantaa peruskuntoa, koor-
dinaatiokykyä, tasapainoa, notkeutta ja keskittymiskykyä. 
treenit jatkuvat tiistaisin klo 18-19.30, perjantaisin klo 
18-19 nuoret ja klo 19-20.30 aikuiset Siikaisten koulun 
salissa. lisätietoja Pasi riihiaho puh. 040 544 3813 tai 
Heini valtanen puh. 050 371 0211. tervetuloa mukaan 
niin uudet kuin vanhatkin harrastajat! 
Porin Taekwondo ry, Merikarvia-Siikainen

kahvitarjoilu
kaikki Hirvijärven kehittämisestä kiinnostuneet 
tervetuloa !
Pidätämme oikeuden muuttaa kokouksen ajankohtaa, 
mikäli koronatilanteen kehittyminen sitä edellyttää.
Kunnostusyhdistyksen hallitus
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LEIKKIPUISTON
AVAJAISET!

Kiitämme lämpimästi leikkipuistohankkeen tukijoita! 
Te teitte hankkeemme toteuttamisesta mahdollista!
Leader Pohjois-Satakunta
Koneurakointi Pohjus Oy

Keijo Ala-Kantti Oy
Lions Club Siikainen ry

Eteläpään Matkailukeskus/Seija Myllymäki
Satateräs Oy
Sauplast Oy

Jukka Pursiala Oy
Lankosken sähkö Oy

K-Market Vestori
Ravintorengas Oy

Siikaisten Yrittäjät
Unto Seija

Sähköasennus Mäntylä & Koskinen
Konetuorila Oy

Lännen Järviperkaus Oy
Siivouspalvelu Happy Clean

Paikanpäälläarvontaa,
ilmapalloja ja

pikkupurtavaa!

Tapahtumassa esiintymässä
leikkipuistomme oma kummi 

Tervetuloa
Reippaantielle!

Siikaisten kunta
Koneurakointi Koivuviita Oy

Skyprint Oy
Tilitoimisto Susanna Järvenpää

Most Digital Oy
Lehtimäki Juha

Siikaisten Sos.dem. työväenyhdistys
Ainasvuori Minna

Aalto Antti
Eumer Oy

Konepaja Stryni Oy
Siikaisten seurakunta

Lehmijoki Erkki ja Marjatta
Siikaisten VPK

Kasvo- ja jalkahoitaja Seija Alanko
Suomen Puhdasilma Oy

Kaikki yksityiset tukijat

Sateen sattuessa vietämme avajaisia Siikaisten liikuntahallilla(Hallitie).
Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin. Tapahtuman järjestää MLL Siikainen.

MIKKO HARJU!
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Siikaisten 
KUNTAUUTISET
JOKA TALOUTEEN SIIKAISISSA 
JAETTAVA KUNNAN TIEDOTE

kustantaja: Siikaisten kunta, puh. 044-720 1020, 
Painopaikka: Skyprint oy, Siikainen 2019

ILMOITUSMYYNTI:
eveliina levula, puh. 044 720 1051
kuntauutiset@siikainen.fi

ILMOITUSHINNAT JA KOOT:
kaikki ilmoitukset ovat 4-värisiä.
1 sivun ilmoitus 190x265 mm, 120
tai 210x297 + 3 mm leikkuuvara
1/2 sivun ilmoitus 190x130 mm 70 €
1/4 sivun ilmoitus 92x130 mm 40 €
1/8 sivun ilmoitus 92x55 mm 20 €
Pieni rivi-ilmoitus,  2 €/rivi
vuosi-ilmoitus / 7 nro - 20 %,  
HintoiHin liSÄtÄÄn alv 24% Kuntauutiset no 2/2020 ilmestyy 5.3.2020. Materiaali kuntauutisiin 2/2020 on toimitetta-

va  24.2.2020 klo 15.00 mennessä kunnantuvan infoon, ulko-ovessa olevaan postiloke-
roon tai edellä mainitulla sähköpostiosoitteella.

ILMOITUSTEN TEKO riippumatta yhteisöstä 33€/tunti (alv. 0%).
Valmis aineisto osoitteeseen: kuntauutiset@siikainen. fi
Painovalmis PDF/JPG-tiedosto, ilmoituksen värit CMYK, resoluutio 300 dpi, ilmoitusaineis-
toa lähetettäessä sähköpostista tulee ilmetä seuraavat tiedot; asiakasyrityksen nimi, lähet-
täjän yhteystiedot sekä ilmoituksen koko (leveys x korkeus).

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.

KUNTAUUTISTEN VUODEN 2020 AIKATAULU
ilmoitusmateriaalin voi toimittaa myös sähköisesti kuntauutiset@siikainen.fi osoitteeseen. 

Jelppari
    - apua arjen askareisiin -

Arjen

Terveisin paikallinen yrittäjä 

Mari Halminen 
050-3318996
www.arjenjelppari.fi

Kotonasi tehdystä 
työstä saat 
kotitalousvähennyksen.

Ota rohkeasti yhteyttä! 

 

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 

 

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 

numero               ilmoitusmateriaalin              Jakelu
    viimeinen toimituspäivä

9/2020                   14.9.                       24.9.
10/2020                19.10.                    29.10. 
11/2020                16.11.                   26.11.

Fysioterapeutti 
Taina Koskimäki

- fysikaaliset hoidot lääkärin lähetteellä
- hieronnat (ilman lähetettä)

- kotikäynnit
- DETOX –kehonpuhdistushoidot

- Kinesio -kiputeippaukset

Liike- ja palvelutalo 
Siikainen

puh. 0400 448 969

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!

Kaikki LVI-alan työt nopeasti ja 
luotettavasti Kankaanpäästä, 
toimialueena myös Siikainen.
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Seurakuntatahtumat
SyySkuuSSa 2020

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

to 3.9. klo 18.30 naisten piiri srk-kodissa, vieraana Leena-Sisko Vanhatalo, 
        musiikkia, kahvit.
Su 6.9. klo 10   Sanajumalanpalvelus kirkossa, ervasti, tanskanen.
ma 7.9. klo 17  miesten piiri seurakuntakodissa, ervasti.
ti 8.9. klo 18.30  rukouspiiri seurakuntakodissa.
ke 9.9. klo 10   Seurakuntakodin kerho, Päivärinta. 
Su 13.9. klo 10  messu kirkossa, ervasti, tanskanen.
ma 14.9. klo 
9.30-11.30   Päiväkerho nuokkarilla, ilmoittautumiset 1.9. alk. p.0400 845821 / 
   ohj. annukka Viitanen. 
ma 14.9. klo 15.30  raamattupiiri seurakuntakodissa, ervasti. 
ti 15.9. klo 18.30  Sanan ja sävelen ilta seurakuntakodissa. kansanlähetyksestä past. Sakari kalliomaa ja
   kari teikari sekä muusikko-evankelista maria Piirainen. 
ke 16.9. klo 10  Perhekerho nuokkarilla. 
Su 20.9. klo 10  Sanajumalanpalvelus kirkossa, ervasti, tanskanen.
ti 22.9. klo 18.30  rukouspiiri seurakuntakodissa.
ke 23.9. klo 10  Seurakuntakodin kerho, Päivärinta. 
Su 27.9. klo 10  Sanajumalanpalvelus kirkossa, kymäläinen, tanskanen. 
ma 28.9. klo 15.30  raamattupiiri seurakuntakodissa. 
Su 4.10. klo 10  messu kirkossa, ervasti, tanskanen. maataloustuottajien kirkkopyhä.
   messun jälkeen kirkkokahvit seurakuntakodissa, järj. maataloustuottajat. 

eu-ruokaa diakoniatoimiston kautta, soita ja varaa aika puh. 0400 363 588/kaisa.

Hyvää ja siunattua syksyä! 
Toivottaa Siikaisten seurakunta 

yhteystiedot: (sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi)
kirkkoherra Olavi ervasti, puh. 040 586 1345  
talouspäällikkö Susanna Järvenpää, puh. 040 549 3122
Diakonissa kaisa Päivärinta puh. 0400 363 588 
kanttori Jari tanskanen, puh. 050 501 7226
nuorisotyönohjaaja (1.9. alk.) annukka Viitanen puh. 0400 845 821 
Suntio keijo Silvola puh. 040 514 4834

kuva: antti Partanen


