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Kunnanjohtaja Viveka Lanne 
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Kustantaja 
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Painopaikka: Skyprint Oy
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tai 210x297 + 3 mm leikkuuvara
1/2 sivua (190x130 mm)  70€ 
1/4 sivua (92x130 mm)   40€
1/8 sivua (92x55 mm)   20€ 
Pieni rivi-ilmoitus   2€/rivi 
Vuosi-ilmoitus -20% 
Hintoihin lisätään alv. 24%

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

Yhteisöt ja järjestöt 
Yhdistysten rivi-ilmoitukset logolla 
yhdistyspalstalla ovat maksuttomia. 
Muut ilmoitukset ja mainokset normaalin 
ilmotushinnaston mukaan.

Ilmoitusten teko riippumatta yhteisöstä 
33€/tunti (alv. 0%) 
 
Valmiin aineiston toimitus
Lähetä painovalmis PDF/JPG-tiedosto (värit 
CMYK, resoluutio 300 dpi) osoitteeseen 
kuntauutiset@siikainen.fi. Sähköpostiviestistä 
tulee ilmetä asiakasyrityksen nimi, lähettäjän 
yhteystiedot sekä ilmoituksen koko 
(leveys x korkeus)

Kuntauutisten aikataulu

Nro DL. jakelu
 
4 23.8.   2.9.
5 4.10   14.10
6 15.11.   25.11

Kuntauutiset 4 ilmestyy 2.9.2021. 
Ilmoitusmateriaalin viimeinen jättöpäivä on 
23.8.2021 klo 15.00!

Kansikuva: Minun Siikainen valokuvakilpailun 
osallistujalta vuodelta 2011.

Pääkirjoitus

Suvi-Siikainen on perinteisesti ollut muhkeampi lukupa-
ketti vuoden mittaan toimitettaviin Kuntauutisiin nähden. 
Sisältöä on pyritty koostamaan myös vapaa-ajanasukkaita 
kiinnostavaksi. Niin tälläkin kertaa, vaikka oman lisänsä 
tuo vaalit. Viime aikoina on puhuttu paljon kaksoiskun-
talaisuudesta ja vapaa-ajanasukkaiden mahdollisuuksista 
vaikuttaa mökkikuntansa päätöksiin. Vaikka kuntaverotus 
ja äänestysmahdollisuus koskevat edelleen vain vakituista 
asuinkuntaa, on hyvä tietää minkälainen porukka ja millai-
sin ajatuksin on ehdolla mökkikunnan asioiden päättäjiksi.

Kysyin päättyvän valtuustokauden puheenjohtaja Arja 
Kurtilta, millaisena hän näkee kauden päätökset ja valtuu-
tetun roolin suhteessa vapaa-ajan asukkaisiin ja matkaili-
joihin. Kurtin mielestä päätöksenteon kautta helpotetaan 
erityisesti vapaa-ajan asuntojen ja tonttien saatavuutta. 
Eteläpään edulliset tontit ovat esimerkki siitä, miten on 
saatu loma-asuntoja, jotka ovat myös vuokrakäytössä. 
Tälläkin hetkellä Eteläpäässä on tarjolla uusia loma-asun-
to tontteja.  Matkailuun liittyvistä päätöksistä lähiaikojen 
merkittävimmäksi päätökseksi Kurtti nostaa mukaan läh-
temisen Geopark hankkeeseen, sen avulla odotamme 
saavamme uudenlaisia matkailuryhmiä tutustumaan kun-
taamme. Vapaa-ajan asukkaiden kuulemista voisi lisätä 
vaikka kesätapahtumassa, jossa päättäjät kuuntelisivat 
lomalaisten mielipiteitä ja ehdotuksia. Pienenä haasteena 
Kurtin mielestä on saada mökkiläiset laajemmin tutustu-
maan kuntaamme; Siikainen on niin laaja pitäjä, että ääri-
laidoilla mökkiläiset asioivat usein naapurikuntien puolella 
ja Siikaisten tuntemus jää vähemmälle. Myös nämä mök-
kiläiset tulisi saada asioimaan ja tutustumaan Siikaisiin.

Tässä lehdessä on Siikaisten 150-vuotisjuhlateemalla 
sisältöä menneisyydestä, nykyisyydestä, ja tietysti tule-
vaisuuden odotuksista. Koronarajoitukset ovat siirtäneet 
Siikaisten Päivät elokuulle, mutta hyväähän kannattaa 
aina odottaa. Vahva yhteisöllisyytemme uudistaa tapah-
tumaperinteitämme; Siikaisten yhdistysten Pärjätään yh-
dessä -verkosto on koonnut monipuolisen tarjonnan to-
ripäivään, jonka kruunaa Siikaisten Yrittäjien koordinoima 
ulkoilmakonsertti.

Torilla tavataan!
Siikaisten kunnanjohtaja 
Viveka Lanne

Siikaisten juhlakesän alkajaisiksi kuntavaalit, 
huipennukseksi Siikaisten Päivät
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Juhlavuoden tapahtumia
Siikainen luontoa käydä edellä jo 150 vuotta – juhlanäyttely
Porin kaupunginkirjastossa 27.7-7.8.2021 kirjaston aukioloaikoina
Näyttelyssä esitellään laajasti kuntaa, eri kyliä ja yrityksiä. Mukana on historiaa, nykypäivää, tulevaisuuttakin 
mm. Geopark on näyttävästi esillä. Vierailijat voivat myös seurata yläkoululaisten laatimaa kuvakooste-videota 
Siikaisista. Monipuolisen ja tuoreen koosteen aikaansaamiseksi kuvia on kerätty koulun arkistoista, henkilö-
kunnalta ja oppilaiden vanhemmilta. Kaksiviikkoisen näyttelyn aikana mukana on luottamushenkilöitä esittele-
mässä näyttelyä.

Siikaisten Päivät 13-15.8.2021
Ympäristötaideteoksen julkistamistilaisuus 13.8.2021
Perjantaina päivällä Siikaistentien ja Kankaanpääntien risteykseen sijoitettava ympäristöteos paljastetaan. 
Tarkka kellonaika ilmoitetaan sen varmistuessa. Ympäristöteoksen toteutus on kunnan ja Satateräksen yhteis-
työtä.

Hirvijärven siltatanssit 13.8.2021 klo 19.00
Perinteiset siltatanssit perjantaina Hirvijärven sillalla. Tansittajana Raimo Koivukorpi & Juhani Haanpää. Jär-
jestäjänä Hirvijärven kyläyhdistys.

Siikaisten kunta on perustettu vuonna 1871, varsinai-
nen 150 -vuotissyntymäpäivä on 1.5.2021.  Juhlavuot-
ta on valmisteltu viime syksystä, mutta suunnitelmia 
on lykätty koronan myötä loppukesään ja syksyyn. Itse 
epidemiasta Siikaisissa on selvitty toistaiseksi vähäl-
lä, ehkä osin samasta syystä kuin Siikaisten synnyn 
aikaan. Itsenäistymistä edelsivät nälkävuodet, jolloin 
myös kulkutaudit jylläsivät. Siikainen säästyi silloin 
syrjäisen sijaintinsa ansiosta suurimmilta kulkutau-
tien aiheuttamilta tuhoilta. Nimensä Siikainen on ar-
vattavastikin saanut kalarikkaitten vesistöjen mukaan. 
Vesistöistä pyydettiin muun muassa runsaasti siikaa. 
Eräs keskiajalta peräisin oleva asiakirja kertoo mouhi-
järveläisestä kalastajan pojasta nimeltään Otamo, joka 
asettui asumaan kalaisan veden rannalle.  Hänen mu-
kaansa on nimetty Siikaisten vanhin kylä, Otamo.

Siikaisten kunnan menneisyydestä ja vaiheista eri nä-
kökulmista voit lukea lisää Siikaisten kunnan verkko-
sivuilta, 150-juhlavuoden sivustolta. Kirjojen ystäville 
sivustolle on kerätty myös luettelo teoksista, jotka ker-
tovat enemmän Siikaisista ja siikaislaisuudesta. Kirjas-

to on tärkeässä roolissa juhlavuotta valmistellessa ja 
sitä toteuttaessa. Kirjasto on itse asiassa kymmenen 
vuotta vanhempi kuin Siikaisten kunta. Siikaisten kir-
jastossa toteutetaan Siikainen mainittu! –näyttely mar-
raskuussa. Porin pääkirjaston näyttelytilassa Siikainen 
esittäytyy heinä-elokuun vaihteessa, kaksiviikkoisessa 
”Siikainen - luontoa käydä edellä jo 150 vuotta – juh-
lanäyttelyssä.

Kaikille avointa pääjuhlaa vietetään marraskuun 6.päi-
vä Siikaisten liikuntahallissa, juhlan toteuttaa Siikaisten 
yhtenäiskoulu. Juhlavaltuusto kokoontuu syyskuussa 
ja juhlavuoden ympäristötaideteos julkistetaan Siikais-
ten päivien yhteydessä 13.8. Siikaisten Päivien pääta-
pahtumaa lauantaina 14.8. organisoi Siikaisten Yrittäjät 
ja mukana talkoissa ovat siikaislaiseen tapaan myös 
muut yhdistykset. Seuraa juhlavuoden sivustoa, jonne 
kokoamme juhlavuoden tapahtumia sitä mukaa kun 
tietoja vahvistuu.

Tervetuloa juhlimaan kanssamme!

Siikaisten kunta juhlii poikkeuksellisissa oloissa

150 vuotta
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Lauantaina 14.8.2021
Perinteinen toritapahtuma Siikaisten yhtenäiskoulun pihamaalla. Toritapahtumassa yhdistysten järjestä-
mää ohjelmaa ja torimyyjiä. Tapahtumasta vastaa Pärjätään yhres -verkosto. Illan musiikkitapahtumas-
sa esiintyvät Frans Harju, Päivi Tuomi ja Mikael Tuominen. Liput illan konserttiin 10 €! Järjestäjänä 
Siikaisten yrittäjät.

Yhteislaulutilaisuus Metsätähdessä 25.8.2021
SPR Siikaisten osasto järjestää yhteislaulutilaisuuden Metsätähdessä keskiviikkona klo 13.00. 
Tilaisuuden laulattajana toimii Voitto Takanen. Tervetuloa!

Haapakeitaan perhepäivä
Loppukesällä, tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin, juhlistetaan Katselma-Haapakeitaan alueel-
la Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkin hyväksymistä UNESCON maailmanlaajuiseen verkostoon viime 
heinäkuussa. Yksi tavoite saavutettiin, työ jatkuu. Suunnitteilla on kymmenen kunnan alueen käsittävä 
pyöräilyreitistö mahdollisine oheispalveluineen. Siikaisten pyöräreitit löytyvät liikuntatoimiston nettisivuilta 
ww.siikainen.fi/liikunta

Juhlavaltuusto 29.9.                                                                                                                               
Juhlavaltuusto kokoontuu Metsätähdessä. Kirkkoherra Ervasti tuo seurakunnan tervehdyksen juhlaan. 
Ohjelmassa myös pitkään palvelleen henkilöstön ja luottamushenkilöiden ansiomerkkien jako. 
Juhlavaltuuston jälkeen tilaisuus jatkuu kutsuvierastilaisuutena.

Illanvietto Päivölässä 22.10. 
Esiintymässä Mikko Alatalo säestäjineen.

Siikainen mainittu! – juhlanäyttely
Siikaisten kirjastossa marraskuussa. Esillä siikaislaisten kirjailijoiden teoksia ja kirjailijaesittelyjä. Mukana 
myös kirjoja, joissa Siikainen mainitaan tai on tapahtumapaikkana.

Siikaisten kunnan 150-vuotisjuhla 6.11. klo 13.00 liikuntahallilla.
Juhlakahvitus klo 12 alkaen. Juhlan ohjelmasta ja kahvituksesta vastaavat yhtenäiskoulun oppilaat ja henki-
lökunta. Vierailla on mahdollisuus tutustua yläkoululaisten Minun mansikkapaikkani -videokoosteeseen, joka 
esittelee pienten koululaisten näkemyksiä parhaasta paikasta kotikunnassaan. Juhlapuhujana Matti Rimpelä.

Siikaisten kirjasto 160 vuotta 17.11.
Tilaisuus pidetään kirjastossa. Mahdollisesti jokin pienimuotoinen esitys. 
Kirjaston mielenkiintoisesta historiasta saamme lukea syksyn Kuntauutisista.

Joulukonsertti kirkossa 21.11. klo 18.00 
Konsertissa esiintyy vuoden 2014 tangokuningatar Maria Tyyster. 
Järjestäjä Lions Club Siikainen

Seuraa 
tapahtumailmoittelua 

 Siikaisten kunnan 
verkkosivuilla ja 

facebookissa!
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Siikaist
en Päivät

Siikaist
en Päivät

Tapahtumat järjestetään koronatilanteesta riippuen! 
Seuraa ilmoittelua siikainen.fi/ Vestorin ilmoitustaulu

OLUTTELTTA 
Ei omia alkoholijuomia 
tapahtuma-alueelle 
alkoholilaki 13. luku 85. §

 Juhlavuoden kunniaksi
ALLE 18-VUOTIAAT 

ILMAISEKSI 
varauduthan todistamaan ikäsi 

esim. Kela-kortilla

Siikaisten Päivät
Yhdistysten ohjelma

Pe 13.8.2021 Hirvijärven Siltatanssit klo 19-23.30, järjestäjä Hirvijärven kyläyhdistys
La 14.8.2021 Miina ja Manu retkellä -näytelmä klo 15 alk. Nuorisoseurantalolla, liput 3€/hlö, 
  järjestäjä Nuorisoseura yhteistyössä kunnan kulttuuritoimen kanssa.

LA 14.8.2021 YHTENÄISKOULUN PIHALLA

KLO 10-14.30 TORITAPAHTUMA
Myyjien lisäksi ilmaista ohjelmaa kaikenikäisille

• Pomppulinna ja jättiliukumäki 
• Nuorten toimintateltta
• Kudonta-aseman ja Merikarvia-Siikaisten kansalaisopiston työnäytöksiä 
 sekä toiminnan esittelyä
• Pöllöpönttönäyttely 
• Siikaisten seurakunnan kohtaamispaikka
• Ryijynäyttely ja Siikaisten kunnan 150-vuotisjuhlanäyttely liikuntahallilla 
• Lintujen Siikainen -videoesitys koululla
• Klo 12 Siikaisten Sisupussin ja Vuoden siikaislaisen yrityksen julkistaminen
• Klo 12.15 alk. Minimaraton tehtävärastein 

Järjestäjä Pärjätään yhres -verkosto

KLO 19-23.30 ILTAPIRSKEET
Portit aukeavat klo 18

Esiintyjinä Mikael Tuominen, Päivi Tuomi ja 
Frans Harju astuu lavalle klo 21

Järjestäjä Siikaisten Yrittäjät

IltaPirskeisiin LIPUT 10€



7Suvi-Siikainen 2021

Aktiivinen yhdistystoiminta ja talkootyö ovat aina ol-
leet isossa roolissa siikaislaisten elämässä, mutta muut-
tuvassa maailmassa niiden tärkeys pienellä paikkakun-
nalla korostuu entisestään. Niinpä eräänlainen uuden 
alku osuukin sopivasti 150-vuotisjuhlavuoteen, kun 
siikaislaiset yhdistykset ottavat ensimmäistä kertaa ko-
konaisvastuun Siikaisten Päivien järjestämisestä vuosi-
kymmenen tauon jälkeen.

Olet varmasti nähnyt maininnan ”Pärjätään yhres -ver-
kosto” Kuntauutisissa tai tapahtumailmoituksissa vuo-
sien varrella. Esimerkiksi Siikaisten Päivien kohdalla nuo 
kolme sanaa pitävät sisällään valtavan määrän aktiivisia 
ihmisiä. Lions Club sponsoroi torille ilmaisen pomppu-
linnan ja jättiliukumäen lapsille. SPR järjestää minima-
ratonin, Kotiseutumuseon väki kokoaa ryijynäyttelyn 
ja Nuorisoseura on tilannut lastennäytelmän tiloihinsa. 
Merikarvia-Siikaisten kansalaisopisto, Kudonta-asema 
ja Siikaisten lintuharrastajat esittelevät toimintaansa 
torilla. Leväsjoen kyläyhdistys, Reserviläiset ja Siikaisten 
Sisu taas mahdollistavat tapahtumavieraiden herkutte-
luhetket. Hirvijärven kyläyhdistys avaa kokonaisuuden 
Siltatansseilla ja Yrittäjäyhdistys puolestaan ottaa vas-
tuun lauantai-illan musiikkitapahtumasta.

Ohjelmajärjestelyiden lisäksi kokonaisuudessa tarvitaan 
kymmeniä talkootyöntekijöitä, jotka edellä mainittujen 
yhdistysten lisäksi löytyvät Sammin kyläyhdistyksestä, 
Partiolaisista, MLL:sta, Martoista, Eläkeläisistä ja Leväs-
joen Eränkävijöistä. Vapaaehtoisten lisäksi Siikaisten 
kunnan toiminta-avustus ja Leader Pohjois-Satakunnan 
hankerahoitus mahdollistavat aktiviteettien tarjoami-
sen kuntalaisille, vapaa-ajan asukkaille ja toivottavasti 

myös lukuisille muualta tuleville vierailijoille. Yhtenäis-
koulun lämmin vastaanotto tiloihinsa on puolestaan 
lauantaipäivän tapahtumat ylipäätään mahdollistava 
kivijalka. Myös kunnan ohella juhlavuottaan viettävä 
Siikaisten seurakunta on luonnollisesti tapahtumassa 
mukana.

Kun tätä pitkää listaa katselee, Yrittäjäyhdistyksen pe-
rinteisesti toritapahtumassa palkitseman Siikaisten 
Sisupussin valintakriteerien muuttamista ei tuskin 
tarvitse erikseen perustella. Juhlavuodesta alkaen Si-
supussiksi voi tulla valituksi vaikkapa aktiivinen yhdis-
tystoimija tai kaikkien tuntema ilopilleri. Työllisyyttä ja 
elinvoimaa ylläpitävien työpanos puolestaan huomioi-
daan valitsemalla Vuoden siikaislainen yrittäjä tai yritys.

- Valintakriteerien muuttamisessa on kyllä yksi iso on-
gelma. Hyviä ehdokkaita on niin paljon, että päätök-
sen tekeminen on erittäin vaikeaa. Onneksi päästään 
alkuun valitsemaan tuplamäärä henkilöitä tai yrityksiä, 
koska palkitseminen jäi viime vuonna väliin koronati-
lanteen vuoksi, muotoilee Siikaisten Yrittäjien sihteeri 
ja rahastonhoitaja Therese Rosenqvist.

Vuosien 2020 ja 2021 Siikaisten Sisupussi ja Vuoden 
siikaislainen yrittäjä tai yritys julkistetaan Siikaisten 
Päivien toritapahtumassa 14. elokuuta klo 12. Tulethan 
sinäkin paikalle nauttimaan ohjelmasta sekä tukemaan 
siikaislaisia yhdistyksiä ja yrittäjiä!

Seija Myllymäki, Siikaisten Yrittäjien 
puheenjohtaja

Siikaisten Päivät on kymmenien talkoolaisten ponnistus

YHTEISTYÖSSÄ ON VOIMAA!

IltaPirskeisiin LIPUT 10€

Varaa myyntipaikka 
Siikaisten päivien toritapahtumaan yhtenäiskoulun pihamaalle!
Toritapahtuma  pidetään lauantaina 14.8.2021 klo 10.00-14.30.
Kahvin, makkaran ja vohvelien myynti järjestetään siikaislaisten
yhdistysten toimesta! Myyntipaikka on ilmainen!

Varaukset ja lisätiedot ensisijaisesti sähköpostitse!

siikaisten@yrittajat.fi, (puh. 044 054 6989/Seija)
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Frans (Markku) Harju, on Siikaisissa 
kasvanut musiikin monilahjakkuus, 
jonka ensimmäinen single Ilman sua 
julkaistiin viime lokakuussa. Uusi tu-
lokas sai hyvän vastaanoton. 

- Ilman sua on uskomattoman kosket-
tava kappale. Upea tulkinta, laulajan 
persoonallinen ääni ja kappaleen mo-
nitasoinen sanoitus kolahtaa. Usein 
kuuntelen sitä nonstoppina kerta toi-
sensa jälkeen, kertoi eräs vanhempi 
ihailija kuullessaan Fransin esiintymis-
keikasta Siikaisiin. Fransille itselleen 
sanoituksella on toinenkin merkitys.                                                                                           
- Mulla ei ole mitään ilman musiikkia 
ja taidetta!

Toinen single Pelkääjän paikalla jul-
kaistiin viime helmikuussa ja kolmas 
on tulossa toukokuussa.
Frans on harrastanut musiikkia moni-
puolisesti koko ikänsä. Ensimmäinen 
bändiesiintyminen oli yläkouluaikana 
koulun kevätjuhlassa. Mikko-veli toi-
mi bändin solistina, Frans rummuis-
sa. -En itse muista, mutta minulle on 
kerrottu, että kovasti pistin hanttiin 
esiintymistä. En muista nauttineeni 
esiintymisestä vielä silloin tipan ver-
taa. Mitä kappaleita soitimme, siitä ei 
ole käsitystä, mutta bändin nimi oli 
Stainless, ruostumattomat. Ruostu-
mattomat veljekset. Liekö nimi enne?

Siikainen Summerissa vuonna 2014 
Twins Harju, Harjun kaksoset, toimi-
vat Juha Tapion lämppäriduona. Mik-
ko laulu ja kitara, Frans aloitteli beat-
boxausta.

Ensimmäiset musiikkiopinnot alkoi-
vat Kankaanpään musiikkiopistossa 
jo alakouluaikoina. Fransin instru-
mentti oli silloin haitari. Matkoilla 
musiikkiopistoon kuljettaja sai nauttia 
livemusiikista, varsinkin kotimatkoilla. 
Autossa oli neljä nuorta, kolme Harjun 
sisarusta ja yhteinen ystävä, kaikki in-
nokkaita laulajia. Frans oli yleensä se, 
joka keskeytti esityksen, usein yllät-
täenkin; joku lauloi väärin. - Absoluut-
tista sävelkorvaa mulla ei ole, mutta 

aika tarkka se kuitenkin on. Kuulostaa 
kamalalta, jos rytmiikka ei ole kohdal-
laan tai tauot ovat vähän sinne päin.

Musiikkiopinnot jatkuivat. Tampereen 
musiikkiopistossa Frans harrasti klas-
sista laulua. Teatteri ja näytteleminen 
alkoivat kiinnosta vähitellen. -Suo-
messa on tosi hyviä opistoja, joissa 
voi opiskella melkein mitä vain. Lah-
den kansanopiston näyttelijälinjalla 
opin jopa nauttimaan esiintymisestä. 
Oriveden opistolla minulla oli laulu 
pääaineena, harjoittelin myös pianon-
soittoa. Opiskelu opistoissa oli täysi-
painoista, harjoitukset saattoivat ve-
nyä iltaan. Opiskelu oli myös edullista, 
opistolla asuminen ei ole kallista ja 
esimerkiksi aamupala ja lounas olivat 
maksuttomia.

Molemmat opisto-opinnot tukivat 
Fransin valitsemaa musiikintekijä/lau-

lajauraa. Lauluja tehdään tällä hetkellä 
pienessä ammattitiimissä, jossa työ 
sujuu hyvin. Keikoilla Frans esittää 
omien biisiensä lisäksi covereita eli 
omia versioitaan tunnetuista hittibii-
seistä.

- Totta kai pyrin tähtiartistien joukkoon 
- askel kerrallaan. Haluan tästä itselle-
ni ammatin, jossa saan työskennellä 
täysillä musiikin parissa. Lähiajan ta-
voite on, että ensimmäinen levy voi-
taisiin julkaista ensi vuoden aikana. 

Siikaisten kesäkeikkaa Frans odot-
taa mielenkiinnolla. Kotipaikka-
kunnalla esiintyminen on erityistä.                                                                                                                               
- Aina, kun on paljon tuttuja yleisössä, 
niin se on jännempi keissi. Keikka on 
tietyllä tapaa erityinen, mutta kiva on 
kuitenkin tulla Siikaisiin laulamaan, 
summaa Frans tuntojaan kotipaikka-
kunnalla esiintymisestä. 

ILLAN MUSIIKKITAPAHTUMASSA TARJOLLA           MUSIIKKIA MONEEN MAKUUN!

Toripäivä jatkuu iltapirskeillä, monipuolisella musiikkitapahtumalla, jossa saamme kuulla nousevaa 
pop-artistia Frans Harjua, monipuolista, erilaisissa musiikkikilpailuissa kunnostautunutta laulaja Päivi 
Tuomea ja lämppärinä trubaduuri Mikael Tuomista kitaroineen.  Musiikkitapahtuma alkaa koulun ken-
tällä klo 19 ja jatkuu elokuun illassa klo 23.30 saakka.
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ILLAN MUSIIKKITAPAHTUMASSA TARJOLLA           MUSIIKKIA MONEEN MAKUUN!

Mikael Tuominen on porilainen 
musiikkiterapian ohjaaja. Musiikki 
on työssä olennainen työkalu. Va-
paa-ajalla jatkuu musiikkielämä mo-
nimuotoisena. Hänet tunnetaan ehkä 
parhaiten trubaduurina mies ja kitara 
- esityksineen. Musiikillinen osaami-
nen on paljon laajempaa. Hän soittaa 
monissa eri kokoonpanoissa. Tarvit-
taessa löytyy oma bändi, esiintymi-
set onnistuvat myös duona, triona tai 
kvartettina. - Musiikkilajeissa on suu-
ri valikoima tanssimusiikista, poppiin, 
rappiin ja hiphoppiin. Mitä tahansa 
tilaaja haluaa kuulla. Eri kokoonpa-
noissa esiinnytään tanssilavoilla, yk-
sityisissä tilaisuuksissa kuten häissä 
ja syntymäpäivillä. Skaala on laaja. Se 
on vahvuuteni.

- Olen musiikista oppinut paljon pe-
riaatteella ”harjoitus tekee mestarin”, 
mutta varsinaiset musiikin perustiedot 
teorioineen olen opiskellut Palmgren 
opistossa. Pääinstrumenttini oli säh-
kökitara. Keikoilla käytän tarvittaessa 
sekä akustista että sähkökitaraa tilan-
teen mukaan. - Keikoille lähden melko 
kevyellä rekvisiitalla. Kitara tai kitarat 
matkaan, lisäpotkua jalkarummulla. 

Äänentoistovälineet ovat kehittyneet 
huikeasti viime vuosina; koko pienen-
tynyt ja teho kasvanut. Mikäli mukana 
on kosketinsoittaja kuten esimerkiksi 
Siikaisten keikalla, keikasta tulee mo-
nipuolisempi ja itse huolehdin ensisi-
jaisesti laulusta ja kitarastani. 

- Olen siinä onnellisessa asemassa, 
että työni ja harrastukseni tukevat 
vahvasti toisiaan. Keikoilla käynti on 
rentoutus työn lomaan. Tähän asti 
tämä yhdistelmä on toiminut hyvin. 
En haaveile mistään isoista musii-
killisista voitoista tai kunnianhimoi-
sesti lähtisi kehittämään aivan omia 
kappaleita. Maailma on täynnä hyvää 
musiikkia, jota on hieno esittää. Tie-
dän omat rajoitteeni, omalla polullani 
aion jatkaa.

- Siikaisissa aion pysyä suomi-
pop-linjalla iskelmästä-rokkiin. Yk-
sittäisistä biiseistä uskon esittäväni 
ainakin Padddingin Paratiisin, toteu-
tumattoman Popeda-konsertin loh-
dutuksesi Pitkä kuuma kesä, ehkä 
myös, jos vähänkin olisi tuulista, niin 
paikallaan olisi Kari Tapion Myrskyn 
jälkeen. Yritän myös tutkailla yleisön 

mielialoja ja toivomuksia vastaanote-
taan. Kannattaa kuitenkin muistaa, 
että tehtäväni on toimia lähinnä he-
rättelijänä illan varsinaisia tähtiä odo-
tellessa.

Siikaisten musiikkitapahtumassa Päi-
vi Tuomen ja Mikael Tuomisen taus-
toista huolehtii Petri Forsman vahval-
la ammattitaidolla.

Päivi Tuomi (ent. Lahti) on porilainen 
laulava luokanopettaja, jonka juuret 
ovat myös Siikaisissa. Laulamista 
hän on harrastanut koko ikänsä. -En-
simmäiset laulukeikat kaverini kans-
sa olivat Siikaisten seurakuntatalolla, 
muistelee Tuomi.

Luokanopettajaksi opiskellessaan 
luonteva valinta oli erikoistua mu-
siikkiin. Musiikki nivoutuu luonte-
vasti opettajan työhön. Porissa luo-
kanopettajana toimiva Tuomi hoitaa 
koulussaan musiikkitunteja ja huo-
lehtii juhlissa säestykset ja oppilaiden 
musiikkiesitykset. Koulun bändikerho 
on myös hänen ohjauksessaan.

Ennen Noormarkkuun muuttoa perhe 
asui pääkaupunkiseudulla. Helsingin 
Pop & Jazz Konservatoriossa hän 
opiskeli laulua viisi vuotta samalla 
monipuolistaen laulutaitojaan. Hän 
alkoi saada myös laulukeikkoja eri-
laisten kokoonpanojen solistina. Työn 
ohessa keikkailu on jatkunut vuosia 
eri kokoonpanoissa niin tanssilavoil-
la kuin yksityistilaisuuksissakin. Oh-
jelmisto on laaja sisältäen poppia, 

swingiä, soulia, iskelmää ja lattaria. 
Viimeisin aluevaltaus on tango.

Päivi Tuomi pitää kilpailemisesta. 
Hetken mielijohteesta hän haki Tan-
gomarkkinoiden tangolaulukilpailuun 
keväällä 2019. Tuomi putosi kilpai-
lusta vasta siinä vaiheessa, kun lop-
pufinalistit valittiin. Sain kuitenkin 
kilpailukokemusta, erityislisänä tele-
visiokameroiden edessä laulaminen.

- Kokemuksesta oli hyötyä, kun yl-
lättäen huomasin olevani mukana 
seuraavassa laulukilpailussa syksyl-
lä 2020, kun karsittiin The voice of 
Finland -kilpailun jatkoon pääsijöitä. 
Tähän kilpailuun lähdin 16-vuotiaan 
tyttäreni innoittamana. Korona oli 
vienyt kaikki keikkamahdollisuudet 
ja kaipasin esiintymisiä. - Etenin 
kilpailussa Kaksintaisteluun saakka. 
Parinani oli kokenut, upea laulaja 
Susanna Wendelin. Kilpailukappa-
leena esitimme Brita Koivusen Suk-
laasydän. Kilpailussa oli mukava 
tunnelma ja asiantuntevat tuoma-
rit olivat kannustavia. Televisioka-
meroiden edessä esiintyminen oli 

myös melkoinen kokemus. -Nautin 
näistä kilpailuista ja samalla tunnet-
tavuus lisääntyy. Se taas vaikuttaa 
keikkojen määrään. Joskus haaveilen 
voivani pitää sapattivuoden ja vain 
laulaa. Tänä keväänä, kun keikat ovat 
olleet tauolla, olen ollut todella tyyty-
väinen turvalliseen työpaikkaan.
Omia biisejä olisi mukava tehdä, jos 
joskus olisi aikaa. Tärkeintä on kui-
tenkin laulaminen. - Kun pääsen lau-
lamaan, se vain on niin kivaa, vakuut-
taa musiikin moniosaaja Päivi Tuomi.

Teksti: Arja Lehtinen
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Siikaisissa sanottua
Siikaisissa sanottua

Siikaislaisissa sanonnoissa kuvastuu 
vahva itsetunto: Kyllä saa ko tah-
too,kyllä osaa ko viittii. Jossei o hyvä 
yhteen, ni on topra toiseen. Ja sitten 
vähän puolustelua: Kyllä luantoo olis 
muttei pirä paikat.

Naisista on riittänyt puhetta: Ko 
ottaa Siikasista ämmän ja Isojoel-
ta lehemän saa molemmat hyviä. 
Lujaotteisia naisia on myös ollut: 
Mulle ohojakset sano morsein ko 
vihiiltä palattiin. Pannaan kova kovaa 
vasten sano ämmä ko kivelle istu.
Tuhlaavaa emäntää paheksuttiin: 
Siälä on harva takkalaate.

Varallisuus jakoi ihmiset kahteen, 
oli rikkaita ja köyhiä: Syöämäköyhää 
ei auta jumalakaa. Köyhyyttä voi 
havainnoida useilla mitoilla:

Harvas ko köyhän puut liiteris. 
Sanonta: Parempi rikkaan ruoaka 
jäämää, ko köyhän vatta repeemään 
kertoo suhtautumisesta vähäosai-
siin.

Työtätekevää ihmistä kunnioitet-
tiin mutta laiskaa ei: Makaa niinko 
lehemä letos, moitittiin uneliasta. 
Palvelusväen sairauden aitoutta 
epäilevä emäntä kyseli: Eikö mis-
sään tansseja o että sairaat paranis.

Ylen syöminen oli nälkävuodet 
kokeneille siikaislaisille pahek-
sunnan aihe: Syöäkää, syökää ny 
niin että pää paisuu. Joko sait tyräs 
täytee? Huolestunut emäntä katseli 
pitopöydän hupenemista ja korotti 
ääntään: Ottakaa ny oma väkiki, 
viearaat hosuu niinku suret.

Friiaus ja avioliitto sai siikaisissa 
lausahduksissa paljon huomiota 
Tässä muutama : Onks täs muitaki 
havittelioita, kysy Pyörönpään Matti 
vihiillä. Se yhtää suree joka ei tierä 
yhyreksää saavansa sano entine 
flikka ko poika jätti. Ei kokematon 
tiä onnestans. Tipalla ko entisellä 
flikalla. Emmä oikein tiä kuka se oli, 
ko pimees tuli ja pimees meni, muua 
suutarilta se hais sano Otamon flikka 
ko lapselle isää kysyttiin.

Sanonnat Raija Collanderin kirjasta 
POIS KÖYHÄT AUKEELTA

Teksti: Raija Collander 
Kuva: Lea Järviluoma
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Pyntäisten kylään Samminjoen pohjoispuolelle Sii-
kaisten kunnan omistamalle Isotalon tilalle raken-
nettiin hirrestä ja luonnonkivestä 3-kerroksinen 40 
huonetta käsittävä Siikaisten kunnalliskoti vuonna 
1931. Tilalla harjoitettiin maa- ja metsätaloutta sekä 
karjanhoitoa. Päärakennuksen lisäksi piha-alueella 
oli lukuisia ulkorakennuksia kuten navetta, talli ja 
erilaisia huolto- ja varastorakennuksia. Tilanhoitaja 
vastasi maatilatöistä, kunnalliskodin johtaja kunnal-
liskodin asukkaista. 

Nuori apuhoitaja Anna-Liisa Varjonen (nyk. Laine) 
aloitti työt kunnalliskodissa vuonna 1966. Aloittaessaan 
hoitajana Laine oli ainut lääketieteellisen ammattitutkin-
non suorittanut hoitaja. Päärakennuksessa työskenteli 
kuusi hoitajaa, kaksi keittäjää ja yksi pyykinpesijä. Hoi-
dettavia oli kolmisenkymmentä.

Päärakennuksen kellarikerroksessa oli pesula ja talon 
lämpökeskus. Talossa oli keskuslämmitys ja metrisiä 
halkoja tarvittiin paljon ison rakennuksen lämmittä-
miseen. Polttopuiden keräämiseen ja lämmityksestä 
huolehtimiseen tarvittiin pari miestä.  Välikerros oli 
vuodeosasto, jossa asuivat melko huonokuntoiset van-
hukset. Samassa kerroksessa oli keittiö ja ruokasali. 
Siihen aikaan vanhainkodeissa hoidettiin myös kehi-
tysvammaisia. He pystyivät yleensä liikkumaan itsenäi-
sesti ja sen vuoksi he asuivat ylimmässä kerroksessa, 
johon tarpeen vaatiessa pääsi kulkemaan myös talon 
ulkopuolella olevia rappusia. Joka kerroksessa oli myös 
sisävessat, tosin niin pienet, että hoitotilanteessa niissä 
oli todella ahdasta. Päärakennuksessa asui lisäksi osa 
henkilökunnasta kuten kunnalliskodin johtaja, tilanhoi-
taja ja hoitajia, Päärakennus oli täynnä väkeä.

- Asukkaat olivat hoitoon tyytyväisiä. Jos lääkäriä tarvit-
tiin, apu oli helposti saatavissa. Tuttu lääkäri, alkuaikoi-
na Lindqvist myöhemmin Lahtinen, saapui kirkonkylältä 
auttamaan – viikonpäivästä tai vuorokauden ajasta riip-
pumatta, muistelee Laine alkuaikojaan kunnalliskodin 
palveluksessa.

Maatilan töissä tarvittiin myös henkilökuntaa. Tilanhoi-
tajan lisäksi oli maatilatyöntekijöitä. Talon asukkaista 
monet pystyivät olemaan mukana pelloilla ja metsä-
töissä. Puutarhassa ja erityisesti kasvihuoneessa asuk-
kaiden apu oli huomattava. Navetassa työskenteli oma 
karjakko. 

- Aina ei työtehtävissä ollut tarkkaa rajaa. Välillä toimin 
karjakon sijaisena ja huolehdin talon seitsemän lehmän 
lypsämisestä, naurahtaa Laine.

Vanhainkotien paloturvallisuuteen alettiin kiinnittää 
huomiota 1970-luvulla ja monikerroksisista puuraken-
teisista rakennuksista pyrittiin eroon. Tästä syystä myös 
Siikaisten kunnalliskodilla oli muutto edessä vuonna 
1973 yksikerroksiseen Pyntäisten lakkautettuun kou-
luun. Kaikki asukkaat mahtuivat uuteen paikkaan, mutta 
ruoka valmistettiin edelleenkin vanhassa rakennukses-
sa, myös pyykinpesu hoitui kunnalliskodin kellariker-
roksessa. Siirron myötä luovuttiin Isotalon pelloista, 
maanviljelyksestä ja karjanhoidosta. Tomaatteja tuotta-
nut kasvihuone ränsistyi käyttämättömänä.

Siirto entiselle koululle oli väliaikaisratkaisu. Uuden 
vanhainkodin suunnittelu kirkonkylälle alkoi.   Rahoitus-
päätösten varmistuttua suunnittelu vauhdittui. Muut-
tokuorma kirkolle Metsätähden tiloihin lähti elokuussa 
1989. 

Anna-Liisa Laineen työ jatkui vielä kymmenisen vuotta 
Metsätähdessä. Hän jäi eläkkeelle vuosituhannen vaih-
teessa.

- Suurin muutos työaikanani oli se, että kehitysvam-
maisia ei enää sijoiteta vanhainkoteihin, vaan heitä 
tuetaan itsenäiseen asumiseen ja elämiseen. Henkilö-
kunnan ammatillinen koulutus on lisääntynyt valtavasti 
ja työolot ovat huomattavasti parantuneet. Työskente-
lypaikoista riippumatta olen kuitenkin työvuosiini hyvin 
tyytyväinen.

Teksti Arja Lehtinen

Kunnalliskoti

Siikaisten kunnalliskoti Pyntäisissä vihittiin käyttöönsä 14.6.1931.
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Pyntäisten kunnalliskodin rakentamisen aikoihin van-
huksille tarkoitettuja tiloja rakennettiin syrjäisiin, rau-
hallisiin paikkoihin. Yleisen ajattelun muutoksen myötä 
uusi vanhainkoti rakennettiin keskelle Siikaisten kirkon-
kylää.  Samaan aikaan kaupunkien hälyssä kaivattiin hil-
jaisuutta ja aitoa kosketusta luontoon. Kunnalliskodille 
löytyi uutta käyttöä; hyväkuntoinen hirsirakennus sekä 
ympärillä oleva erämaaluonto tarjosivat oivalliset hiljen-
tymisen puitteet nykyajan kiireisille ihmisille.

Samjen Retriittikeskus perustettiin entisen kunnallisko-
din alueelle syksyllä 2004.

- Tämä on uskomattoman hieno paikka. Ympäristön hil-
jaisuus ja tämä korpimaisema ovat jotain sellaista, että 
loppuu sanat, huokaa Maarit Vainio, joka tällä hetkellä 
vastaa Samjen toiminnasta.

Vainio on hyvä esimerkki monipaikkaisesta asujasta. 
Koti on Turussa, mutta hän asuu välillä myös Alasta-
rolla, jossa toimii Tiibetin taidemuseon johtajana ja kol-
mannen kodin tarjoaa Samjen retriittikeskus Siikaisissa. 
Pohjoisessa kasvaneelle Vainiolle luonto on tärkeä ja 
läheinen asia, pitkät välimatkat eivät häntä pelota.

Pekka Airaksinen (1945-2019), taiteilija, muusikko 
ja meditaatio-opettaja, osti kunnalliskodin kiinteistön 
vuonna 1998 retriittikeskukseksi, joka tarjoaa mahdol-
lisuuden hakea hiljaisuutta ja lepoa arkeen. Keskusta 
ylläpitää vuodesta 1980 toiminut Perinneyhdistys Mui-
naismieliset ry.

-Airaksisen kanssa avasimme taidekeskuksen Alasta-
rolle vuonna 2017 ja suunnittelimme avaavamme sa-
manlaisen tänne Samjeen kesällä 2019. Tarkoitus oli 
esitellä tiibetiläisen taiteen lisäksi meditatiivista taidetta, 
taidetta, jossa yhdistyvät meditaatio ja omien mielen-
liikkeiden kuvaaminen maalaamalla. Tähän meitä innos-
ti myös Turun taidejohtaja Päivi Kiiski.

- Valmistelimme innolla kesän tapahtumia. Meditatiivi-
sen taiteen keskuksen avajaispäiväksi sovittiin 8.6.2019. 
Avasin keskuksen sovitusti, mutta tilaisuudesta tuli sa-
malla perustajajäsenen ja henkisen opettajamme Pekka 
Airaksisen muistotilaisuus. Kesäohjelma oli valmiina, 
mutta sitä en jaksanut liiemmin markkinoida, muistelee 
Vainio haikeana.

FM, jooga- ja meditaatio-opettaja Maarit Vainio on ai-
kaisemmin toiminut monenlaisissa tehtävissä mm. kir-
jastonhoitajana, sivistystoimenjohtajana, kansalais- ja 
työväenopistoissa omaelämäkertakirjoittamisen opet-
tajana ja joogakurssien vetäjänä. Viimeiset viitisentoista 
vuotta hän on keskittynyt meditaatio- ja joogakurssien 
ohjaamiseen.  Kurssit ovat avoimia kaikille kiinnostu-
neille. Meditaatio-opetuksessa hänen mielestään on 
olennaisinta, että ihminen vähitellen pystyisi olemaan 
myötätuntoisempi itseään ja muita kohtaan. Opetusti-
lanteisiin, jota hän pitää, kuuluu opetuspuhe, klassista 
joogaa, meditaatio ja keskustelu. Tavoitteena on luoda 
kehon, mielen ja hengityksen syvä yhteys.

Rakennettu kestämään 

Elämä jatkuu entisessä kunnalliskodissa

Thangkamaalaukset ovat tiibetinbuddhalaisa 
meditaation kuvituksia.

Alkuperäinen tiibetiläinen silkkikankaalle 
lehtikullalla koristeltu Mandala -maalaus.
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Samjessa on erityisyytenä Suomen 
ainoa ja maailman pohjoisin Stupa. 
Se on viisimetriä korkea graniittipat-
sas, joka symbolisoi sisäistä rauhaa 

ja maailman rauhaa. Stupa on tiibetin-
buddhalaista perinnettä. 
Kuva: Pekka Lehtimäki

- Jokainen pystyy hiljentymään ja joogaamaan itsek-
seenkin, mutta opettajan avulla harjoituksesta voi tulla 
antoisampi.

- Korona rajoitteet vuosi sitten tuntuivat aluksi lähinnä 
rauhoittavilta. Nyt huomaan, että niin mielelläni jo toisin 
ystäviäni tänne ja meditaatio- ja joogaharjoitukset voisi 
suorittaa kasvotusten. Viime kesänä aloitin joogakurssit 
Skypessä. Yllätyin, miten laajasti sain oppilaita ympäri 
Suomea. Tulevana kesänä on tarkoitus aloittaa hybri-
dijooga, jossa opetan joogaa sekä lähiopetuksena että 
netin kautta.

Tulevaan kesään Vainio suhtautuu luottavaisesti.

- Olemme kunnostaneet Leader-rahoituksen avulla ul-
korakennuksen, joka toimii jooga-ja meditaatiosalina 
sekä näyttely- ja konserttitilana. Tarkoitus on jatkaa pari 
vuotta tauolla ollutta Airaksisen, kansainvälisestikin ar-
vostetun muusikon, aloittamaa musiikkifestariperinnet-

tä, mikäli kokoontumisrajoitukset sen sallivat ja saan 
sovittua esiintyjien kanssa yhteisen viikonlopun. Taide-
näyttelyn, jossa on esillä Airaksisen omaa meditatiivista 
taidetta, laitan esille ulkorakennukseen joka tapaukses-
sa, suunnittelee Vainio.

Kunnalliskodin 90-vuotias rakennus seisoo edelleen 
ylväänä mäen kumpareella, maalipinnat kunnossa niin 
ulkona kuin sisälläkin. Ulkonäkö poikkeaa alkuperäises-
tä rakennuksesta vain ikkunoiden osalta, jotka jossain 
vaiheessa on vaihdettu yksinkertaisimpiin. Sisätiloista 
ei enää löydy 40 erillistä huonetta, vaan tiloja on yh-
distelty ja saniteettitiloja suurennettu. Ulkoinen muu-
tos on tiibetiläiseen perinteeseen liittyvä viisimetrinen 
Stupa-patsas pihan laidalla. Talon kunnosta huolehtii 
ympärivuotisesti talonmies. Metrisiä halkoja tarvitaan 
edelleenkin sopivan lämpötilan varmistamiseksi sekä 
talon asukkaille että arvokkaiden taideaarteiden säily-
misen turvaamiseksi.

Teksti ja kuvat Arja LehtInen

”Tämä on uskomattoman hieno paikka. 
Ympäristön hiljaisuus ja tämä korpimaisema 

ovat jotain sellaista, että loppuu sanat”



14 Suvi-Siikainen 2021

Kylätaloilla tapahtuu
Löylyä Leväsjoelle - Kyläsauna

Koleana vapunpäivän aamuna Leväsjoen kylätalolla ol-
laan jo joukolla valmistumassa valutalkoisiin. Kaivinkone 
on tehnyt tehtävänsä, pohjatossu on valmis vain sement-
ti sekoittamatta. Hirsisaunan pohja on valmistumassa.

Pari vuotta sitten Leväsjoen kyläyhdistys lunasti Päivölän 
rajalta Koiviston pihapiirin. Luonnonvaraisella tontilla oli 
polttopuiksi kelpaavaa puustoa ja kolme huonokuntoista 
rakennusta. Rakennuksista sauna purettiin, myös yhden 
lehmän navetta on purkukuntoinen. Pieni hirsinen asuin-
talo jää. Se kunnostetaan jossain vaiheessa myöhempää 
käyttöä varten. Tarkoitus on näyttää myös nuoremmal-
le väelle, että elämää elettiin ennekin, pienessä mökissä 
asuttiin, yhdestä lehmästä saatiin perusravinto.

Leader Pohjois-Satakunta myönsi rahoitusta Löylyä Le-
väsjoelle – Kyläsauna -hankkeelle. Hirsisaunan rakenta-
misen lisäksi rahoitusta sai myös hirsikurssi. - Kyllä ne 
hankkeen paperityöt vähän hirvitti. Onneksi joukossam-
me on niitäkin, jotka osaavat papereita pyörittää, tuumi 
kyläyhdistyksen puheenjohtaja Erkki Luoma. - Leader-toi-
mistosta saimme hyvää tukea ja Siikaisten kuntakin suh-
tautui hankkeen toteuttamiseen myönteisesti.

Saunan rakentaminen parantaa myös Kylätalo Päivölän 
palvelutasoa, sitä voi vuokrata joko erikseen tai yhdessä 
kylätalon kanssa. Kyläläiset osallistuvat rakennustalkoi-
siin kukin oman osaamisensa mukaan, jokaiselle löytyy 
varmasti sopivaa tekemistä, emännätkin osallistuivat hir-
sipuiden kuorimiseen. - Se oli yksi hujaus, hyvä kun saa-
tiin tuotua puita kuorintapaikalle sillä vauhdilla kuin naiset 
kuori - ja hyvin kuorivatkin, kehuu Luoma.

-  Hirsirakentamisen kurssille  saamme vetäjän  Pomar-
kusta, metsätyön- sekä hirsitöiden opetukseen erikois-
tuneen, Tero Lehtosen, entinen Kullaan metsäopiston 
opettaja. 
- Nuorison kiinnostus varsinkin hirsirakentamisen kurs-
siin oli Iloinen yllätys, toteaa rakennusalan ammattilainen 
Kari Lilja.

Pelkkahirsistä rakennettavan saunan pystytys alkaa poh-
javalun kuivuttua. - Hirret ladotaan välittömästi päällek-
käin, siinä ne kuivuvat. Välit tilkitään juutilla. Ei sentään 
sammaleella, vaikka perinteisesti rakennetaankin, nau-
rahtaa pitkän linjan rakennusmies Mikko Mahlamäki.

Ilmassa on innostusta ja tekemisen meininki. Rakentajien 
tavoite on selvä; joulusaunaan tähdätään – vuodesta ei 
ihan vielä olla varmoja.

Ilmassa on innostusta ja tekemisen 
meininki. Rakentajien tavoite on selvä; 
joulusaunaan tähdätään – vuodesta ei 

ihan vielä olla varmoja.

Pohjatyöt aluillaan, tuumaustuokio. Kari Lilja vasem-
malla Ville Mäkitalo ja Erkki Luoma, koronarajoitteet 
huomioitiin myös ulkotilassa.

Teksti ja kuva: Arja Lehtinen
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- Vanha kaukalo koulun pihalla alkoi olla niin rapistunut, 
että kunnostaminen olisi ollut hyödytöntä. Laidat olivat 
täysin käyttökelvottomat. Jäädytysvesi valui suurelta osin 
pihamaalle. Vain maalit ja verkot olivat kunnossa. Uudelle 
kaukalolle oli tilaus, kertoo Sammin kyläyhdistyksen pu-
heenjohtaja Riitta Merimaa. 

- Eihän se helppoa ollut saada kyläläisiä uskomaan kau-
kalon tarpeellisuuteen. Mielipiteitä riitti puolesta ja vas-
taan. Tuleviin talviin ei juurikaan luotettu. Epäilijöitä löytyi. 
Mielialat alkoivat muuttua, kun alettiin puhua monitoimia-
reenasta, jolle löytyisi ympärivuotista käyttöä.

Työt pääsivät alkuun. Leaderin teemahanke auttoi talou-
den suunnittelussa. Työ tuntui mielekkäältä myös siitä 
syystä, että uusi kaukalo suunniteltiin omalle maalle kylä-
talon avaralle piha-alueelle. Hanke toteutettiin oman kylän 
voimin. Kylältä löytyi tarvittavia koneita ja osaavia talkoo-
laisia, kukin taitojensa mukaan. Useita talkoopäiviä oli ta-
kana ennen kuin 20 metriä x 40 metriä kokoinen areena 
valmistui. Laidat ostettiin käytettynä, mutta ne ovat täysin 
toimivat. Laidat voidaan myös avata päädyistä. Auraami-
nen helpottuu.  Lisäksi tarvittiin neljä valopaalua, jokai-
sessa kaksi valonheitintä. Vedensaanti jääkiekkokaukalol-
le vaati vesipostin asentamista. 

Avajaiset hiihtolomaviikon alkaessa pidettiin pienimuotoi-
sesti koronarajoitukset huomioiden. - Paikalle kutsuttiin 
vain lapsiperheitä ja toiminta hajautettiin eri paikkoihin. 
Omassa porukassa liikuttiin kaukalolta lumikasalle, grillille 
tai sisätiloihin, jossa oli tarjolla mehut ja kahvit. Lapsia 
oli paikalla parikymmentä. Harmitti, kun talkootyöläisiä ei 
näihin juhliin voitu kutsua, mutta heti juhlitaan, kun rajoi-
tukset sallivat isommat kokoontumiset, vakuuttaa kylätoi-
mikunnan varapuheenjohtaja Susanna Järvenpää. 

- Onneksi heti ensimmäinen talvi oli jään kannalta suo-
tuisa. Miika, meidän perheen eskarilainen kehittyi luis-
telussa valtavasti. Tämä on tulos, kun harjoittelupaikka 
on lähellä. Taitaa olla innokkain kaukalon käyttäjä koko 
kylässä, arvelee Susanna-äiti.

Miika myöntää, että luistelu on tosi kivaa ja hän osaa sitä 
jo aika hyvin. Jarruttaminenkin onnistuu, mutta takaperin 
luistelussa on vielä opettelemista. Siinä haastetta tuleval-
le talvelle.

Jään talvihuolto; jäädytys ja auraus sujuivat ensimmäi-
senä talvena melko vaivattomasti. Asiaa auttoi se, että 
myös miehet saivat peliaikaa ja joukkueet kasaan, tosin 
mukana oli kankaanpääläisvahvistusta.

Kaukalon varustaminen kesäkuntoon odottaa lämpimiä 
ilmoja. Varastossa odottavat lentopalloverkko kiinnitys-
paaluineen, koripallotelineet säädettävällä tangolla ja eri 
lajien pallot, tulossa on lisäksi potkupallokroketti. 

Monitoimiareenahanke on loppuunsaatettu, mutta uusi 
on jo alkamassa. Pihan viimeistely odottaa. Siihen kuu-
luvat mm. sorastus, grilliportaiden uusiminen, pihakeinu 
ja penkkejä sekä koko alueen siistiminen. Myös tähän 
suunnitelmaan on saatu rahoitus Leaderin teemahank-
keesta. 

Sekä Merimaa että Järvenpää myöntävät, että välillä tulee 
uskon puute.- Hyvältä tuntuu kuitenkin silloin, kun näkee, 
että kaukalossa on luistelijoita. Se palkitsee. Se, että yri-
tetään, eikä vain surkutella, lisää motivaatiota. On eloa, 
ideoidaan ja toimitaan. Luulen, että meillä on kuitenkin 
”Luontoa käydä edellä”, tiivistää Susanna Järvenpää voi-
makaksikon tuntoja.

Talven riemua, nappulat vauhdissa

Sammin monitoimiareena 
ympärivuotisessa käytössä

Teksti: Arja Lehtinen
Kuva: Titta Jönkkäri
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Kunta oli teettänyt jo aiemmin hak-
kuita, joista haavat saatiin pitkos-
puumateriaaliksi. Pitkin reittiä on 
sikin sokin lankku poikineen. Niiden 
”järjestäytyminen” pitkospuureitik-
si tietää hikisiä kesäpäiviä. Vaikka 
puutavaraa on reitin varrella, pääsee 
siellä kulkemaan pitkospuiden val-
mistumista odotellessa. Pienen Haa-
pajärven rantaan tulee taukopaikka. 
Taukopaikalle tulee pöytä ja penkit, 
joiden materiaali myöskin odottaa jo 
Pienen Haapajärven rannassa kokoa-
mista. Ahon Simo ja Ikävalkon Marko 
ovat ne talven aikana sahanneet val-
miiksi.

Arja Lehtinen kirjoitti toiveikkaasti 
Kuntauusissa 12/2019, että valmiille 
reitille voitaisiin päästä parhaassa ta-
pauksessa kesällä 2020. Valitettavasti 
ei päästy. Talvi 2020 oli lähes lumeton 
eikä puutavaraa reitille päästy aja-
maan. Sen pienen hetken, kun lunta 
oli hitunen maassa, Taisto Salo sai 
vietyä puutavaran Herranmetsän-
ojan ylittävää siltaa varten. Kunnan 
miesten toimesta silta valmistui vii-
me keväänä muutamassa päivässä. 
Viime kesänä tehtiin myös muutama 
pienempi silta ojien yli reitin alkupää-
hän.

Puutavaraa ajettiin reitin varrelle 
moottorikelkalla, joinain päivinä jopa 

kahdella. Kunnalla ei ollut valmista 
rekeä, jolla raskaat tukipuut ja 3 met-
riä pitkät pitkospuut olisi voitu vetää 
suolle. Siispä luovuus kehiin; Korke-
laisen Teron ideasta hankittiin kaksi 
ahkiota, joiden pohjiin kiinnitettiin 
muovisukset. Ahkiot kiinnitettiin oh-
jausraudalla toisiinsa, mönkijän pe-
räkärry kyytiin ja menoksi. Yllättävän 
hyvin ahkiot kestivät poukkoilevan 
menon raskas kuorma päällä. Ei niis-
tä enää pulkkailuun ole ja ensi talvek-
si niitä täytyy fiksata. Kallion Tapion 
vanha hevosreki oli myös oiva peli. 
Surullista kyllä jossain kohtaa taakka 
kävi liian raskaaksi ja vanhan palveli-
jan jalas meni poikki.

Arjan, minun ja monen muunkin 
harmiksi reitti ei valmistu vielä tule-
vanakaan kesänä. Reitin rakentami-
nen vie enemmän aikaa kuin aluksi 
ajateltiin. Rakentaminen tapahtuu 
kunnan omana työnä, eikä reittiä ra-
kentamaan ole mahdollisuutta irrot-
taa päätoimisia rakentajia. Toisaalta 
ensikertaa luontoreittiä rakentaville 
ajoittainen rakentaminen antaa aikaa 
pohtia ja suunnitella eri työvaiheita.

Myös puutavaraa menee enemmän 
kuin alun perin laskettiin. Viime syk-
syn märkyys osoitti, että pitkospuita 
tarvitaan useampaan kohtaan kuin 
oli suunniteltu. Pitkospuumateriaa-

lin loppuessa kesken sahurit Timo ja 
Marja-Terttu Giers sekä Matti Juhala 
sahasivat uutta materiaalia ripeästi. 
Aurinko kuitenkin osoitti voimansa 
emmekä ehtineet kaikkea materiaalia 
ajaa ennen lumien sulamista. Toivot-
tavasti ensi talvena saadaan lunta ja 
työt voivat jatkua siltä osin. Myöhem-
min maaston kuluminen voi vielä lisä-
tä rakentamisen tarvetta.

Entä miten minä liityn tähän? Opiske-
len Pohjoisen Keski-Suomen ammat-
tiopistossa luonto- ja ympäristöalan 
perustutkintoa tarkoituksena valmis-
tua ympäristönhoitajaksi. Yhtenä va-
linnaisena aineena minulla on Ulkoilu-
reittien rakentaminen ja hoitaminen. 
Sen työharjoittelua olen suorittanut 
ko. reitin rakentamisessa. Itseasiassa 
olin reitistä innoissani jo ennen kuin 
edes tiesin hakevani alan koulutuk-
seen. Kuullessani tästä hankkeesta 
lyöttäydyin Muuttomaan Pekan ja Sa-
lon Taiston mukaan, kun he kävivät 
linjaamassa reittiä. Intoni reitistä ei 
ole vähentynyt, päinvastoin. Siellä on 
hiljaisuutta, luonnontuoksuja ja luon-
nonrauhaa, jotka tekevät sielulle hy-
vää. Tulevana kesänä ajoittain myös 
vasaran pauketta!

Ahkeraa käyttöä reitille!
Teksti ja kuvat: Marjaana Salo

Katselmasta Pienen Haapajärven kautta Haapajärven tilalle kulkevalle reitille päästiin vihdoinkin menneenä 
talvena ajamaan puutavaraa tulevia pitkospuita varten.Puutavara on peräisin kunnan omista metsistä.

Mikäs oli ajellessa, kun aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta. 
Kunnan omien työntekijöiden lisäksi hommissa on ollut 
mukana Toimintatuvan työntekijöitä.

Kiitos lumitalven; pitkospuut odottavat 
rakentajia Haapakeitaalla
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MLL:n Siikaisten osaton pitkäaikainen sihteeri Säde Suomi-
nen muistelee paikallisyhdistyksen monipuolista toimintaa 
alkuvuosikymmeninä. Tämän päivän toiminta-ajatusta esit-
telee yhdistyksen sihteerinä viime aikoihin saakka toiminut 
Marika Koskinen. Monet alkuaikojen tehtävistä on siirret-
ty yhteiskunnan hoidettavaksi. MLL:n tunnuslause ”Lapset 
ensin” kuvaa järjestön perustehtävän olevan ajankohtainen 
edelleen.

Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliitto perustetiin v. 1920 
edistämään lastensuojelutyötä. Ryhmä valveutuneita siikais-
laisia perusti Siikaisiin oman osaston jo 22.5.1927.

Monet alkuaikojen toiminnat olivat hyvin konkreettisia ja mo-
nimuotoisia, sellaisia, jotka ovat myöhemmin siirtyneet yh-
teiskunnan ylläpitämiksi.

Lokakuussa 1936 kokouksessa tehtiin esitys kunnanvaltuus-
tolle, että kuntaan perustettaisiin äitiyshuollon neuvojan toimi, 
joka uskottaisiin kunnan kätilölle. Äitiyshuolto oli lisätty käti-
löiden koulutukseen 1930- luvulla, jo aikaisemmin odottavia 
äitejä oli terveyssisarten toimesta neuvottu. Toisena asiana 
päätettiin toteuttaa kestokorijärjestelmä, äitiysavustuspak-
kauksen edeltäjä. Niissä vähävaraisille äideille lainattiin vau-
vanvaatteita. Kolmantena asiana päätettiin asettaa maatalo-
uskerhovaliokunta maatalouskerhotoiminnan toteuttamiseksi. 
Maatalouskerhotoiminta oli nykyisen 4-H toiminnan edeltäjä.

Vuonna 1943 Siikaisten osasto sai kummikunnakseen Gnar-
pin kunnan Ruotsista (kummikunnat antoivat aineellista tukea 
Suomen lapsiperheille). Ensimmäiset kummikunnalta tulleet 
rahalähetykset jaettiin joulukuussa 1944 vähävaraisille lap-
siperheille. Myöhemmin jaettavaksi saatiin myös vaatteita, 
kenkiä, lahjatavaroita, leipää ja karamelleja. Myös kahvia ja 
sokeria saatiin, mutta ne myytiin ja varat talletettiin terveys-
talohanketta varten. Vuonna 1948 tuli Gnarpin kunnalta raha-
lahjoitus terveystalohanketta varten. Osaston omistuksessa 
oleva Siikahovi- niminen tila, jonka osasto oli saanut suojelus-
kunnalta lahjoituksena, päätettiin lahjoittaa kunnalle sillä eh-
dolla, että kunta mahdollisimman pian rakentaa terveystalon 
kirkonkylään. Samalla päätettiin sitä varten kootut rahavarat 
lahjoittaa kunnalle, kun rakennustyö on valmis.

Sotakummitoiminnalla saatiin aineellista apua vähävaraisille 
lapsille. Kummilapsia välitettiin myös SPR:n kautta amerikka-

laisille ja norjalaisille kummeille. Vuosina 1946 -1948 osasto 
sai Amerikan Punaiselta Ristiltä lahjoituksena vaatetavaraa 
jaettavaksi tarvitseville. Muita SPR:n tehtäviä oli mm. sairaan-
hoitotarvikkeiden hoito ja rahankeräys. Punainen Risti erosi 
Siikaisissa MLL:stä 1950, jonka jälkeen perustettiin SPR:n 
paikallisosasto. 

Varoja on hankittu monin eri tavoin, kuten myymällä arpoja, 
pitämällä juhlia ja muotinäytöksiä, sekä myymällä liiton tuot-
tamaa aineistoa, esim. vappumerkkejä. 1980-luvulla myytiin 
jäätelöä Siikaisten päivien torilla ja kesäteatteriesityksissä. 

Alussa toiminta keskittyi lähes kokonaan terveydenhoitoon ja 
aineelliseen auttamiseen. Sittemmin toimintaa täydennettiin 
opetus- ja valistustyöllä. Vuonna 1943 alkoivat lasten- ja ko-
dinhoitokurssit, joiden tavoitteena oli tuoda äideille tietoa hy-
gienian ja terveellisen ruokavalion merkityksestä, sekä siihen 
aikaan yleisen riisitaudin ehkäisystä. Hammashoitoa tuettiin 
hankkimalla valistusaineistoa ja hampaidenhoitotarvikkeita 
koululaisille. 1950-luvulla oli toimintamuotona ehdolliseen 
tuomittujen nuorten rikollisten valvonta. Nuorisorikollisuu-
den ehkäisemiseksi pidettiin kouluissa valistustilaisuuksia. 
Vuosina 1944 - 1973 osasto järjesti kahdenviikon mittaisia 
uimakouluja eri kylille. Lisäksi järjestettiin mm. hyvän käytök-
sen kurssi, liikenne valistuskursseja sekä lastenkaitsijakurssi. 
Vuonna 1967 aloitettiin perhekasvatus, jolloin erityisesti ko-
rostettiin isän osuutta perheessä.

Liikunnan saralla tukea annettiin mm.  lahjoittamalla palkin-
toja, avustamalla jääkiekko- ja luistinratojen kunnostuksessa 
sekä järjestämällä nappulakisoja. Uimahalliretkiä tehtiin Kan-
kaanpään uimahalliin 1980-luvulla. 

Kulttuuriharrastuksista mainittakoon Lystisunnuntain perin-
neleikkitilaisuuksien järjestäminen YK:n lasten oikeuksien 
päivän aikoihin ja Enkelikirkko Viattomien lasten päivänä. 

Vanhuksiakaan ei kokonaan unohdettu, sillä marraskuussa 
1946 päätettiin järjestää juhla vanhuksille, johon kutsutaan 
kaikki yli 50-vuotiaat.

Siikaisten osasto täyttää muutaman vuoden kuluttua 100 
vuotta. Taukoja toiminnassa on välillä ollut, mutta onneksi se 
on uudelleen käynnistynyt ja toiminut ja toimii edelleen pyrki-
myksenä vastata kunkin ajan haasteisiin omalla panoksellaan.

MLL Siikaisissa tänään
Lasten iloinen nauru, riemunkiljahdukset 
ja leikit ovat aina ilahduttavaa katselta-
vaa. Totinen keskittyminen, kavereiden 
kannustaminen luovat yhteishenkeä, kun 
on aika näyttää taidot jalkapallokentällä, 
luistelukentällä tai keppariesteradalla. 
Hellyyttävien pienten enkeleiden esiin-
tyminen enkelikirkossa on ollut mukava 
joulunajan ohjelma. Tämäkin vanha pe-
rinne haluttiin herättää yhteistyössä Sii-
kaisten seurakunnan kanssa. Yhdistyk-
semme tavoitteena on lisätä viihtyvyyttä 
ja järjestää ohjelmaa paikkakunnan lap-
siperheille. Näihin yhdistyksen uudel-
leenkäynnistymisen jälkeisiin aikoihin on 
mahtunut myös mukavia tuokioita perhe-

kahvilassa, liikuntaan painottuvia kerhoja 
kuten luistelu- ja jalkapallokerhot sekä 
4h:n kanssa järjestetty kepparikerho. 
Muutaman kerran olemme myös järjes-
täneet kepparikisoja.

Kaipasimme keskustan alueelle lapsiper-
heiden vapaaseen käyttöön tarkoitetun 
paikan, jonne voi lasten kanssa pysähtyä 
leikkimään. Saimme kunnian toteuttaa 
haaveemme Leader Pohjois-Satakunnan 
ja paikallisten yritysten ja yksityisten 
avustuksella. Leikkipuisto Pikku-Siikasta 
muodostui koko kylän hanke ja avajaisia 
vietettiin syyskuussa 2020. Puistokum-
miksi ja avajaisten vetonaulaksi saimme 
laulaja-lauluntekijä Mikko Harjun, jonka 
mukaan leikkivälineet nimettiin.

Muistamme myös jollain tavalla joka 
vuosi uusia Siikaislaisia. Pikku-Siikas-
sa on ”Sinä olet elämä” -puu, joka on 
nimetty Mikko Harjun esikoisalbumin 
mukaan. Puun oksille kiinnitämme joka 
vuosi v. 2018 jälkeen syntyneiden sii-
kaislaisten mukaan nimetyt linnut. Iloit-
semme jokaisesta kyläämme syntyvästä 
uudesta siikaislaisesta. 

Yhdistyksemme tulevaisuuteen olemme 
suunnitelleet kerhojen uudelleenkäyn-
nistämistä ja Pikku Siikan leikkiväli-
neiden lisäämistä mahdollisuuksien 
mukaan. Otamme avosylin vastaan 
uusia jäseniä sekä yhdistykseen että 
hallitukseen. Kyllä me täällä pikkukyläs-
säkin osataan kun vain aktiivisia riittää!

Sata vuotta työtä lasten,nuorten 
ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi

Teksti: Säde Suominen 

Teksti Marika Rantala
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Mökkiläisten kuulumisia

Siikainen toisen silmin

Vapaa-ajanasuntojen kysyntä lisääntyi koko maassa kuluneen vuoden aikana maailmaa ravistelevan koronapan-
demian seurauksena. Myös elämä Siikaisten järvien rannoilla vilkastui. Pakon sanelemana etätyö mahdollistui ja 

monella lisääntyi myös vapaa-ajan asunnolla vietetty aika. Halusimme saada tämänkeväisessä Suvi Siikainen -leh-
dessä myös mökkiläisten äänen kuuluviin. Haastateltavia olemme pyrkineet löytämään eri puolilta kuntaa; vetten 
ääriltä tai kuivalta maalta. Kiitos osallistujille. Oli mukava kuulla kuulumisianne.

Ilvesmäki on rakas kesäpaikkam-
me Vuorijärven kylässä. Olemme 
nyt olleet monipaikkaisia asujia 
vuodesta 2013. Vietämme ai-
kaamme vuorotellen täällä mökil-
lä sekä Porin keskustassa olevassa 
kerrostalokodissamme. Siikainen 
valikoitui mökkipaikaksemme 
täysin sattumalta, olimme etsi-
neet kauan sopivaa kesäpaikkaa 
itsellemme ja Ilvesmäkeen ihas-
tuimme heti. Ihana rauha metsän 
keskellä ja mahdollisuus rakentaa 
paikkaa mielemme mukaiseksi 
pikkuhiljaa. 

Meidät on otettu hyvin vastaan ja 
olemme tutustuneet täällä moniin 
uusiin mukaviin ihmisiin ja naapu-
reihimme. Koen, että maaseutu ja 
yhteisöllisyys ovat meille tärkeitä 

arvoja. Luonto on täällä puh-
dasta ja syksyllä on upeaa saada 
sienestää sekä marjastaa omas-
sa metsässä. Harrastan kirjoitta-
mista ja valokuvausta ja täällä on 
mahtavat maisemat juuri kuva-
ukseen. On upeaa saada seurata 
luonnon kiertokulkua ja naut-
tia puhtaasta ilmasta. Täällä on 
hyvät etätyömahdollisuudet ja 
rauhaa luoda uutta materiaalia 
mm. blogiini sekä somekanaviini. 

Toivon, että kunta huomioisi jat-
kossakin mökkiläiset ja toivee-
namme olisi, että nykyiset palvelut 
pystyttäisiin pitämään sekä jatkos-
sa panostamaan juuri tapahtumiin 
sekä erilaisiin projekteihin, jossa 
myös me mökkiläiset pääsisimme 
vaikuttamaan asioihin.

Siikainen on pieni kunta, jonka 
suurena haasteena on pystyä pi-
tämään yllä elinvoimaisuutta sekä 
saada uusia asukkaita sekä mök-
kiläisiä. Monipaikkaisuus yleistyy 
asumismuotona ja juuri tähän 
kannattaa panostaa luomalla hy-
vät nettiyhteydet, toimivat kaup-
papalvelut sekä aito yhteys oman 
kunnan mökkiläisiin. Mikäli haluat 
lukea lisää elämästämme, niin 
tervetuloa seuraamaan blogiani 
www.ilvesmäenrouva.fi

Vuorijärven Ilvesmäki

Mikäli haluat lukea 
lisää elämästämme, 

niin tervetuloa 
seuraamaan blogiani 
www.ilvesmäenrouva.fi
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Tuore mökin omistaja, 
mutta elinikäinen mökkeilijä

Terv. Sari ja Juha Kaari

Olin kahden viikon vanha kun minut vietiin en-
simmäistä kertaa mökille. Voisi siis todeta, että 

mökkihöperyys on saatu geeneissä. Ensimmäistä 
kertaa minusta tuli mökkiläinen Siikaisissa 3-vuoti-
aana, jolloin vanhempani ostivat mökin Leväsjoelta, 
Isojärven rannalta. Tuolla vietin lapsuuttani ja nuo-
ruuttani, opettelin kalastamaan, kiipeilemään puissa, 
pyöräilemään (ja kaatumaan pyörällä), sekä nautti-
maan monipuolisesta luonnosta. Mökkeily väheni, 
kun muutin omilleni. Kuitenkin palo mökkeilyyn jäi 
kytemään.

Koronavuosi toi tullessaan etätyöt myös meidän 
perheessä. Elämä oli vienyt meidät jo aiemmin Sata-
kunnasta pääkaupunkiseudulle. Etätöiden lomassa ja 
kevään edetessä mökkikuume lähti kasvamaan to-
den teolla ja veri veti takaisin Satakuntaan, asuuhan 
siellä myös suuri osa läheisistämme. Löysimmekin 
itsemme sopimasta mökkinäyttöjä lähes joka vii-
konlopulle, touko-kesäkuun aikana tuli ajeltua pää-
kaupunkiseudun ja Satakunnan väliä toden teolla. 
Katsastimme mökkejä pääasiassa Pohjois-Satakun-
nan alueella, niin Merikarvialla, Pomarkussa kuin 
Siikaisissakin. Isojärvi tuttuna paikkana kuitenkin vei 
voiton ja kun löysimme lähes umpeen kasvaneen 
saaren, josta mökkiä hädin tuskin näkyi puuston ta-
kaa, mökin, jonka hiiret olivat valloittaneet ja vajan, 
jonka katto oli jo antautunut vuosien myrskyjen 
myötä, tiesimme löytäneemme oman mökkimme.

Vihdoin heinäkuussa mökkikaupat saatiin tehtyä 
ja pääsimme aloittamaan innolla odottamaamme 
työleiriä. Vajan katto vaihdettiin, mökki kuurattiin 
lattiasta kattoon ja pihasta harvennettiin puita.

Kesä meni kuin siivillä, ja reissut kotiin pääkaupun-
kiseudulle olivat harvassa. Syksyn sateiden ja pime-
nevien iltojen saapumisen myötä pohdimme kuin-
ka pitkään mökkikautta voisi jatkaa. Etätöitä pystyi 
kuitenkin mökiltä käsin sujuvasti tekemään, mitä nyt 
sähköt välillä pätkivät myrskyn sattuessa kohdal-
le. Mökki ei ole talviasuttava, ja vanha avotakka ei 
lämpöä juurikaan varannut, joten lokakuun aamuina 
sai vetää villapaitaa päälle, kunnes takkaan sai tulet. 
Ensimmäinen mökkikausi päättyi pyhäinpäivänä, lo-
kakuun lopussa, jolloin vene nostettiin talviteloille 
mantereelle.

Talvesta päästiin nauttimaan tänä vuonna erityisen 
hyvin, ja Isojärven jääpeite mahdollisti myös päivä-
retket mökille. Puunkaatohommia jatkettiin kevät-
talven lumilla ja takkaakin saatiin päivitettyä tehok-
kaampaan lämmönlähteeseen. Jäiden lähdettyä vene 
saatiin laskettua vesille ja huhtikuulla päästiin viettä-
mään ensimmäinen yö tälle vuodelle omalla mökillä.

Tänä vuonna etätyöt edelleen jatkuvat, joten pys-
tymme olemaan taas pidempiä aikoja mökillä.
Toivottavasti koronatilanne sallii kesän tapahtumia 
myös Siikaisissa! Toivomme, että tiedotusta kaiken-
laisista tapahtumista saadaan myös sähköisiä kanavia 
hyödyntäen, vaikka kunnan Facebook-sivujen kautta. 
Toivomme myös, että Siikaisissa aktiivisesti ediste-
tään sen mahtavan luonnon ja vesistöjen elinvoi-
maisuutta, jotta myös tulevat polvet voivat nauttia 
upeista maisemista, kalaisista vesistä ja puhtaasta 
luonnosta.
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J o vuoden olen iloinnut siitä kädenojennuksesta, 
jonka Siikaisten kunta soi mökkiläisille, antamalla 

mahdollisuuden ottaa vapaa-ajanasunnolle valokui-
tu kohtuullista korvausta vastaan. Vuosi on ollut eri-
koinen, ja mökkielämä ei ole ollut enää varsinaista 
mökkielämää, vaan siitä on tullut etätyöarkea. Sen 
on mahdollistanut toimiva nettiyhteys. Olen myös 
ylpeä työnantajastani, joka on antanut työkalut ja 
tukensa tehdä töitä etänä vapaa-ajanasunnolta.

Olimme jo useamman vuoden enemmän tai vä-
hemmän vakavissamme katselleet myynnissä ole-
via kesämökkejä sopivalta etäisyydeltä silloisesta 
kodistamme, kunnes 2000-luvun alussa saimme 
mahdollisuuden ostaa vanhempieni kesämökin vie-
restä Isojärveltä rantatontin, johon kuului mukavan 
kokoinen metsäkappale. Se oli haaveiden täytty-
mys minulle ja miehelleni, sillä meille molemmille 
luonnossa liikkuminen, kalastaminen ja metsä ovat 
aina kuuluneet elämäämme. Selvää myös oli, että 
tontille aikanaan rakennettavan mökin voi helposti 
muuttaa vakituiseksi asunnoksi, säädösten niin sal-
liessa. Toistaiseksi se asia ei ole vielä edes hitaassa 
harkinnassa. 

Mökkimme rakennettiin vuoden -89 lopulla. Olem-
me Siikaisista kotoisin. Oli itsestään selvää, sinne 

pitää mökki saada, rakkaalle kotiseudulle. Tontin os-
timme Erkintalon Joukolta Katinhännän kosken ran-
nalta. Nimeksi tuli Sillankorva, koska mökki sijaitsee 
sillan pielessä Frigårdintien varressa.

Vietämme paljon aikaa mökillä ympäri vuoden, mökki 
on talviasuttava mukavuuksin varustettu. Rakas paikka. 
Laitoimme viime kesänä pienpuhdistamon jätevesille. 
Se vaaditaan nykyään, kun asuu veden äärellä.

Etätyömahdollisuutta emme tarvitse, mutta kaksois-
kuntalaisuus kiinnostaa. Kaikki Siikaisten asiat kiin-
nostavat. Kuntauutiset on odotettu lehti, joka jaetaan 
myös mökkiläisille. Kankaanpään Seutu tulee, siitä nä-
kee Siikaisten asioita.

Palvelut ovat ihan riittävät pienelle paikkakunnalle. Ih-
miset ovat ystävällisiä, ihan kuin kotiin palais.

Katinhännän kosken rannalta

Siikainen on mahtava 
mökkikunta. Suosittelen.
Aune Mänty Ähtäristä

Etätöitä ja arkielämää Pomarkun-Siikaisten Isojärven rannalla
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Jo lapsuuskesinä olen viettänyt 
paljon aikaa Isojärvellä. Kotoa jär-
ven rantaan oli kolmisen kilomet-
riä teitä ja polkuja pitkin. Vanhem-
pieni mökki rakennettiin 60-70 
-lukujen vaihteessa. Siihen aikaan 
mökille kuljettiin kotoa alkumatka 
traktorin perälaatikossa ja toinen 
mokoma polkua pitkin; kuusikon 
läpi, kallion yli laskeutuen kor-
peen, ojan ylitys, vielä yksi kallio. 
Menomatka oli odotusta muka-
vasta kesäpäivästä kuin eväsret-
kelle mennessä. Silloin kesäisin 
aurinko paistoi aina lämpimästi – 
ainakin muistoissa.

Lapsuudessa kesän kohokohtia 
olivat sukulaisten vierailut, kun 
serkuista sai seuraa vedessä puli-
kointiin ja heinäpellollekin. Vedes-
sä vietettiin suurin osa päivästä, ja 
sauna oli lämpimänä koko päivän. 
Ja voi ihanuutta, kun niillä serkuil-
la oli aina niin kivoja puhallettavia 
vesileluja.

Teini-iässä mökillä vietettiin aikaa 
ystävien kanssa. Joskus vene sou-
dettiin lahdelle, ja siitä hypittiin jär-
veen ja uitiin vene kiinni. Sellaista 
en kyllä sallisi lastenlasten silmieni 
alla touhuavan. Lähiluodolla telt-
tailtiin ainakin juhannuksena. 

Side järveen on pysynyt hellän 
tiukkana, ja jo ennen oman mökin 
rakentamista, perheemme vietti 

paljon aikaa vanhempieni mökillä. 
Mökki lisäsi mukavasti vuodepaik-
koja, meitä oli sentään viisi henkeä 
tuohon aikaan ruokakunnassam-
me. Siitä oli lyhyt matka vanhem-
pien luo aputyövoimaksi, ja saunaa 
lämmittäessä tuli samalla huoleh-
dittua kaikenlaiset ”mökkitalkka-
rihommat”. Nyt mökille oli jo tie 
pihaan saakka, ja oli saatu sähkö 
helpottamaan ruuanlaittoa.

Meidän oman mökkimme ensim-
mäinen osa, saunamökki valmis-
tui vuonna 2010. Sitä ennen oli 
mökkitontille tehty tie, ja helpo-
tus pihanperälle. Se riitti hyvin 
meille sen aikaiseen mökkeilyyn, 
ja oli näille nurkille muutenkin 
hyvä tukikohta. Päämökki valmis-
tui käyttöön muutamia vuosia 
myöhemmin. Sittemmin on ollut 
tilaa myös jälkipolville, pojillemme 
perheineen, viettää aikaa meidän 
kanssamme.

Jo ennen tätä erikoista vuotta, 
olemme käyneet mökillä useam-
min kuin vain viikonloppuisin. Ra-
kennuksissa on koko ajan jotakin 
puuhaa, ja iltaisin on ehtinyt jota-
kin pientä näpräillä, mahdollises-
ti jääty yöksi, ja aamulla lähdetty 
mökiltä töihin. Eikä ole ollut mi-
kään ongelma ajella mökiltä Poriin 
ja Ulvilaan töihin, kun Leväsjoelta 
Pomarkkuun johtava tie saatiin 
aivan loistavaan kuntoon. Kovan 

homman siinä Leväsjoen aktiivit 
tekivät, mutta se kyllä ehdotto-
masti kannatti.

Talviaikaan olemme harrastaneet 
verkkokalastusta, jos vain jääti-
lanne sen on sallinut. Verkot on 
pitänyt kokea joka toinen päivä, 
ja usein se on tehty työpäivän jäl-
keen otsalampun valossa. Jos lunta 
on tullut, on lumityöurakkaa hel-
pottanut niiden tekeminen myös 
viikolla. Takan lämmitys kylminä 
aikoina pienentää hieman sähkö-
laskua. Kun päivät ovat pidenty-
neet, on tehty seuraavan talven 
lämmityspuita.

Viimeisen vuoden aikana kaiken 
tuon olemme nyt voineet tehdä 
työpäivän jälkeen ilman tunnin 
siirtymää vapaa-ajan asunnollem-
me. Kun luonto on koko ajan 
oven takana, on vuodenaikojen 
vaihtumista seurattu mielenkiin-
nolla. Nyt keväälläkin, kun osa 
hyönteissyöjälinnuista on jo saa-
punut, ja talvi ja kevät ovat tais-
telleet keskenään, on ollut helppo 
jatkaa lintujen talviruokintaa, kun 
on koko ajan paikan päällä. Kalan 
perkeet on viety metsään, ja meillä 
on siinä ollut riistakamera taltioi-
massa vierailijoita. Kameraan on 
taltioitunut vuosien varrella sekä 
lukuisia nelijalkaisia että siivekkäi-
tä räpsäyttämässä kuvan itsestään, 
joskus kaksijalkaisiakin.

Vaikka monelle korona-aikana on 
ollut aikaa vaikka muille jakaa, ja 
joka tuutista annetaan erilaisia 
ohjeita ja neuvoja, miten voi ai-
kaansa kuluttaa, me emme puo-
lisoni kanssa ole olleet sellaisen 
ongelman edessä. Työt ovat jatku-
neet; herätys on aamuisin kuten 
toimistoaamuina aiemminkin. Aa-
mupalan ja digilehden lukemisen 
jälkeen, ennen työpäivän alkamis-
ta, olemme ”lähteneet töihin”. Se 
tarkoittaa pientä kävelylenkkiä, 
tai jääaikaan kelkkalenkki järvellä. 
Viime kesänä otin aamu-uinnin 
rutiineihin. Nopea pulahdus suo-
raan sängystä järveen karisti unet 
silmistä. Työpäivä on myös päätet-
ty jollakin selvällä irtiotolla työ-

Metsänhoitoa vapaa-ajalla

Mökki on mukavuuksilla - mikä sen mukavampaa 
kuin istua pihan perällä lintujen laulaessa keväistä 
laulujaan.

Etätöitä ja arkielämää Pomarkun-Siikaisten Isojärven rannalla
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pöydän äärestä: monen monta 
metsälenkkiä on tehty, ja näin tu-
tustuttu ympäröivään maastoon 
muutenkin kuin karttaa tutki-
malla. Mutta ovathan työpäivät 
venyneet siitä, mitä ne olisivat 
olleet, jos olisimme toimistolla 
työskennelleet. Tärkeää on ollut 
pitää työpäivissä rytmi.

Sääolosuhteet ovat toisinaan 
tuoneet haastetta, jos on pitänyt 
aamuvarhaisella siirtyä autolla 
vakituisen asunnon etätyöpistee-
seen, ja yöllä on tullut paljon lun-
ta. Näille teille ei aurauskalusto 
tule aamulla ihan ensimmäisenä. 
Tai toisaalta lisääntyneet kovat 
tuulet ja myrskyt saattavat saada 
sähköt katkeamaan juuri kriitti-
sellä hetkellä. Maakaapelointi on 
taajaan asutuilla alueilla edennyt 
sähkömarkkinalain edellytysten 
mukaan, mutta haja-asutusalu-
eet saavat vielä pitkään odottaa 
säävarmaa sähköverkkoa. Meille 
sähkön siirron toimittava yhtiö 
on kyllä kiitettävästi pitänyt säh-
kökatkot maltillisina, ja saanut 
ripeästi korjattua lumikuormas-
sa olevat tai kaatuneet puut pois 
linjojen päältä. Mutta olisihan se 
mahtavaa, että sähköyhtiöt pys-
tyisivät toteuttamaan maakaape-
loinnin ilman tiheneviä hintojen 
korotuksia. 

Kuitenkin voi sanoa, että onneksi 
talvi oli luminen.  ”Meidän” kyläl-
le kunta veti hienon hiihtoladun, 
kuten aiempinakin lumitalvina. 
Siellä ehti työpäivän jälkeen va-
loisalla tehdä lenkin, jos oikein 
piti vauhtia. Toki otsalamppu oli 
varmuuden vuoksi varusteena. 
Ensin piti muutaman kilomet-
rin siirtymä ladun päähän tehdä 
autolla. Hiihtolenkki piristi jo 
sinänsä liikuntana, mutta mikä 

oli näiden liikuntahetkien suola; 
täällä tapasi ihmisiä, enemmän tai 
vähemmän tuttuja, mutta oli mu-
kava muutama sananen vaihtaa ja 
kuulla kylän tapahtumista.

Leväsjoen kylän asukkaat ovat 
hyvin aktiivisia toimijoita monel-
lakin eri alalla. Oli hienoa mennä 
oman vanhan koulun kirjastoon, 
ja siellä Luoman Paula vielä kaivoi 
kirjastokorttini esiin; edellinen 
lainaus oli vuodelta 1984. Kylällä 
oli tarjolla myös joogaa ja jump-
paa. Lankakauppa on kylän sydän, 
ja siellä aina niin iloinen ja ystä-
vällinen palvelu siivittää haaveita 
aina uusista ja uusista käsitöistä. 
Äidilläni on kangaspuut, ja edel-
lisestä kutomisesta oli jäänyt vie-
lä lointa puihin. Mökiltä päin on 
ollut lyhyt matka iltaisin käydä 
hetki puita paukuttamassa, ja sa-
malla voinut vaihtaa äidin kanssa 
kuulumiset.

Viime kesä oli hyvä marja- ja 
sienivuosi. Se osaltaan auttoi pi-
tämään mielen virkeänä, koska 
olen aina tottunut hakemaan 
itse talviset marjat, ja säilömään 
ne monin eri tavoin. Pakkasesta 
on saanut talven ajan ottaa mus-
tikoita, vadelmia, suomuuraimia, 
puolukoita ja karpaloita. Sienes-
tys on usein ollut vain metsässä 
kiertely ilman suurempaa saa-
lista, mutta aina jotakin on kop-
paankin kertynyt.

Koska mökillä ollaan, ja tie on 
perille saakka, se tarkoittaa myös 
teiden kunnossapitoa. Mieheni 
kuuluu kahteen eri tiehoitokun-
taan, ja joskus yhdessä kävellään 
tai pyöräillään teitä läpi katso-
massa, millaiselle kunnostukselle 
tiellä on tarvetta.

Yhteisöllisyyttä lisää myös Iso-
järvellä toimiva Isojärvi-Seura. 
Sen toiminta on osa meidän jär-
vielämäämme. Seuran keskeisenä 
tehtävänä on huolehtia järven 
kunnosta ja kehittää järveä myös 
virkistysalueena turvalliseen ve-
neilyyn, retkeilyyn ja kalastuk-
seen. Vedenlaadusta kannetaan 

huolta, ja nyt onkin päätetty al-
kaa sitä jälleen aktiivisesti seura-
ta näytteitä tutkimalla.

Viime aikoina, kun mökeille on 
siirrytty etätöihin, tai on muu-
ten ollut enemmän aikaa viet-
tää aikaa vapaa-ajanasunnoilla, 
on lehdissäkin paljon kirjoitettu 
kaksoiskuntalaisuudesta. Olem-
me seuranneet tätä kirjoittelua, 
ja keskustelleetkin, miten se yli-
päätään olisi mahdollista toteut-
taa. Me, joilla on kiinteistö toisel-
la paikkakunnalla, ja maksamme 
kunnan määräämän kiinteistöve-
ron, mitä me jo saamme tai mitä 
voimme odottaa vastineeksi? 
Miten määritellään kaksoiskun-
talaisuus; mikä olisi veron perus-
te? Kaksoiskuntalaisuus ei koske 
vain vapaa-ajan asumista, vaan 
myös esimerkiksi pitkän työmat-
kan takia toiselta paikkakunnalta 
asunnon hankkinutta tai erilaisia 
palveluasumisen muotoja. Voisiko 
kakkosasujien osallisuutta kun-
nan päätöksentekoon kuitenkin 
jotenkin lisätä? Kakkosasuja voisi 
olla valtuutettuna vaikkapa kuten 
useassa kunnassa valitaan nuo-
risovaltuutettu; voi olla mukana 
päätöksenteossa puheoikeudella. 
Toinen juttu on sitten se, olisiko 
tällaiseen kiinnostusta.

Mökkeily nimetään usein työlei-
riksi, ja sellaiseksi se voi muo-
dostua, ellei pidä varaansa. Irtau-
tuminen normaaleista viikko- ja 
työrutiineista ja siirtyminen mö-
kille puuhailemaan toisenlaisia 
asioita antaa lepoa mielelle ja 
työtä kropalle. Näin toimisto-
työläiselle se on parasta terapi-
aa. Nyt kuitenkin toivoisin tämän 
etätyöleiriajan olevan jo ohi, ja 
haluaisin kesämökkimme takai-
sin ihan omaksi rentouttavaksi 
työleiriksi, joka auttaa jaksamaan 
tavallista arkea.

Teksti ja kuvat 
Sari Nummelin

Irtautuminen 
normaaleista viikko- ja 

työrutiineista ja siirtymi-
nen mökille puuhaile-

maan toisenlaisia asioita 
antaa lepoa mielelle ja 

työtä kropalle. 
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Siikaisten yhtenäiskoulun oppilaat toteuttivat tämän 
kevään MOK-osuutta Siikaisten 150-vuotisjuhla-
vuoden hengessä. Aiheet käsittelivät siikaislaista 
luontoa, miljoonia vuosia vanhaa maaperää, elä-
mää ennen vanhaan, tulevaisuuden rakentamista, 
nykypäivän esittelyä eri menetelmin -yrittäjyyttä-
kään unohtamatta. 

Rontto ja Tönttö  -herätys!
Aamuinen viileys katosi jäsenistä, kun 
Geopark- luontopisteen vetäjä Kristiina 
Peltomaa johdatteli pienet eskarilaiset 
juoksu- ja hyppyleikkiin, jolla hirmulisko 
Rontto ja nykynorsun kaukainen ystä-
vä Tönttö oli tarkoitus herättää ikiunesta. 
Lapset saivat samalla tietoa, miten vank-
ka, miljoonia vuosia vanha kalliopohja on 
syntynyt. Kaverukset jätettiin nukkumaan 
ja siirryttiin tutkimaan siikaislaista lintu-ja 
hyöteiskantaa. 

Ensimmäisenä tutustuttiin viirupöllöön.                                                                                                                           
- Tiesittekö, että viirupöllö tykkää myyris-
tä. Jos on huono myyrävuosi, se ei tee 
ollenkaan poikasia Talvenkin se yrittää py-
syä kotipaikallaan ja selvitä sillä ravinnolla, 
mitä on tarjolla. Se voi elää jopa 23-vuoti-
aaksi. - Meidän äiti kuuli viirupöllön äänen 
– tai jonkun pöllön, muisti eräs oppilas.                                                                           
- Meillä oli muuttolintu pihalla koko talven 
eikä se ikinä lähtenyt pois. Me tutkitaan 
sitä äidin kans. Se on musta ja sen nimi 
on Musti, jatkoi toinen.

Yhdessä tutkittiin kuvia erilaisista pöllön 
poikasista. Yksi kökötti vaakakupissa, jos-
sa se punnittaan. Sitten poikanen mita-
taan, tarkistettaan kunto ja vointi. Lopuksi 
se rengastetaan. Rengastamalla voidaan 
seurata linnun elämää ja lajin levinneisyyt-
tä ja määrää. Toisessa kuvassa kanahau-
kanpoikaset kyyhöttivät pärekorissa.

Ohjaaja muisti mainita myös siikaislaiset 
”pöllömiehet” Simon ja Pekan, jotka ovat 

vuosia auttaneet pöllökantojen lisäänty-
mistä rakentamalla pönttöjä ja levittämäl-
lä niitä luontoon ja auttamalla rengastajia 
heidän työssään. 

Välillä tutustuttiin Sarvijaakkoon, pituus-
hyppääjään, harmittomaan hyönteiseen, 
joka elelee lahoissa puissa  ja polttopuu-
pinossa. Sitäkin löytyy Siikaisista.

Sitten alkoivat lentoharjoitukset. Matkittiin 
kalasääskeä, jonka puolitoistametrinen 
siipiväli on melkein sama kuin oppilaiden 
levitetyt käsivarret. 

-Siikainenhan on oikein kalasääskipitäjä. 
Teillähän oli Santra ja nyt Sanni, jonka 
matkaa Suomen ja Afrikan välillä voi seu-
rata sateliitin välityksellä. Teillä on myös 
hyviä pesimäpaikkoja. Se tykkää teidän 
soista. Suon laidalle männyn latvaan se 
tekee pesänsä. Sitten kun halutaan auttaa 
kalasääskiä, niille rakennetaan keinopesiä.

Puolituntinen luontorastilla on ohi. Op-
pilaiden mukaan Rontto ja Tönttö ovat 
heräilemässä. Tehtävä on suoritettu.                                                                                                                                 
Luontopäivän kunniaksi joutsenpariskunta 
teki upean ylilennon luontopisteen yli.

Pikipataa, peiliä, kapteeni käskee
- Kyllä on pieni koulu, kuului ensimmäinen 
kommentti Heikintalon pihamaalle kokoon-
tuneilta kakkosluokkalaisilta. Rakennuksen 
iän arvaukset eivät ihan osuneet oikeaan. - 
30 vuotta, ehkä 50 vuotta, kuuluivat arvai-
lut. - Hirsinen rakennus on koottu useasta 

osasta. Vanhin osa on todennäköisesti ol-
lut savupirtti, joka on siirretty tontille jos-
tain muualta. Ikää tällä osuudella on n. 
300 vuotta. Vähän enemmän kuin osasitte 
arvatakaan, kertoo tällä kertaa ohjaaja-
na toimiva Arja Lehtinen.  – Ei se kovin 
vanhalta näytä. Tästä saa kiittää Siikaisten 
teknistä puolta, joka huolehtii hyvin tästä 
Museoviraston suojelukohteesta.  –Kuisti 
on ainakin siikaislainen kuisti. Museolla on 
samanlainen, tiesi pieni koululainen.

Siikaisten juhlavuosi monipuolisesti esillä koululaisten 
monialaisten oppimiskokonaisuuksien viikolla

Kuvat: Saila Alahonko

Yläkoululaiset valmistivat Mansikkapaikkani Siikaisissa -videon, jossa ensimmäisen, toisen ja kuudennen luokan oppilaat 
saivat kertoa lempipaikastaan kotikunnassaan. Kuvakoostevideo Siikaisista esittelee kotikuntaamme valokuvin, joita olivat 
ottaneet oppilaat, opettajat, lisäksi vanhemmat kaivelivat kuva-arkistojaan. Englanninkielinen mainosvideo löytyy koulun 
nettisivuilta. Perinteisiä Siikaisiin liittyviä lautapelejä syntyi isojen oppilaiden työstäminä. Alakoulun pienimmät juoksivat 
rastilta toiselle tutustuen luontoon ja historiaan Heikintalon alueella. Viimeisellä rastilla koulun pihamaalla kunnanjohtaja 
Viveka Lanne esitteli kunnan vaakunaa koululaisille. Siikaisjärven ympäristön uudisrakentamista kehittelivät kolmas- ja 
neljäsluokkalaiset. Alakoulun isoimmat oppilaat perehtyivät yrityskylän mahdollisuuksiin.

Kuva: Arja Lehtinen
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Rakennuksen tarkastelun jälkeen kiinnitimme huomiota lipputan-
gon läheisyydessä sorapatjalla köllivään kivimöhkäleeseen. – Me 
tiedetään, mikä se on, huikkasivat Saara ja Hilda samanaikaisesti, 
- Me tehdään tilataideteosta käsityökoulussa. Siihen tulee paljon 
kukkia, tiesivät tytöt kertoa. Vanhassa koulurakennuksessa ope-
tellaan tällaisiakin asioita nykyään. Jäämme odottamaan teoksen 
valmistumista. Oikeastaan me tulimme leikkimään tälle mäelle 
perinneleikkejä. – Polttopalloo! ensimmäinen leikkiehdotus kuu-
lui äänekkäästi. Valitettavasti ohjaaja oli huonosti varustautunut, 
mukana ei ollut yhtään palloa. Edellinen ryhmä oli Rajalan Tuijan 

ohjauksessa saanut pelata polttopalloa Tuijan tekemällä fleece-
pallolla. Pikipata sopi kuitenkin polttopallon korvikkeeksi, saahan 
siinäkin juosta ja vähän jännittääkin. Vauhdilla tömisteltiin piiris-
sä. Ohjaajasta tuntui, että päätarkoitus oli saada hänet puuskut-
tamaan. Onnistuivatkin, kunnes pienellä viekkaudella hän keksi 
huilausvuoron. Seuraavassa peilileikissä hän valitsi itselleen heti 
armottoman tuomarin rooliin.

Kasvot punaisina nälkäiset oppilaat suuntasivat seuraavalle 
rastille: Metsätähden ruokapöytään. Yksi asia tältä rastilta oli 
monen muistissa vielä poislähtiessä: Heikintalon savupirtin ikä.

Maan muokkauksesta kaikki 
alkaa. Tarja-muori auran 
sarvissa, vetäjänä vikuri 
hevonen. 

Pelto on kylvetty ja laiho kas-
vaa. Lea-muori on valmiina 
sirpin kanssa sadon korjuu-
seen.

Vilja on puitu ja lyhteet kui-
vattu riihessä. Jyvien erottelu 
varstalla käy Pirkko-muorilta 
taitavasti.

Jyvät on jauhettu tuuli- tai 
vesivoimamyllyssä jau-
hoiksi. Lopulta kädessä on 
tuoksuva reikaleipä.

Mikä on varsta?
Museon muorit olivat järjestäneet Kapiaisten takapihalla 
historiallisen pienoisnäytemän, jossa elävästi esitettiin leivän 
valmistusta maan muokkauksesta, monien vaiheiden jälkeen, 
tuoksuvaksi reikäleiväksi. Pyykinpesu joko karttua tai pyykkilau-
taa käyttäen oli myös taitolaji. Huuhtelu järvessä tai joessa niin 
kesällä kuin talviavannossakin oli raskasta työtä.

Oppilaat seurasivat lähietäisyydeltä hiiren hiljaisina näytelmän 
etenemistä. Innokkaimmat osallistuivat pyykinpesussa veden

 
kantoon kuvitellusta avannosta. Joku tarkkasilmäinen huomasi 
puutteita lopputuloksessa. -Siihen lakanaan jäi likaa! Piialle 
tietysti nuhteet tai muutama penni pois palkasta.

Mauri Kunnaksen Koiramäen kirjaa selailtiin ahkerasti kierroksen 
lopuksi. Yksi asia jäi askarruttamaan: Kuinka tuulimylly jauhaa 
jyviä, jos ei tuule?

Pyykkilauta ja mäntysuopa 
ovat pyykkärin tehokkaat 
apuvälineet.

Nykyaikaista pyykinpesua

Yksi asia jäi 
askarruttamaan: Kuinka 
tuulimylly jauhaa jyviä, 

jos ei tuule?

Kuvat: Arja Lehtinen
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Valtteri, Veera, ja Viljami rakensivat sadan lehmän parsi-
navetan Siikaisjärven rantaan. Tekijät olivat hyvin tietoisia 
siitä, että eläinten jätökset eivät saa saastuttaa järveä. 

Rasmus ja Binja-Mari 
rakensivat omakotitalon, 
jonka nimi on koti. Tässä 

kodissa on erityishieno 
katto ja polttopuista ei 
tule puutetta. Koira on 
tulossa talon vahdiksi.

Järven ranta on uudisasutettu.

Teksti: Arja Lehtinen

Siikaisjärven ranta-asutus uusiksi
Kolmannen ja neljännen luokan oppilaat vaelsivat Siikaisjärven rantaan Kun-
nannokan korkeimmalle kalliolle tähyilemään järven rannoilta sopivaa asumis-
paikkaa – uudisrakentaminen mielessä. Nyt ei haettu historiallisia rakennuksia, 
vaan mielikuvitus mukaan ja mieleisen pytingin pystyttäminen niemeen tai not-
kelmaan. Suunnittelutyö tehtiin kahden tai kolmen oppilaan ryhmissä. Opettajat 
hyväksyivät rakennussuunnitelmat. Varsinainen rakennustyö jatkui luokassa. 
Rakennuksien aiheet kumpusivat oppilaiden omasta lähipiiristä. Yhteistä suun-
nitelmille oli, että lähes jokaisella rakentajalla oli mukana suunnitelmissa eläin; 
kissa, koira, sata lehmää tai lauma hevosia.

Rakennusmateriaalit oli valittu harkiten. Erilaisia puutarvikkeita, helposti maa-
lattavat seinät sokeripaloista. ja pieniä erikoiskohteita tarpeen mukaan. Työhön 
tartuttiin innolla. Työt valmistuivat aikataulussa: kahdeksan uutta uudisraken-
nusta on sijoitettu Siikaisjärven rannoille karttapohjan päälle.

Mitä kunnanjohtaja tekee?
Kunnanjohtaja Viveka Lanne ja oppilaat tapasivat päivän viimeisellä rastilla. 
Vierasta katseltiin uteliaana. Kunnanjohtajan tehtävistä oli selkeä käsitys. 
-Kunnanjohtaja hoitaa kunnan asioita. Pian huomattiin, että kunnanjohtajan 
ja koululaisten töillä on paljon yhteistä. - Minä etsin myös tietoa, luen, kuun-
telen, puhun, käytän paljon tietokonetta ja kirjoitan ihan niin kuin tekin. Ne 
asiat kannatta tehdä hyvin, niistä on hyötyä, mitä ikinä aikuisena teettekin.

- Oikeastaan minua pyydettiin esittelemään teille kunnan vaakunaa. Mehän 
kuulumme Satakunnan maakuntaan ja Suomen valtioon, mutta täällä kun-
nassa meillä on omia asioita. Vaakuna oikeastaan vahvistaa sitä ajatusta, 
että me kuntalaiset olemme Siikainen. Siika vaakunassa kuvaa sitä, että 
Siikaisten järvistä on kalastettu ja syöty siikaa.  – Kuinka moni teistä on 
syönyt siikaa? siika ja kala yleensä maistui melkein jokaiselle.

Seuraavaksi oppilaat saivat esittää kysymyksiä kunnanjohtajalle. -Onko si-
nulla ollut lapsena koira? –Valitettavasti ei, olisin kyllä halunnut, mutta äidin 
allergian vuoksi emme voineet koiraa hankkia. Nyt minulla on kaksi koiraa. 
Niiden kanssa ulkoilen aina, kun voin. Tunnelma vapautui, kun päästiin pu-
humaan tutuista asioista. Koulusta löytyi paljon mukavia juttuja. Mieluinen 
oppiaine löytyi jokaiselta, toisilta useampikin. Parasta koulussa on kuitenkin 
edelleen välitunnit ja meidän koulun pihalla areena.

Kuva: Satu Korhonen

Kuvat: Sari Norrgård
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1.

Nallet Marketta ja Anselmi saivat idean Satakunnan Kansassa olleesta Nallegalleriasta lähteä kiertämään Siikaista. 
He halusivat tutustuttaa ystävänsä Bobo-pandan Siikaisten eri kyliin etsien maitolaitureita, mutta löysivät he muu-
takin. Lähde sinäkin juhlavuoden kunniaksi tutkimaan silmät tarkkana omaa kuntaamme ja osallistu valokuvasuun-
nistushaasteeseen. Ota mukaan perheesi tai ystäväsi niin matka taittuu mukavasti. Yritäpä löytää samat kohteet 
kuin nalleystävämme ja kirjaa ratkaisusi vastauslomakkeeseen. Palkintona kolmelle parhaalle vastaajalle on 
maittava lounas ystävän kanssa Lounaskahvila Marilynissä. Vastausaikaa on 31.7. asti. Jos oikeita 
vastauksia tulee enemmän kuin kolme, voittajat arvotaan.

Vastauslomakkeen voit palauttaa kirjastoon vastauslaatikkoon tai sen ollessa suljettu Kunnantuvan postilaatik-
koon. Sähköiset vastaukset yhteystiedoin varustettuna osoitteeseen kirjaamo@siikainen.fi Voittajat julkiste-
taan syyskuun Kuntauutisissa.
 

Juhlavuoden valokuvasuunnistus

Onnea etsintöihin!

Hiljennä 
mutkassa!

Nallet kurkis-
tamassa, onko 
muumit talos-
saan.

Tässä haastetta 
-onko hoksottimet 
hollilla?

Onko vauhti 
sumentanut 
silmäsi? Kaasu-
jalkaa keventä-
mällä tämäkin 
löytyy.

2.

3.

4.

5. 6.

Rajalla ollaan, 
mutta kuiten-
kin omalla 
puolella.

Jos on kulttuurikärpä-
nen purrut tai tanssi-
jalkaa vipattanut, olet 
saattanut hurauttaa 
tästä ohi.
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Numero 1.

Numero 2.

Numero 3.

Numero 4.

Numero 5.

Numero 6.

Numero 7.

Numero 8.

Numero 9.

Numero 10.

Numero 11.

Numero 12.

Vastauslomake     Nimi:
Kirjoita missä kohde sijaitsee    Yhteystiedot:
(Kylä + lisätiedot)

Tie kivinen ja pellot aukeat. Kaivo keskellä kylää.

Silmukoiden, 
värien ja kuvioi-
den maailmaa 
tarkkailemassa.

Mäen päältä on mukava ihailla maisemia. Lähes kuntamme keskipisteessä.

7.

8. 9.

10.
11. 12.

Jos SM-kisois-
sa olisi ollut 
rasti tässä, oli-
sitko löytänyt?
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Varesta ja Mäkeä
 

TERVEHDYS, SIIKAISLAISET! TÄSSÄ REIJO MÄKI, SIIKAISTEN SISUN FU-
TISJOUKKUEEN OIKEA LAITA - 70-LUVULTA. MINÄ EN OLLUT TUU-
LENNOPEA LAITURI - EN MIKÄÄN VIHERIÖIDEN FERRARI - VAAN PI-
KEMMINKIN SITKEÄ RUOHONLEIKKURI…
 
Joskus kymmenvuotiaana aloin raapustaa sinikantisiin vihkoihin inkka-
ritarinoitani. Taisi tulla joku agentti-juttukin. Siinä samaan aikaan nulikan 
päässä kiteytyi ajatus, että isona kirjailijaksi. Muutama mutka siinä oli 
tietenkin matkassa. Mutta varsinaisesti tavoite ei koskaan muuttunut. 
Kynä oli tiiviisti kädessä myös koko teini-iän. Opiskeluvuodet Turussa, 
kauppakorkeassa, olivat kirjoittamistreenien suhteen hiljaiseloa, silloin 
tuli treenattua lähinnä elämää, vähän turhankin aktiivisesti. Armeijasta 
päästessäni, eli 24-vuotiaana, oli pakko tehdä ratkaiseva päätös: nyt sinä 
puserrat sen kirjan. Moukanpeli ilmestyi seuraavana vuonna. Ja sillä tiel-
lä ollaan. Pankkimiehen duuneista irtisanouduin vuonna 1993, eli liki 30 
vuotta olen nyt itseäni elättänyt ”viekkaudella ja vääryydellä”. Aluksi oli 
menestyksen kanssa aika sitkasta. Sitten kansa alkoi vähitellen löytää 
Jussi Vareksen. Välillä se tuntui aika uskomattomaltakin.  Tänä vuonna 
ilmestyy Vares nro XXXII. Ja näihin päiviin mennessä on kirjoja myyty 
yli 2.5 miljoonaa kappaletta. Eipä sitä olisi ikinä voinut arvata siellä rin-
tamamiestalon vintillä, Siikaisten Saarikoskella, ruutuvihkoja rustatessa.    
 
 
Uusin Vares-kirja on siis sarjan nro XXXII ja nimeltään ”Sulhasmies”. 
Kirjan alussa Jussi törmää Turun yössä viehkoon naiseen ja vain pari 
tuntia myöhemmin Vares kosii tätä Mantun Grillin makkaraperunajo-
nossa. Aamulla neito on kadonnut Jussin vierestä. Vares kuitenkin esit-
telee hänestä ottamaansa kuvaa Uuden Apteekin baaritiskillä. Morsian-
ta ei ole. Mutta kosittu on. Ja näin Apteekissa pidetään heti seuraavalla 
viikolla Vareksen polttarit. Nehän kun on aina hauskoja… Vares törmää 
näissä bileissä kohtalokkaaseen leskeen, ja sitten alkaa tapahtua kaiken-
laista, myös hirveyksiä…
 
Tämän pidemmälle ei juonta voi tietenkään avata…

Reijo Mäki
- syntynyt 1958 Siikaisissa, asuu Turussa

Koulutus:
- ylioppilas Pomarkun lukiosta
- kauppatieteen maisteri Turun 
  kauppakorkeakoulusta

Toimet:
Vuosina 1983-1993 työskenteli kirjoittamisen 
ohella Postipankissa

Vapaa kirjailija:
1993 –

Tuotanto:
- Tunnetaan erityisesti Vares-dekkareista,                                                                                                                               
   32. Vares, Sulhasmies, julkaistu 
   huhtikuussa 2021

- yhdeksän Vares-elokuvaa

- kirjoja käännetty englanniksi, ruotsiksi, 
  saksaksi, tanskaksi ja viroksi

- kirjoja myyty Suomessa yli 2,5 miljoonaa 
  kappaletta

Muu tuotanto:
-kaunokirjallista tuotantoa, romaaneja, novelleja

Palkinnot:

- Suuri Suomalainen 
  Kirjakerho, tunnustuspalkinto 1997                                                                         
- Turun Tähden -palkinto 2002                                                                                                                                         
- Vuoden johtolanka 2013

Reijo Mäki. Kuva Tommi Tuomi 2013
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Tunnet varmaan sanonnan, ”Suomi mainittu!”. Myön-
nä pois, kyllähän se kumminkin mukavalta tuntuu, kun 
ulkomailla joku mainitsee jotain Suomesta. Samalla 
idealla lähdin suunnittelemaan Siikaisten 150-juhla-
vuoden näyttelyä. Kerätään sellaista kirjallisuutta, jossa 
kirjailija/ kirjantekijä on siikaislainen, joko entinen tai 
nykyinen tai kirjailijalla on joku muu kytkös Siikaisiin. 
Näyttelyyn tulee myös sellaisia kirjoja, joiden tapah-
tumapaikkana mainitaan Siikainen. Yksi kirjailija on 
tietysti jo varma, entinen saarikoskelainen Reijo Mäki. 
Hänen dekkarinsa ”Kuoleman kapellimestari” loppusel-
vittelyssä soratie lennättää rapaa ja Suomi-konepistooli 
jakaa oikeutta Vuorijärven maisemissa.

Siikainen mainittu! -kirjanäyttely tulee yhtenä osastona 
Porin kaupunginkirjaston näyttelytilassa  esille tulevaan 
Siikainen,  luontoa käydä edellä – jo 150 vuotta –näyt-
telyyn. Koska elämme koronan suhteen epävarmaa ai-
kaa, näyttelyn avajaiset saadaan toivottavasti pidettyä 
Porin kaupunginkirjastossa  27.7.2021. Omassa kirjas-
tossamme kirjanäyttely pidetään marraskuussa, silloin 
juhlimme 150 -vuotiasta Siikaisten kuntaa ja myöskin 
muistamme kirjaston lainaustoiminnan alkua. Silloisen 

seurakunnan yhteyteen perustettiin 222 kirjan lainakir-
jasto vuonna 1861 eli 160 vuotta sitten!

Vaikka Siikainen on pieni kunta, on Satakirjastojen ai-
neistorekisteristä löytynyt ihan kohtalainen saalis asia-
sanalla Siikainen. Jos mieleesi tulee kirjailijoita ja kir-
joja, varsinkin omakustanteita tehneitä, anna ihmeessä 
vinkkiä siitä tänne Siikaisten kirjastoon (siikaisten.kir-
jasto(at)siikainen.fi).

Terveisin Siikaisten kirjastosta
Katri-Helena

Siikainen mainittu!

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

Venesjärvi | Puh. 044 578 9210
raimo@printvisio.fi  |  www.printvisio.fi

Sähkösuunnittelut,
asennukset & tarvikemyynti 
 
Tommi    040 754 0700
www.tomika.fi

Kurkkaamalla verkkokauppaan 
kukkapuoti.unikko.ekukka.fi 

näet pienen katsauksen kimpuista 
ja kukkalaitteista. 

Onnittele, muista tai kiitä. 
Tilauksen voi tehdä verkossa tai 

soittamalla 040 1380499
Kukat kulkevat Siikaisiin!

Unikko kukittaa 
kesän juhlat!

Kukkapuoti Unikko 
Keskuskatu 39 
Citymarket, Kankaanpää 
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KUORMA -AUTO                             

Erkki Luoma
29880 Leväsjoki

0400 883 544

- vaihtolavat
- hiekka, 
- sepeli, sora

Tuotevalikoimaan voit tutustua 
myös nettisivuillamme 

www.100a-sport.fi

Avoinna:  
Ma-Pe 10-17 

Satakunnankatu 32
P. 040-1627904

SÄHKÖPYÖRÄT
POLKUPYÖRÄT

PYÖRÄHUOLLOT

TARVIKKEET

lannenjarviperkaus.fi

Mika Starck         0400 790 174
Sami Starck         0400 790 173
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Hirvijärven kunnostusyhdistys ry

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään 
lauantaina  3.7.2021 klo 14.00 
Siikaisten kirkonkylän SEO huoltoaseman kahviossa.                                                                                                                                 

Käsitellään sääntöjen mukaiset asiat (toimintakertomus ja 
tilinpäätös v. 2020, jäsenmaksu vuodelle 2022, 
henkilövalinnat, toimintasuunnitelma ja talousarvio 
v. 2021).

Lisäksi ideoidaan järven hyväksi tehtäviä toimintoja.

Kahvitarjoilu                                                                                                                    

Kaikki Hirvijärven kehittämisestä kiinnostuneet Tervetuloa!                                              

Kunnostusyhdistyksen hallitus

SIIKAISTEN SOS.DEM TYÖVÄENYHDISTYKSEN
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 
13.6.2021 KLO 19.00 PALOASEMALLA. 
JOHTOKUNTA KLO 18.00

JOHTOKUNTA

SIIKAISTEN SISU
Urheilukoulu käynnistyy 
jälleen urheilukentällä
keskiviikkoisin 02.06.2021
klo 17.30 – 18.30 alkaen. 
Alaikäraja 2014. 

TERVETULOA!

KESÄ TULI JA LUMET SULI

Tässä vielä muistoja menneestä ja edellisistä 
talvista.

Hiihtolaatikkomme vihkoon kirjattiin tänä talve-
na 275 suoritusta, hiihtäjiä oli 58 ja kilometrejä 
kertyi yht. 2787.

Kannustuspalkinnon voitti Antti Ylinentalo 
Leväsjoelta.

          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
Talvi 2018-2019       162                  1.532 km
Talvi 2019-2020         --              (ei ollut lunta)            
Talvi 2020-2021        275                  2787km

SUURET KIITOKSET LADUNTEKIJÄLLE!
t. Leväsjoki-Itäjärvi- ladun hiihtäjät

Suomen Punaisen Ristin Siikaisten osasto
jakaa LähiTapiolan tuella

lämmintä ruokaa kotiin vietäväksi.

Paikka: seurakuntakoti
Aika: tiistai 22.6.2021
Jakoaika: klo 12-13

Ruoka pakataan valmiiksi pakasterasioihin
-et tarvitse omaa astiaa.

TERVETULOA!

Toivottaa SPR Siikaisten osaston sekä
seurakunnan vapaaehtoiset
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SSaammmmiinn  kkyyllääyyhhddiissttyykksseenn  
VVUUOOSSIIKKOOKKOOUUSS  

ttii  1155..66..22002211  kklloo  1188  aallkk..  
SSaammmmiinn  kkyylläättaalloollllaa  
KKäässiitteelllläääänn  ssäääännttöö--  

mmäääärrääiisseett  aassiiaatt  
KKaahhvviittaarrjjooiilluu,,  tteerrvveettuullooaa!!  

 11.9.2021? 
Miljoonan sentin  

hölkkää ei järjestetä  
tänä vuonna,  

Traktorien mäkivetokisojen 
osalta seuraamme 
koronatilanteen 
kehittymistä… 

Seuraa ilmoittelua 
sammi.kapsi.fi 

 

 
SAMMIN 

KYLÄTALO 
VUOKRATTAVISSA 

KOKOUKSIIN,  
JUHLIIN 

JA HARRASTUS- 
TOIMINTAAN! 

Kokous alk. 50€, reilu vuorokausi 200€, 
kerhotoiminta sopimuksen 

mukaan, varaukset 
0400 583 222/ 

Riitta 

Aurinkoista  
kesää kaikille! 

t:Sammin 
kyläyhdistys 

MIINA JA MANU 
SEIKKAILEVAT SIIKAISISSA
Lastenkirjoistaan tutut kissasankarit Miina ja Manu seikkailevat lauan-
taina 14.8 Siikaisten nuorisoseurantalolla klo 15.00, näytelmässä Ret-
kellä. Siinä katit joutuvat jännään seikkailuun kun Manu saa virvelillä 
hauen, jonka suussa on salaperäinen aarrekartta. Aarteen etsintä uhkaa 
kuitenkin mennä plörinäksi kun  Rokki Nalle Höntti tulee sotkemaan 
kissojen kuviot. Kolmen vartin esityksessä saa myös aikuiset nauraa ja 
koko perhe leikkiä ja rokkailla Metsän Festareilla.

LIPUT 3€/HLÖ

TERV
ETULOA!

Järjestäjä: 
Siikaisten Nuorisoseura ja 
Siikaisten kulttuuritoimi
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Leväsjoki
Satakunnan
maakuntakylä1998

LEVÄSJOEN KESÄ 2021   
Maanantaisin kirjastoon! Lainausasema Leväsjoen koululla avoinna klo 19 – 20.30 
osoitteessa Saarikoskentie 13,  29880 Leväsjoki. Myös tilauksia voi  tehdä joko soitta-
malla/viestillä puh.nro 040 5174 007 tai s-postilla paula.luoma@jippii.fi. Tarjolla kesä-
lukemista niin lomalaisille kuin kaikille muillekin. Tervetuloa!
Järj. Siikaisten kunta/kirjastotoimi

Leväsjoen kyläyhdistyksen järjestämiä kesärientoja Päivölässä Saarikoskentie 60 
ja muualla sen hetkinen Korona-tilanne huomioiden:

Keskiviikkopyöräilyt Lähtö kylän infotaulun luota aina keskiviikkoisin klo 18 syyskuun loppuun asti. Matka 
ja vauhti kunnon mukaan!
Juhannusaaton lipunnosto pe 25.6.21 klo 18.00 Päivölässä.
Yhteislauluilta Päivölässä syyskuulla. Päivä ilmoitetaan myöhemmin.
Illanvietto Päivölässä 22.10.2021 Esiintymässä Mikko Alatalo säestäjineen! Lisätietoa seuraavassa Kuntauutisessa.
Perinteisen kyläpäivän sijaan tulossa toivottavasti jotain syksymmällä. Lisätietoa seuraavassa Kuntauutisessa.
Muuta ajanvietettä Leväsjoella:
Särkikosken laavu Nuotiopaikka valmiina klapeilla varustettuna odottaa kesäkulkijaa.
Hawk- muistomerkki  Opasteet Järvikulmantiellä.
Lahnajärven uimaranta
Kylätalo Päivölä vuokrattavissa juhliin, kokouksiin ym. tilaisuuksiin.  Vuokraamme myös 100-hengen kahviastias-
ton, 15 l kahvinkeittimen, pöytiä, tuoleja ja penkkejä. Vuokraus ja tiedustelut Ritva Koivumäki puh. 044 714 1211 
tai s-posti koivumaki.ritva@gmail.com
Leväsjoki-tuotteita sukkia, pyyheliinoja, T-paitoja ym. saatavilla Liljan Lankakaupasta os. Leväsjoentie 1212, 
puh. 040 911 1066 ja s-posti info@liljanlankakauppa.fi

Metsästäjätutkintoon valmentava koulutus ja tutkinnot v. 2021
Päivämäärä Kello  Paikka
19.06.2021 9.00 - 15.00 Siikainen,  Leväsjoen Eränkävijöiden erämaja. 
    Koulutus on yksi kurssi 12 tuntia, joka jaettu kahdelle päivälle.
20.06.2021 9.00 - 15.00

Metsästäjätutkintoon valmentavaan koulutukseen ilmoittautuminen toiminnanohjaajalle 15.06. 2021 mennessä,sa-
malla ilmoitus kenelle tilataan metsästäjän opas, puhelin 0400-224247 tai sähköposti koivumaki.kalevi@gmail.com. 
Koulutus toteutuu, jos ilmoittautuneita on vähintään neljä (4). Koulutuksen hinta 30€. Metsästäjäopas 30€.

METSÄSTÄJÄTUTKINNOT  2021
Päivämäärä Kello  Paikka
20.06.2021 15.30 – 17.00 Leväsjoen Erämaja, Keskukyläntie 495 Siikainen
22.06.2021 18.00 – 19.30           -    ”    -
24.06.2021 18.00 – 19.30           -    ”    -
Metsästäjätutkintoon ilmoittautuminen ennakkoon toiminnanohjaajalle 18.06.mennessä puhelin 0400-224247 tai 
sähköposti koivumaki.kalevi@gmail.com.Metsästäjätutkinto maksu 20€/kerta. 
Huomioidaan mahdolliset Covid-19 rajoitukset.

Riistanhoitoyhdistyksen harjoitusammunnat: hirvi 4+6. 75m
To      1.7. klo  18.00 Järjestelyt  Siikaisten m-s 
To      8.7. klo  18.00     ”  Samminmajan m-s
To    15.7. klo  18.00            ”  Leppijärven m-s
To    22.7. klo  18.00     ”  Leväsjoen m-s

Mestaruuskilpailut : Hirvi 4+6 ja Haulikko 25 kiekkoa
To      29.7.     klo    18.00 Jäjestelyt Siikaisten ja Leväsjoen  m-s

Hirvikoe ammunnat alkaa 11.7.klo 13:00- 15:00 ja jatkuu sunnuntaisin.                           
Katso rhy.fi sivuilta

SIIKAISTEN RHY
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SSiiiikkaaiisstteenn    

Kauppaliike Lehtimäki Uutelantie 1, Kirkonkylä 
040 552 1041, www.eijankauppa.fi 
K-Market Vestori Hirvijärventie 1,Kirkonkylä 
02 552 1058, www.k-ruoka.fi/k-market-vestori 
Liljan Lankakauppa Leväsjoentie 1212, Leväsjoki 
040 911 1066, www.liljanlankakauppa.fi,  
myös nettikauppa 

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

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

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

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

KAUNEUTTA JA HYVINVOINTIA 

Heinäsuo Tapani Leppijärvi 
050 011 0036 
Kallioniemi Markku Pyntäinen 
050 032 6256 
Kallioniemi Seija Pyntäinen  
040 576 2547 

Autoverhoomo ja Varuste Lähteenmäki 
050 367 7070, Siikaistentie 1355, Sammi 
Eka-oikaisu Tmi pienten lommojen oikaisua 
050 593 4319, Hirvijärventie 10, Kirkonkylä 
Siikaisten Huoltoasema 040 188 1532 
Tuorilantie 11, Kirkonkylä 
 

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

 

KAUPPOJA JA MYYMÄLÖITÄ 

KAHVILOITA JA RAVINTOLOITA 

TAKSEJA 

PITOPALVELUJA JA JUHLAPAIKKOJA 

MAJOITUSTA 

AUTOILIJAN PALVELUJA 

KONEURAKOINTIA JA KULJETUSTA 

 
Isojärven kalastusluvat Liljan Lankakauppa           Toripäivä tiistaisin klo 9-12 K-Market Vestori 
Siikaisjärven kalastusluvat Kauppaliike Lehtimäki ja           Matkahuolto Siikaisten huoltoasemalla 
Siikaisten huoltoasema            Posti K-Market Vestorissa 
Ilmalämpöpumput LVI Jukka Pursiala ja Suomen Puhdasilma     Käteisen nosto automaatti Kankaanpääntie 2 ja 
Nestekaasu ja grillihiilet Kauppaliike Lehtimäki,           K-Market Vestori 
K-Market Vestori ja Siikaisten huoltoasema           Nuohouspalvelu Sami Nygård 040 753 5009 

 

 

Morina Jaana Pyntäinen 
044 022 6260 
Taksi Hane kirkonkylä 
044 239 9998 
Satamatkat Oy bussit 
            040 576 2547/  
            050 032 6256 
 
 

 

Yrityshakemiston on koonnut 
Siikaisten Yrittäjät ry 
siikaisten@yrittajat.fi, 044 054 6989 

 
 

 

 

 LISÄKSI YLI SATA SIIKAISLAISTA TOIMII MAA- JA METSÄTALOUDEN SEKÄ MUIDEN ALOJEN YRITTÄJINÄ! 
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Siikaisten Apteekki Lauttijärventie 1, Kirkonkylä 
02 552 1121, www.vuokkoapteekki.fi 
(Kankaanpään Vuokko Apteekin sivuapteekki) 

SIIKAISLAISTA PALVELUA 
MUILLA PAIKKAKUNNILLA

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

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

Arjen Jelppari kotisiivousta ym., 050 331 8996 
Eskon kotiapu kotisiivousta ym., 041 472 8547 
Jätskiauto pysäkit www.jatskiauto.com, 050 338 4498 
Kaupanvahvistaja Seija Vuorela 040 825 6017 
Kaupanvahvistaja Susanna Järvenpää 050 363 9184 
Lankosken Sähkö Oy Hirvijärventie 8, Kirkonkylä 
02 528 8800, www.lankoski.fi 
Metsänhoitopalvelu Minna Vesterbacka 045 234 6733 
Metsänhoitopalvelu Seija Vuorela 040 825 6017 
Mukkalan kauppa-auto pysäkit www.mukkalankauppa.com 
050 076 4182/Juha, 050 501 4154/Mika 
O. Sjöholm tmi päivystävä kyläseppä 24h
010 567 7050 (8,35 snt/puhelu+16,69 snt/min)
Otamon Teräs rajamerkit ym., 040 571 9126
PHR Palvelut metsänhoito, 045 323 4250
Pro Leväsjoki Oy kokous- ja varastotilaa, 040 708 4009
Ruohomäki Henrik mökkitalkkari, 045 323 4250
Sammin Jäätelökioski Siikaistentie 1776, Sammi
044 306 0425
Sammin Ratsutila ratsastustunnit- ja leirit
040 748 8197/Erja Lammi, Krakantie 87, Sammi
Silvola Keijo perunkirjoitukset ym. 040 514 4834
Suntin pihapalvelu ja taimitarha Lauttijärventie 741 B,
Siikainen, 040 535 6163
Tilitoimisto Susanna Järvenpää 050 363 9184
Vesterbacka Matti likakaivojen tyhjennys, 045 158 7628
Vuorela Antti pihapuiden kaato, polttopuiden tekeminen,
040 726 9712
Ylinentalo Antti polttopuiden urakointi ja myynti
040 831 7980
www.pajatuote.fi nettikaupasta kalahalsterit,
savustuslaatikot, grillit, huuvat, grillikodat ym.
040 508 7070

Hollmén Manu puutavaran sahaus kenttäsirkkelillä 
040 552 7154, Järvikulmantie 26, Leväsjoki 
Juhala Matti puutavaran sahaus, höyläys ja myynti 
040 554 5766, Akolammintie 11, Otamo 
Liljan puutuote vierasmajat, puuceet, polttopuut ym. 
040 059 7361/Kari Lilja, 040 911 1066/Pauliina Lilja 
Leväsjoentie 1007 B, Leväsjoki 
LVI Jukka Pursiala Oy 040 059 2957 
Myymälä Tuorilassa, Harjuntie 37 
Mikkola Veikko verstaspalvelu 
040 537 1678, Akolammintie 34, Otamo 
Peltipasi myös ilmastoinnin puhdistus 
040 516 6775, Teräksentie 1, Kirkonkylä 
Peltisepänliike Pekka Alanko 040 059 4620 
Rakennuspalvelu Mattila 040 093 7013 
Rakennus & Sisustus Ropa 040 054 4806 
Suomen Puhdasilma Oy Ilmalämpöpumput, 
ilmanvaihto- ja rakennuspeltityöt ym. 040 355 9557/ 
040 593 1054, Siikaistentie 704, Pyntäinen 

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

MUUTA MYYNTIÄ JA PALVELUA APTEEKKI 

KORJAUS- JA RAKENNUSPALVELUJA 

SÄHKÖASENNUSTA 

SIIKAISLAISTA ERIKOISOSAAMISTA 

YYrriittyysshhaakkeemmiissttoo  IRROTATHAN YRITYS-
HAKEMISTON TALTEEN! 
!!!!NIITAVAAMALLA

        
        
        
        
        
        
        
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
SSiiiikkaaiisstteenn    

Kauppaliike Lehtimäki Uutelantie 1, Kirkonkylä 
040 552 1041, www.eijankauppa.fi 
K-Market Vestori Hirvijärventie 1,Kirkonkylä 
02 552 1058, www.k-ruoka.fi/k-market-vestori 
Liljan Lankakauppa Leväsjoentie 1212, Leväsjoki 
040 911 1066, www.liljanlankakauppa.fi,  
myös nettikauppa 

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

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

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

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

KAUNEUTTA JA HYVINVOINTIA 

Heinäsuo Tapani Leppijärvi 
050 011 0036 
Kallioniemi Markku Pyntäinen 
050 032 6256 
Kallioniemi Seija Pyntäinen  
040 576 2547 

Autoverhoomo ja Varuste Lähteenmäki 
050 367 7070, Siikaistentie 1355, Sammi 
Eka-oikaisu Tmi pienten lommojen oikaisua 
050 593 4319, Hirvijärventie 10, Kirkonkylä 
Siikaisten Huoltoasema 040 188 1532 
Tuorilantie 11, Kirkonkylä 
 

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

 

KAUPPOJA JA MYYMÄLÖITÄ 

KAHVILOITA JA RAVINTOLOITA 

TAKSEJA 

PITOPALVELUJA JA JUHLAPAIKKOJA 

MAJOITUSTA 

AUTOILIJAN PALVELUJA 

KONEURAKOINTIA JA KULJETUSTA 

 
Isojärven kalastusluvat Liljan Lankakauppa           Toripäivä tiistaisin klo 9-12 K-Market Vestori 
Siikaisjärven kalastusluvat Kauppaliike Lehtimäki ja           Matkahuolto Siikaisten huoltoasemalla 
Siikaisten huoltoasema            Posti K-Market Vestorissa 
Ilmalämpöpumput LVI Jukka Pursiala ja Suomen Puhdasilma     Käteisen nosto automaatti Kankaanpääntie 2 ja 
Nestekaasu ja grillihiilet Kauppaliike Lehtimäki,           K-Market Vestori 
K-Market Vestori ja Siikaisten huoltoasema           Nuohouspalvelu Sami Nygård 040 753 5009 

 

 

Morina Jaana Pyntäinen 
044 022 6260 
Taksi Hane kirkonkylä 
044 239 9998 
Satamatkat Oy bussit 
            040 576 2547/  
            050 032 6256 
 
 

 

Yrityshakemiston on koonnut 
Siikaisten Yrittäjät ry 
siikaisten@yrittajat.fi, 044 054 6989 

 
 

 

 

 LISÄKSI YLI SATA SIIKAISLAISTA TOIMII MAA- JA METSÄTALOUDEN SEKÄ MUIDEN ALOJEN YRITTÄJINÄ! 
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MATONPESUPAIKKA
Puhdistamontien varrella on käytettävissä.
Perhekohtaisia KAUSIKORTTEJA (15,00 eur/kpl)
saa ostaa KIRJASTOSTA sen aukioloaikoina
(Kankaanpääntie 1 A).

Kortti tulee pitää mukana pesupaikalla. Vesilai-
toksen hoitaja toimii matonpesupaikan käytön 
valvojana.

Oma tontti Siikaisista
Eteläpään matkailu- ja virkistysalueen vierestä

Tontit 
myynnissä        

nyt! 

www.siikainen.fi 
Siikainen – Luontoa Käydä Edellä

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

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

www.siikainen.fi
Siikainen – Luontoa Käydä Edellä

Tontit

myynnissä 

nyt!

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

Ma ...................   klo 9-16 
Ti    ..................   klo 9-15
Ke   ...................  klo 9-17 
To   .................    klo 9-16
Pe   ...................  klo9-14 
La-Su suljettu

Palvelemme
arkisin

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

POSAN PALVELUT 28.6.-8.8.2021
SIIKAISTEN PERUSPALVELUKESKUS SULJETTUNA 28.6.-18.7.2021

KEHYSKUNTIEN KESKITETTY AJANVARAUS palvelee ma-to klo 8-16, pe klo 8-15, puh. 040 652 4340. 
Peruspalvelukeskusten ollessa suljettuina niihin soitetut puhelut ohjautuvat hoitajille Kankaanpäähän.

Lääkärin ja hoitajan vastaanotto sekä päivystysvastaanotto hoidetaan Kankaanpäässä, 
ajanvaraus puh. 02 577 3265.

Laboratorionäytteenotto toimii sulkujen aikana Kankaanpäässä ajanvarauksella www.satadiag.fi tai puh. 02 627 6410.

Pyydämme asiakkaitamme ottamaan huomioon kesän rajoitetut vastaanottoajat ja huolehtimaan mm. hoitotarvikkei-
den haut ja reseptien uusinnat ennen sulkuja.

Äitiys- ja lastenneuvolan palvelut keskitetään sulkujen ajaksi Kankaanpäähän Tapalaan puh. 040 652 4350. 
Raskaudenkeskeytysasiakkaat hoidetaan äitiysneuvolassa.

Sosiaalipalveluiden neuvonta on sulkuaikana (12.7.-1.8.) tavoitettavissa puhelimitse klo 9-15 puh. 02 577 2501. Sosi-
aalipäivystys päivystää akuuteissa ja kiireellisissä tilanteissa vuorokauden ympäri puh. 02 623 4380. 
Hakemukset ja ilmoitukset voi toimittaa postitse os. PoSa Sosiaalipalvelukeskus, Keskuskatu 42, 38700 Kankaanpää.

SUUN TERVEYDENHUOLTO 
Siikaisten hammashoitolat suljettuina 5.7.-8.8.2021 
Ajanvaraus avoinna ma-pe klo 8-15, puh. 02 577 3550.
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Jätteiden keräystempaus
lauantaina 7. elokuuta klo 9–14
yhtenäiskoulun pihassa, Lauttijärventie 8

Kotitalouksille (vakituiset ja vapaa-ajan kiinteis-
töt) tarkoitetussa keräyksessä otetaan vastaan:

•maksullisena isoja sekajätteitä, 20 €/peräkär-
ryllinen (max. 2 kuutiota) tai 5 €/ 200 litran 
jätesäkillinen
•maksutta vaarallisia jätteitä (öljyn imuauto on 
paikalla), metalli- ja sähkölaiteromua sekä ajo-
neuvojen renkaita, vanteilla tai ilman
Maksullisena sekajätteenä voi tuoda isoja jät-
teitä, jotka eivät mahdu kodin tai mökin seka-
jäteastiaan. Tällaisia ovat esimerkiksi rikkinäiset 
huonekalut, wc-istuimet ja lavuaarit, ikkunat, 
patjat, matot, sukset, matkalaukut, turvaistui-
met, isot muoviesineet kuten saavit, ammeet ja 
pulkat.
Maksaminen mieluummin maksukortilla. Jos 
maksat käteisellä, niin varaa tasaraha.
Keräyksen järjestää yhteistyössä Porin kaupun-
gin jätehuoltoyksikkö, Porin seudun jäteneu-
vonta ja Siikaisten kunta.

Kunta palvelee

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Siikaisten kunta ostaa yritysten neuvontapalveluita 
Kankaanpään elinkeinotoimelta ja Satakunnan Yrittäjä-
yhdistykseltä. Peruspalvelut ovat yrittäjälle ja yrittäjyyttä 
suunnittelevalla maksuttomia.

Yrityksen kehittämispalvelut Mari Raukola 
0405420456, mari.raukola@kankaanpaa.fi
Aloittavien yritysten neuvonta Anne Heikintalo 
0505277145, anne.heikintalo@yrittajat.fi
Omistajanvaihdosneuvonta Pia Österlund 
0504100957, pia.osterlund@yrittäjat.fi

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

Palveluneuvoja Miia Leivo                  044 720 1040

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@siikainen.fi

Sovi henkilökohtainen tapaaminen ennalta 
sähköpostitse tai puhelimitse.

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

KUNNANTUPA

posti- ja käyntiosoite Kankaanpääntie 1A, 29810 Siikainen
sähköpostiosoite kirjaamo@siikainen.fi
puhelinnumero 0447201020
Kunnantuvalla sijaitsevat kunnan oman hallinnon lisäksi 
kirjasto, kelan ja verottajan asiointipiste, maaseutusihtee-
rin ja mhy:n palvelupisteet sekä Posan hammashoitola.
Kunnan hallinnon palveluiden kesäsulku 5.-30.7.

Kirjastot avoinna koko kesän normaalisti. 

Kunnanjohtaja Viveka Lanne  044 720 1071
Hallintopäällikkö Jenni Puskala             044 720 1021
Tekninen johtaja Anne Järvenranta 044 720 1028
Sivistystoimenjohtaja/rehtori Jari Tuuri 044 720 1041
Vapaa-aikasihteeri Taisto Salo  044 720 1036
Päiväkodinjohtaja John Söderbacka    044 7201072
Vesilaitoksenhoitaja Juha-Matti Nurmi 044 720 1034

Teknisen toimen päivystys:
arkipäivien ulkopuolella vesilaitoksen 
jakiinteistöhuollon päivystysnumero  044 7201029

ASIOINTIPISTE

 
Kunnantupa ma, pe klo 12-18, ti, ke, to klo 10-16
Kirjastosihteeri  
Katri-Helena Saarinen-Holappa                044 720 1039

Kirjastosta saa ostaa kansalaisopiston aktiivikortin sekä 
kuntosali- ja ovikortit sekä kesällä matonpesupaikkakortit.

Leväsjoen lainausasema maanantaisin klo 19.00-20.30.
Saarikoskentie 13, 29880 Leväsjoki
Lainausasemanhoitaja Paula Luoma       040 517 4007

KIRJASTO

YRITYSPALVELUT

HALLINTO JA MUUT PALVELUT

www.siikainen.fi

www.facebook.
com/siikainen
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Junnut ja nuoret taekwondon 
harrastajat pääsivät testaamaan 
uutta tatamia ja hyvin sujuivat 

harjoitukset.

Jos olet kiinnostunut lajista, ota 
rohkeasti yhteyttä

ohjaajiin!

0405443813/Pasi 
0503710211/Heini

Joukkoon mahtuu kyllä!

SIIKAISTEN KÄSITYÖKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN

Uudet oppilaat ovat sydämellisesti tervetulleita Siikaisten käsityökouluun. 
Kaikki 7-11-vuotiaat kädentaidoista kiinnostuneet voivat tulla opiskelemaan edellisten oppilai-
den reippaaseen joukkoon.

Käsityökoulussa tutustutaan erilaisiin käsityötekniikoihin ja tehdään töitä eri materiaaleis-
ta ja eri tekniikoita käyttäen. Opiskelu on opetussuunnitelmaan perustuvaa, tavoitteellista 
ja vuosittain etenevää. Opettajina toimii useita käsityön asiantuntijoita ja opetusta annetaan 
taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaan.

Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin Heikintalon kudonta-aseman yläkerrassa 
klo 13.15-14.45. Opetus alkaa syyskuussa 2021.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 040-5539154/Taru Hollmen

Tervetuloa mukaan!
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-Syksyllä me aloitettiin, tuli pieni paussi – jatket-
tiin taas – ja nyt se on valmis, kertoo Veera Huh-
tanen yksi  käsityökoulun oppilaista, joka on ollut 
mukana Tilataidekurssilla rakentamassa teosta, 
joka koristaa Heikintalon mäkeä ja  samalla kun-
nan juhlavuotta.

Teoksen suunnittelussa ja toteutuksessa on ollut 
12 käsityökoulun oppilasta, tokaluokkalaisesta 
ysiluokkalaiseen. Alusta asti oli selvää, että kuk-
kia tehdään. Jokainen valmisti oman kukkansa. 
- Aika hitaasti hahmottui, mitä ollaan tekemässä. 
Verkkomallien rakentaminen auttoi, tuumivat isot 
suunnittelijat.                                                                                                                           

Pienimmät olisivat halunneet rakentaa satukuk-
kia, ainakin päättää kukan värin itse. Pohdiskelu-
jen jälkeen  päädyttiin yhteisymmärryksessä ra-
kentamaan aurongonkukkapeltoa.

 - Teos vaati kyllä aika paljon työtä ja pitkäjän-
teisyyttä meiltä kaikilta, toteaa ohjaaja Taru Hol-
mén. Tilataideteos valmistettiin kestämään niin 
talven pakkaset kuin kesähelteet, materiaaleina 
olivat teräsverkko, harjateräs ja muotoilubetoni. 
Väri sekoitettiin pintakäsittelyseokseen, joka ta-
kaa vettä hylkivän pinnan. Jokainen käsittelyvaihe 
vaati kuivumisajan. Teknisiä ongelmia oli betonin 
kanssa, joka murtui helposti kerroksia muotoil-
taessa.

 - Koska tää tulee valmiiksi? kysyttiin aina välillä. 
Isommilla tytöillä oli kuitenkin vahva usko hyvään 
lopputulokseen. -Taru sanoi, että siitä tulee hyvä. 
Ja hyvä tuli, nauravat tytöt.

Teoksen pohjakivi löytyi kaatuneena ja heinitty-
neenä Heikintalon tontin laidalta. Siitä tuli jyke-
vä pohja kukkasille. Mielenkiintoinen yhdistelmä; 
kukkaketo joka kasvaa kivessä. Se kuvaa hyvin 
siikaislaista maaperää ja kukkaset voivat kuvata 
sitä, että ankeastakin maasta voi ponnistaa. Tyt-
töjen mielestä teos muistuttaa kesästä ja on kas-
vamisen vertauskuva. Kurssilaisilta saatiin run-
saasti nimiehdotuksista. Minttu Rantalan ja Sofia 
Järvenpään Keltasiivet valikoitui voittajaksi.

Tekijät ovat helpottuneita, kun urakka on ohi ja 
lopputulos on tosi näyttävä. - Oli kiva tehdä, kun 
tiesi, että moni ihminen näkee sen ja se on kaikille 
iloksi, pohti Aada Halminen. Hänen kanssaan on 
helppo olla samaa mieltä.

Myös toinen alkuvaiheen suunnitelma toteutui. 
- Nämä ovat meidän kukkaset Siikaisten kunnalle, 
totesivat tekijät.                                                  

Portinpylvään uusiokäyttöä

KeltasiivetKeltasiivet

Tänä kevään käsityökoulusta valmistuu viisi op-
pilasta Iina Tuominiemi, Veera Huhtanen, Aada 
Halminen, Janica ja Jessica Nurminen. Valmistu-
neet suunnittelivat itse lopputöikseen mattoja, 
lattiatyynyt ja virkatun peitteen. Talven aikana 
valmistui myös muita hienoja töitä esimerkik-
si keramiikkaa, maskotteja, vahamaalausta ja 
erilaisia pussukoita. Siikaisten käsityökoulusta 
on kaikkineen valmistunut 16 oppilasta. Uudet 
oppilaat ovat tervetulleita aloittamaan käsityö-
koulun ensi syksynä.

Keltasiivet
Teksti Arja Lehtinen 
Kuvat Taru Holmén
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SSEEUURRAAKKUUNNTTAATTAAPPAAHHTTUUMMAATT  KKEESSÄÄ  22002211  

 JUMALANPALVELUKSET: 
Su 30.5. klo 10 Messu kirkossa, Kymäläinen, Tanskanen  
Su 6.6. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa, Sakari Kalliomaa, Tanskanen 
Su 13.6. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa, Kymäläinen, Tanskanen 
Su 20.6. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa 
La 26.6. klo 10 Messu kirkossa, Ervasti, Tanskanen 
Su 27.6. klo 10 Sanajumalanpalvelus, Ervasti, Tanskanen 
Su 4.7. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa, Kalliomaa, Tanskanen 
Su 11.7. klo 10 Sanajumalanpalvelus, Kymäläinen, Tanskanen 
Su 18.7. klo 10 Messu kirkossa, Kymäläinen, Tanskanen  
Su 25.7. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa 
Su 1.8. klo 10 Konfirmaatiomessu kirkossa, Ervasti, Tanskanen, Mäki 
Su 8.8. klo 10 Juhlajumalanpalvelus kirkossa (Siikainen 150-v.), Ervasti, 
Tanskanen, kirkkokuoro, Jp:n jälkeen seurakunnan 150 v. juhlakahvit, srk:n 
uuden historiikin julkistaminen ja ansiomerkit srk-kodissa. 
Su 15.8. klo 10 Kansanlaulukirkko ja kouluun lähtevien siunaaminen kirkossa, 
Ervasti, Tanskanen, kirkkokuoro 
Su 22.8. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa 
Su 29.8. klo 10 Messu kirkossa, Ervasti, Tanskanen 
 
 
LAPSI- JA NUORISOTYÖ: 
Päivä- ja perhekerho jatkuvat elokuussa, tarkemmasta ajankohdasta 
ilmoitetaan myöhemmin.  
 
MUU TOIMINTA 
To 27.5. klo 18.30 Naistenpiiri srk-kodissa  
La 29.5. klo 13-15 Raamattuluontopolkuvaellus, klo 13 yhteislähtö srk-talolta 
omilla autoilla, laavulla tarjoilua yv-keräyksen hyväksi. 
Ti 1.6. klo 19 Rukouspiiri Nuokkarilla 
Ke 9.6. klo 18 Kesäillan hartaus srk-kodissa, Ervasti, Majlis & Jari 
Ke 16.6. klo 17 Suvilinnun lauluhetki ja liikuntaa Leirirannassa, Majlis & Jari 
Ti 22.6. klo 12-13 SPR Siikainen jakaa LähiTapiolan tuella lämmintä ruokaa srk-
kodilla. 
Ke 23.6. klo 18 Kesäillan hartaus srk-kodissa, Majlis & Jari, Mikko Mikkola 
Ke 7.7. klo 18 Kesäillan hartaus srk-kodissa, Reijo Heikkilä 
Ke 14.7. klo 17 Sanan Evästä ja liikuntaa Leirirannassa 
Ke 21.7. klo 18 Kesäillan hartaus srk-kodissa, Mikko Mikkola 
Ke 28.7. klo 13 Kesäseurat kirkossa Mikko Mikkola, Reijo Heikkilä 
Ke 4.8. klo 18 Kesäillan hartaus srk-kodissa, Reijo Heikkilä 
Ke 11.8. klo 17 Sanan Evästä ja Liikuntaa Leirirannassa 
Ke 18.8. klo 18 Kesäillan hartaus srk-kodissa, Ervasti, Tanskanen 
La 28.8. klo 18 Evankeliumin Valoa Leirirannassa 
To 2.9. klo 18.30 Naistenpiiri srk-kodissa 
 
Eu-ruokaa diakoniatoimistolla torstaisin klo 9-12 
tai sopimuksen mukaan puh. 0400 363 588/Kaisa 
 
 
Siunattua ja aurinkoista kesän aikaa! 

                                                                                 
 
 
 

YHTEYSTIEDOT:  
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 
Lapsi- ja nuorisotyönohjaaja (1.7. alk.) Seera 
Mukkala puh. 0400 845 821 
Suntio Majlis Mäki puh. 040 575 4205 
(sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi) 
VIRASTO avoinna ti-ke-to klo 9-12  
(tai sopimuksen mukaan) puh. 040 549 3122 

www.siikaistenseurakunta.fi 
     @siikainensrk. 
Pappilantie 1, 29810 Siikainen 
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UUDEN TYÖNTEKIJÄN TERVEHDYS:
Olen Seera Mukkala ja aloitan Siikaisten seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön-
ohjaajana 1.7.2021. Olen työskennellyt varhaiskasvatuksen parissa 16-vuotta 
seurakunnalla sekä kunnallisella puolella. Olen koulutukseltani lastenohjaaja, 
nyt opiskelen kohti sosionomi -tutkintoa. Perheeseeni kuuluvat aviomies ja kaksi 
nuorta.
Toivon että saan olla rinnalla kulkija jokaisessa 
elämänkulun vaiheessasi. 

SEURAKUNNAN HISTORIIKIN JULKISTUSJUHLA 
SEKÄ SEURAKUNNAN 150 V. JUHLA 8.8. KLO 10
Juhlajumalanpalvelus kirkossa (Siikainen 150-v.), Ervasti, Tanskanen, kirkko-
kuoro, Jp:n jälkeen seurakunnan 150 v. juhlakahvit, srk:n uuden historiikin 
julkistaminen ja ansiomerkit srk-kodissa. 

KOULUUN LÄHTEVIEN SIUNAUS 
JA KANSANLAULUKIRKKO 
KIRKOSSA SU 15.8. KLO 10

4H Helppi -palvelu auttaa arjessa 
– tilaa Siikaisten 4H-yhdistyksestä nuori töihin

Tilaa nuori tuntitöihin
Tarvitsetko apua pihan hoidossa? Tai erilaisissa askareissa 
kodissa tai mökillä tai yrityksessä? Odottavatko klapit pihas-
sa? Meiltä saattaisi löytyä juuri sinulle sopiva apulainen arki-
siin hommiin. Työllistä nuoria ja tilaa Siikaisten 4H-yhdistyk-
sen kautta nuori tuntitöihin. 4H toimii nuorille vastuullisena 
työnantajana ja välittää nuoren töihin asiakkaan luo. Asiakas 
voi hyödyntää tilauksessa kotitalousvähennyksen.

4H:n Helppi korvaa aiemmin Siikaisissa tutuksi tulleen 
4H-Duuniringin. Toiminnan periaate on samankaltainen si-
ten, että 4H-yhdistyksen kautta välitetään nuorille töitä asi-
akkaiden tilausten mukaan. 4H-yhdistys maksaa nuorelle 
palkan ja laskuttaa asiakasta tehtyjen tuntien mukaan. 4H 
Helpissä toimivat nuoret ovat iältään alle ja yli 18-vuotiai-
ta. Voit siten työllistää paikkakunnan nuoria ja auttaa heitä 
saamaan kesätyökokemusta samalla kun hommat tulevat 
hoidettua. Lue lisää Helpin tarjoamista palveluista ja lataa 
ilmainen sovellus sovelluskaupasta: helppi.4h.fi  Lisätietoja 
myös Siikaisten 4H-yhdistyksen verkkosivuilta: satakunta1/
toita/siikainen/

Voit tilata nuoren töihin myös soittamalla tai s-postilla 
Anna-Kaisa Valaja p. 044 783 0310 
anna-kaisa.valaja@4h.fi 

Nuori 4H-yrittäjä auttaa kotisivujen teossa 
Siikaislainen nuori tarjoaa apua laadukkaiden kotisivujen 
teossa. Yrittäjät ja yhdistykset ja kesälomalaiset yms. ot-
takaa yhteyttä paikalliseen yritykseen Halminen Visual. Li-
sätietoja palveluista antaa Leevi Halminen p. 044 9771846 
www.halminenvisual.fi

Keppihevosen valmistaminen - päiväleiri Sammissa
Sammin kylätalolla järjestetään päiväleiri keppihevosen te-
kemisestä kiinnostuneille lapsille ja nuorille. Leirin aikana 
valmistetaan oma keppihevonen. Leiripäiviä on 3 ja ne ovat: 
ma 14.6., ke 16.6. ja to 17.6. (tiistai on välipäivä).
Päivän kesto on klo 10-15
Paikka: Sammin kylätalo, os. Siikaistentie 1711
Leirinohjaana toimii Veera Savala 
Leiri soveltuu yli 7-vuotiaille. Leirin hinta on 25 e/osallistuja 
tai 20 e/4H-jäsen.

Ilmoittautuminen 8.6. mennessä lomakkeella Siikaisten 
4H-yhdistyksen verkkosivuilla tai p. 044 783 0310/ An-
na-Kaisa 

Veera Savalalta voi myös tilata valmiin keppihevosen. Veera 
valmistaa keppihevosia 4H-yrityksessä Veera’s design, 
tilaukset puh. 044 245 3956

Tervetuloa! Järjestää: Siikaisten 4H-yhdistys
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SIIKAISTEN SISUN JA KUNNAN
NAPPULAKISAT URHEILUKENTÄLLÄ

01.06.2021 KLO 18.00 ILM. 17.30
ennakkoon sp. keijo.silvola@siikainen.fi

Lajit: Tytöille ja pojille erikseen.

 2017 s. 40 m 
 2016 s. 40 m 
 2015 s. 40 m 
 2014  s. 40 m ja pallo
 2012 ja 2013 s. eli 9 v, 40 m ja pituus
 2010 ja 2011 s eli 11 v, 60 m ja pituus
 2008 ja 2009 s. eli 13 v, 60 m ja korkeus
 2006 ja 2007 s. eli 15 v, 100 m ja korkeus.Illanvietto Päivölässä

22.10.2021 Esiintymässä Mikko 
Alatalo säestäjineen! Lisätietoa 
seuraavassa Kuntauutisessa.

KIRPPUTORI 
TOIMINTATUVALLA 

 
 

AVOINNA TIISTAISIN KLO 8-14
(ent. kunnanvirasto) 

Kankaanpääntie 1 B, Siikainen

Kesäajan toimii 
myös pihakirppis (säävaraus)

 
Tervetuloa !

KUNTO-OTTELU
SIIKAINEN - MERIKARVIA

Perinteinen kunto-ottelu käydään ke. 
9.6.2021 klo 09.00-20.00 välisenä 

aikana. Kirjauspaikka Siikainen-Tuori-
latien Airoksen tienhaarassa. Siikais-
laisten osanottajien kesken arvotaan 

80€ ja 50€ lahjakortti.

LIIKUNTATOIMI
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Ravintorengas Oy on val-
mistanut Karin Havupuu-
uute juomaa täällä Hirvijärvellä 
Kosken tilalla jo vuodesta 1975 asti. 
Tämä vuoden 2021 terveystuotealan voitto oli tuotteel-
le jo kolmas! Karin Havupuu-uutejuoma on edelleen 
ainoa tuote, joka on voittanut palkinnon edes kahteen 
– saati kolmeen kertaan.

Tuotteen kasvava suosio on johtanut siihen, että 
olemme päässeet työllistämään myös uusia ihmisiä. 
Meille on tärkeää, että saamme palkattua paikallista 
osaavaa henkilökuntaa valmistamaan ja pakkaamaan 
juomaa. Onkin ollut ilo huomata, että Ravintorengas 
on kiinnostava työnantaja sekä omassa kunnassa että 
kauempanakin. Motivoitunut henkilökunta on yrityksen 
toiminnan perusta, ja yrittäjänä on ollut jälleen upea 
nähdä, miten hyvä yhteishenki meillä töissä on.

Hyvä tekemisen fiilis välittyy kaikkeen toimintaan ja 
näkyy myös yrityksestä ulospäin. Hyvä maine sekä 
asiakkaiden että yhteistyökumppanien suuntaan on 
meille tärkeä. Iloitsemmekin Suomen Asiakastieto 
Oy:n meille myöntämästä Suomen Vahvimmat Platina 
-erikoissertifikaatista. Se on myönnetty meille, koska 
olemme vuosina 2007–2021 saavuttaneet korkean 
Rating Alfa -luottoluokituksen merkkinä pitkäaikaisista 
erinomaisista talouden tunnusluvuista, positiivisista 
taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä.

Näiden positiivisten kuulumisten myötä haluan toivot-
taa teille kaikille oikein hyvää kesää ja hyvää terveyttä! 
Toivottavasti pääsemme tämän vuoden aikana palaa-
maan normaaliin elämään, sillä meistä olisi mukava 
kutsua teitä tutustumaan toimintaamme avointen 
ovien päivänä. Toivottavasti se onnistuisi pian!

Myötätuulella kesään!

Terveisin, Sanna Herttua-Laiho

Siikaisten Hirvijärvellä valmistettavan Karin Havupuu-uutejuoman 
tuotanto on ollut koko alkuvuoden vahvassa kasvussa.  
Vuosi alkoi mahtavilla uutisilla, sillä terveystuotteiden käyttäjät 
äänestivät tuotteemme Vuoden 2021 terveystuotteeksi!

20
21

 TERVEYSTU
O

T
E    

suvisiikainen2021_A4.indd   1suvisiikainen2021_A4.indd   1 17.5.2021   17.05.3817.5.2021   17.05.38
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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

EKa-Oikaisu Tmi
Eero Katajisto
050 593 4319

Pienten 
lommojen 
oikaisua ilman maalausta

JJS-RAISIO
Koti- ja mökkitalkkari JOKKE

Kotitalkkari
Polttopuuta

Muita kiinteistön ja piha-alueen
 huoltotehtäviä

Puh. 0400-721 997
Sähköposti:

Konetuorila Oy
Harjuntie 5, 29790 Tuorila

02 551 3230

OY
RAUTA – MAATALOUS

www.konetuorila.fi

www.konetuorila.fi

Rautanet Merikarvia
Kauppatie 49, 29900 Merikarvia

02 551 0050

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
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	 	 	 HEINÄSUO	TAPANI,	
	 	 	 0500	110	036
	 	 	 Leppijärvi

-	Paarivarustus,	2	pyörätuolipaikkaa

TAKSI	HANE,	
044	239	9998
Kirkonkylä

Mukavat Matkat Mäkelästä!Mukavat Matkat Mäkelästä!
Laadukkaat bussit tilausajomatkoillenne!

Tarjoamme teille

Ammattitaitoiset kuljettajat

Asiantuntemuksemme matkojenne suunnittelussa 
(rekisteröity matkanjärjestäjä)

Laadukkaat bussit kaikenkokoisille ryhmille

Aaro E. Mäkelä Oy 
Isojoki 06-263 5159 

aaro.makela@co.inet.fi 
www.aaroemakela.fi

46-61-paikkaiset bussit 
kaikilla mausteilla
   kahdessa bussissa invahissi

26-30-paikkaiset bussit                                                                                                
mukavuuksilla                                                                                                                                    
   26-paikkaisessa WC

13-22-paikkaiset                                                                                                         
pikkubussit                                                                                                                                      
   kahdessa bussissa hissi/liuska

Satamatkat Oy

PalvelutPalvelut
kaikenlaiseenkaikenlaiseen
matkustamiseenmatkustamiseen
ammattitaidolla...ammattitaidolla...

* 19 ja 46 henkilön bussit
* 2 x 1+8 henkilön taksi, paari ja hissivarustus
* Farmaritaksi

Kallioniemi Markku
0500 326 256
Kallioniemi Seija
040 576 2547

Tilitoimisto 
Susanna Järvenpää Tmi

Teen sivutoimisesti kirjanpitoja, (erilaiset yritykset, 
maataloudet, yhdistykset, asunto-osakeyhtiöt ym.) 
myös kauppakirjat ja kaupanvahvistukset.

puh. 050 363 9184  (miel. klo 16 jälkeen)
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PAIKALLISTA - LUOTETTAVAA
PALVELUA VUODESTA 1924

www.lankoski.fi

Hirvijärventie 8, 29810 Siikainen
Puh. 02 528 8800

Lankosken	Sähkö	Lankosken	Sähkö	OyOy

Satateräksellä tuli 46 toimintavuotta täyteen ja vanhalla meijerillä on taidettu tehdä 
kauemmin nostureita kuin jalostettu maitoa. Monenlaista on Satateräksen 46 toimin-
tavuoden aikana nähty ja koettu. Talouden nousuja ja laskuja, mutta tällaista globaalia 
kriisiä ei vielä ole ennen koettu.  Satateräksen konepaja ja konttori ovat toimineet koko 
ajan lähes normaalisti. Olemme rajoittaneet kaikkien ulkopuolisten pääsyn tiloihimme, 
ja osa konttorista on tehnyt jonkin verran etätöitä. Kaikin keinoin koitamme pitää pyö-
rät pyörimässä, kuitenkin aina ihmisten terveys edellä.. 

Uskomme kuitenkin, että kun tästä kriisistä selvitään, niin kotimaisen valmistuksen 
ja osaamisen merkitys tulee kasvamaan ja että Satateräs tulee myös hyötymään siitä. 
Myymme lähes 100 % kotimaisia tuotteita, joissa on Suomessa valmistetut komponentit sekä merkittävä osa meidän 
omaa konepaja valmistustamme. Uskomme että myös asiakkaamme osaavat arvostaa sitä, että pidetään työt ja eurot ko-
timaassa, niin paljon kuin mahdollista. 
 
Muutenkin uskon, että tämä kriisi herättää monet miettimään kotimaisen työn ja omavaraisuuden merkitystä. Uskon että 
arvomaailmamme tulee jollakin tavalla muuttumaan pitkäksi aikaa. Kotimaisen maatalouden ja elintarvike tuotannon 
arvostuksen ja tarpeellisuuden on pakko saada merkittävästi lisää arvostusta ja ihmisten tulee olla myös valmiita mak-
samaan siitä, että meillä on toimiva omavarainen ruuan tuotanto tässä maassa. Jo nyt on nähtävissä, että mökkikauppa 
on vilkastunut, luontomatkailu ja retkeily kotimaan luonnossa on myös lisääntynyt. Toivotaan että tästä trendistä hyötyy 
myös Siikainen ja tämä jatkuu myös koronakriisin jälkeenkin. Uskon että Suomi selviää tästäkin kriisistä yhdessä toi-
siamme tukemalla ja auttamalla. Hyvää Kesää kaikille !!
Piti kirjoittaa uusi tervehdysteksti, mutta kun viimevuotisessa kaikki pitää edelleen paikkansa. Eli Hyvää Kesää!

KESÄTERVEISET SATATERÄKSELTÄ!
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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
puh. 040 552 1041

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

HUOLTOASEMALLA:

 

Matkahuollon
piste

Veikkaus-
piste

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

SiivousApu Pölysieppo
Pölysieppo tulee ja sillä siisti 

SiivousApu Pölysieppo
Tiina Lahnakoski

Jelppari
    - apua arjen askareisiin -- apua arjen askareisiin -

ArjenArjen

Terveisin paikallinen yrittäjä 
Mari Halminen 
050-3318996
www.arjenjelppari.fi

Kotonasi tehdystä 
työstä saat 
kotitalousvähennyksen.
Ota rohkeasti yhteyttä!

HEIKINKARTANO
Otamo, SIIKAINEN

Siikaisten entinen Maatalousoppilaitos 
Vuokrataan: juhla, kokous- ja kurssitilaa 
yöpymismahdollisuudella.            
Huoneistoja  kalustettuna perheille lo-
man-tai viikonlopun ajaksi.   
Majoitusta työryhmille ja urheilijoille.

Leo 0400-131109, Maija 0400-560049

 forss.leo.t@gmail.com

AINON MÖKKI 
Otamo, Nunnanmaantie. 

 
Mh, tupakeittiö, makuuparvi. 

Puulämmiteinen sauna, 
eko wc ja oma kaivo.

Vuorattavana myös 
kalastajakanootit ja palju.

Puh: 044 239 8 240
itakylaaino@gmail.com 

kuvia fb.ssa lisää, Ainon mökki
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Ihania leivonnaisia, jäätelöpalloja, kahvia ja anniskeluoikeudet. Biljardi ja darts.
Kakkuja & leivonnaisia myös tilauksesta. 

Avoinna pääasiassa to-la, ajankohtaiset aukioloajat löydät kylän ilmoitustauluilta,
facebookista ja instagramista @kahvioluttupakaarna.

Kaarnan 1v synttärit 

lauantai 5.6

Vaalipäivä 

sunnuntai 13.6

Kakkupala 2€ 

Lasi kuohuvaa 2€

Klo 10-17 vaalipäivän 

kahvi & pulla 3€

Kankaanpääntie 2

Siikainen

Puh 044 5515253

Yhden jäätelöpallon ostajalle
toinen pallo veloituksetta. Joko
kaverille tai omaan jäätelöön.

Kakkupala 2€, 
päivän kakkuvalikoimasta.

Leikkaa kupongit talteen!

Vain tällä kupongilla
voimassa 31.7.2021 asti.

Vain tällä kupongilla
voimassa 31.7.2021 asti.

Koronatilanteesta johtuen kesän ohjelmaa
ei ole vielä suunniteltu suuremmin,

kannattaakin seurailla ilmoitteluamme!
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Eteläpääntie 2, 29810 SIIKAINEN 040 513 9877 www.etelapaa.fi
 info@etelapaa.fi 

 

EEtteellääppäääänn  rraavviinnttoollaa  ppaallvveelleeee  kkeessääkkaauuddeellllaa::  

Ma – Pe  12-20 

Lauantaisin  12-02 

Sunnuntaisin  12-20 
 

 

    PPAALLJJUUVVAAUUNNUU  AALLKK..  6600,,0000  €€    
tiedustele vaunua: 040 513 9877 

lisätiedot vaunustamme: www.etelapaa.fi 

 

Paljuvaunumme soveltuu 6-8 
henkilölle. Vaunua voi vuokrata 
ympäri vuoden omiin tarpeisiin 
sopivaksi, paljussa rentoutuu niin 
talvella kuin kesälläkin. 

JJUUHHAANNNNUUSS 
ETELÄPÄÄSSÄ 

26.06.2021 
vvaannhhaassuuoorraa  yyhhttyyee  kkoooossttuuuu  

nneelljjäännssuuoorraann  aallkkuuppeerrääiissjjäässeenniissttää……  

 

 

 

Ulkoilmatapahtuma, Liput 30 € / hlö, ennakkomyynti! 

varaa lippusi puhelimitse tai sähköpostitse!!! 
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PARTURI-KAMPAAMO

Tiina 
Nieminen
Puh. 040 749 9246

FYSIOTERAPEUTTI

Taina 
Koskimäki
Puh. 0400 448 969

KOSMETOLOGI-
JALKAHOITAJA

Seija Alanko
Puh. 0500 594 620

Tervetuloa!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hermoratahierontaa 

ja 

lymfaterapiaa 

Hermoratahieroja Raija Sällilä 

Kalarannantie 4, 29810 SIIKAINEN 

0500 - 109 109 

 

 

 

 

 

 

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!

Fysioterapeutti 
Taina Koskimäki

- fysikaaliset hoidot lääkärin lähetteellä
- hieronnat (ilman lähetettä)

- kotikäynnit
- DETOX –kehonpuhdistushoidot

- Kinesio -kiputeippaukset

Liike- ja palvelutalo 
Siikainen

puh. 0400 448 969

Marilyn

Lounas-

kahvila

Lounas 

Kahvila 

Pitopalvelu

Yksityistilaisuudet

Lounaskahvila Marilyn
Puh. 041-315 2279

Tuorilantie 1, 29810 Siikainen 
Löydät meidät myös facebookista!

Tervetuloa!

Avoinna arkisin 

klo 8-15

Pia Fagerroos, puh. 040 595 1775
sähköposti: sinihelmi77@gmail.com

LounaskahvilaLounaskahvila
SinihelmiSinihelmi

Avoinna arkisin   9:00 – 15:00
LOUNAS  10:30 – 14:00

Kauppatie 45 A, Merikarvia

KAUTTAMME KAIKKI JUHLATARJOILUT, 
kakuista pitopöytään, otathan yhteyttä
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v i e r a s s a t a m a
g u e s t  h a r b o u r

lIpPuKaUpPaSi 
tApAhTuMiIn nEtIsSä 

kAuPpA.mErIkArViA.fI

JaZzSeA Pe 18.6. KlO 19

SuSaNnA 
AleKsAnDra 

QuArTeT

LiPuT 20 € 

oNe vIoLiN
lA 3.7. kLo 19

LiPuT 20 €

OneViolin alias Pekka Niemi on taiteilija, joka kaataa rajat eri 
musiikkilajien ja ennakkoluulojen välillä kansainvälisesti uudella 
konseptillaan. Hän tekee globaaleista hittilauluista cover-versioita 

käyttämällä vain yhden viulun ääniä. Tuttu Talent Suomi -kilpailusta.

OsMo IkoNeN
La 10.7. kLo 19

LiPuT 20 € StAnD up SuMmEr 2021
Pe 23.7. kLo 19

LiPuT 20 € 

Jussi Simola, Tommi Mujunen ja Jape Gröönroos

AnTti ReIni
La 7.8. kLo 19

LiPuT 20 € 

ReD NoSe cOmPaNy:

JuOkSuHaUdaNtIe
La 28.8. kLo 19

jO yLi 12 000 kAtSoJaA!

LiPuT 25 € 

MERIRETKET OURALUODOLLE
Vakiolähdöt kesäperjantaisin ja –lauantaisin 
klo 13 Krookan vierassatamasta. 
Takaisin satamaan palataan klo 16.30.
Hinta 20 €/aik. ja lapset 10 € (alle 12v).

ILMOITTAUTUMISET JA TIEDUSTELUT VENEIDEN KAPTEENEILTA: 
TAPIO RISTIMÄKI 0500 862 190 JA RAIMO STENROOS 0400 830 789.

VuOkRaVäLiNeEt aKtIviTeEtTeIhiN Ja 
LäHiRuOka ReTkIrePpUuN

KrOoKkA ReNt & GoOuT –KoNtIsTa 
KrOoKaN sAtAmAsTa

TiLaA vErKoStA kAuPpA.MeRiKaRvIa.Fi jA nOuDa 24/7 

A v A a M m E  k E s Ä k U u S s A  2 0 2 1

LaIvAsToN sOiTtOkUnTa

tI 29.6 kLo 14
vApAa pÄäSy

sU 18.7. kLo 15 pUoLuStUsVoImIeN vArUsMiEs-
sOiTtOkUnNaN vIiHdEoRkEsTeRi eSiTtÄä

sAtAmA sOi -kOnSeRtTi
vApAa pÄäSy

MaRi tEeRiNkOsKi

sIiViLlE
pÄäNäYtTeLyTiLaSsA 

15.6.-11.7.2021

mAtIlDa kÄäNtÄ & mErI mÄnTyLä

lUoNtOtUlKiT
- mIeLeNmAiSeMiA mAaLtA jA mErElTä

pÄäNäYtTeLyTiLaSsA

13.7.-15.8.2021

k R o O k A n  m E r E n R a N tA n Äy T tÄ m Ö l L ä

sEkä kUnNaNvIraStO ja
GaLlEriA VaNhA SaVu
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A-ryhmän sähköurakoitsija

MS-Sähkö Oy
29810 Siikainen

Sähköasennukset ja 
-suunnitelmat

Puh. 0400 590 675, 0400 724 901

Kun inspiraatio iskee...
Avoinna ma klo 10-18, ti-pe 10-16
sekä kk:n ensimmäinen lauantai klo 10-16

   Liljan Lankakauppa ja
   kioskikahvila 
   Leväsjoentie 1212
   29880 LEVÄSJOKI 

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

Kankaanpään konttori
Kassapalvelut avoinna 

ma ja to klo 10.00-16.30

Neuvottelupalvelut 
ajanvarauksella 

ma-pe klo 10.00-16.30 

Merikarvian konttori
Kassapalvelut avoinna 
pe klo 10.00-16.30

Neuvottelupalvelut 
ajanvarauksella 

ma-to klo 10.00-16.30

Kaikkien asiantuntijoidemme 
yhteystiedot löydät osoitteesta 
op.fi/lansi-suomi/soitasuoraan. 
Ajanvaraus numerosta 0100 0500  
tai verkossa op.fi (pvm/mpm)

Satu Kuusisto
Asiakkuusjohtaja, KTM

julkinen kaupanvahvistaja
044 714 1241

satu.kuusisto@op.fi

Eeva-Liisa Lehtiniemi
Asiakkuusasiantuntija

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

Tuija Ruoho
Asiakkuusasiantuntija

050 340 4175
tuija.ruoho@op.fi

Niko Nummelin
Asiamies

040 662 1290
niko.nummelin@pohjola.fi

Jari Teuramo
Kiinteistönvälittäjä LKV

0400 637 333 
jari.teuramo@op.fi

Merikarvialla sinua palvelevat

OP Kodin  
kiinteistönvälitys

Pohjola 
vakuutukset

Lainopilliset 
palvelut

Jani Rosendahl
Pankkilakimies,

julkinen kaupanvahvistaja
040 661 9686 

jani.rosendahl@op.fi

OP Länsi-Suomi
onnittelee 

150-vuotiasta 
Siikaista!

v i e r a s s a t a m a
g u e s t  h a r b o u r

lIpPuKaUpPaSi 
tApAhTuMiIn nEtIsSä 

kAuPpA.mErIkArViA.fI

JaZzSeA Pe 18.6. KlO 19

SuSaNnA 
AleKsAnDra 

QuArTeT

LiPuT 20 € 

oNe vIoLiN
lA 3.7. kLo 19

LiPuT 20 €

OneViolin alias Pekka Niemi on taiteilija, joka kaataa rajat eri 
musiikkilajien ja ennakkoluulojen välillä kansainvälisesti uudella 
konseptillaan. Hän tekee globaaleista hittilauluista cover-versioita 

käyttämällä vain yhden viulun ääniä. Tuttu Talent Suomi -kilpailusta.

OsMo IkoNeN
La 10.7. kLo 19

LiPuT 20 € StAnD up SuMmEr 2021
Pe 23.7. kLo 19

LiPuT 20 € 

Jussi Simola, Tommi Mujunen ja Jape Gröönroos

AnTti ReIni
La 7.8. kLo 19

LiPuT 20 € 

ReD NoSe cOmPaNy:

JuOkSuHaUdaNtIe
La 28.8. kLo 19

jO yLi 12 000 kAtSoJaA!

LiPuT 25 € 

MERIRETKET OURALUODOLLE
Vakiolähdöt kesäperjantaisin ja –lauantaisin 
klo 13 Krookan vierassatamasta. 
Takaisin satamaan palataan klo 16.30.
Hinta 20 €/aik. ja lapset 10 € (alle 12v).

ILMOITTAUTUMISET JA TIEDUSTELUT VENEIDEN KAPTEENEILTA: 
TAPIO RISTIMÄKI 0500 862 190 JA RAIMO STENROOS 0400 830 789.

VuOkRaVäLiNeEt aKtIviTeEtTeIhiN Ja 
LäHiRuOka ReTkIrePpUuN

KrOoKkA ReNt & GoOuT –KoNtIsTa 
KrOoKaN sAtAmAsTa

TiLaA vErKoStA kAuPpA.MeRiKaRvIa.Fi jA nOuDa 24/7 

A v A a M m E  k E s Ä k U u S s A  2 0 2 1

LaIvAsToN sOiTtOkUnTa

tI 29.6 kLo 14
vApAa pÄäSy

sU 18.7. kLo 15 pUoLuStUsVoImIeN vArUsMiEs-
sOiTtOkUnNaN vIiHdEoRkEsTeRi eSiTtÄä

sAtAmA sOi -kOnSeRtTi
vApAa pÄäSy

MaRi tEeRiNkOsKi

sIiViLlE
pÄäNäYtTeLyTiLaSsA 

15.6.-11.7.2021

mAtIlDa kÄäNtÄ & mErI mÄnTyLä

lUoNtOtUlKiT
- mIeLeNmAiSeMiA mAaLtA jA mErElTä

pÄäNäYtTeLyTiLaSsA

13.7.-15.8.2021

k R o O k A n  m E r E n R a N tA n Äy T tÄ m Ö l L ä

sEkä kUnNaNvIraStO ja
GaLlEriA VaNhA SaVu
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Onnea 150 vuotiaalle kunnalle, 
kuin myös olettavasti hieman nuoremmille kuntalaisille.

 

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 

STIHL             TUNTURI              MADISON               HELKAMA
RUOHONLEIKKURIT
STIHL MB2R
moottori B/S
kuulalaakeripyörät
allesilppuava

STIHL 2RT
Vetävä, allesilppuava,
moottori KOHLER, 
leikkuuleveys 46 cm

359,-

499,-

Stihl FS 38
polttomoottori-
ruohotrimmeri
Stihl FS 91
raivaussaha
ruohovarustuksella
Stihl MS 170
moottorisaha
Stihl RE 90
painepesuri

199,-

499,-

199,-
189,-

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.

YKSIVUOTISTEN KORISTE- JA HYÖTYKASVIEN

TAIMIA
 

Torilla 25.5, 1.6. ja 8.6.2021 klo 9.00-12.00

Seija Unto puh. 050 3397254
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Harmaat Pantterit

Harmaita Panttereita oli alussa mukana yhdeksän: Raija 
Collander, Matti Horppu, Timo Huhtanen, Aila Järnst-
edt, Sampo Kuusinen, Antti Nummi, ja Jorma Sulkava, 
myös edesmenneet Jonne Lähteenmäki ja Pekka Ni-
kander kuuluivat alkuperäiseen ryhmään. Keijo Silvola 
kutsuttiin ryhmään mukaan myöhemmin.

Harmaiden Panttereiden yhteisiin tapaamisiin kaikki oli-
vat tyytyväisiä; keskusteluihin ja vuorovaikutukseen en-
tisten ja nykyisten päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa.
 – Kaffeet on saatu ja hyviä juttuja kuultu, tiivisti Timo 
Huhtanen tapaamisten antia. Monet toivoivat tapaa-
misten jatkuvan esikerkiksi eri tilaisuuksien yhteydessä.

Pyysin näitä pitkään kuntapäättäjinä toimineita tarkas-
telemaan omaa aikaansa eri näkökulmista: päätöksen-
tekoa ja tuloksia pidemmällä aikavälillä, parhaita hetkiä 
ja ikäviäkin päätöksiä, nykytilanteen arviointia, vaalien 
alla on hyvä tilaisuus antaa myös neuvoja tuleville kun-
tapäättäjille.

Kaikki vastaajat ovat edelleenkin kiinnostuneita Siikais-
ten kunnan asioista, jopa he, jotka ovat muuttaneet jo 
vuosia sitten pois paikkakunnalta. Eri kanavia hyödyn-
netään tiedon saamiseksi. Joku oli kiinnostunut talou-
denpidosta, toinen valtuustopäätösten tiedottamisesta.

Keräsin näiden pitkäaikaisten vaikuttajien keskeisiä huo-
mioita yhteen ja poimin mukaan esiin tulleita ajatuksia, 
välillä muistettiin samoja asioita, mutta joukosta löytyi 
myös yllättäviä yksityiskohtia.

Varhaisimmat muistot kuntapäättämisestä on Jorma 
Sulkavalla. Ne ulottuvat 50 vuoden päähän. Keijo Silvola 
toimi kuntapäättäjänä vuoteen 2012 saakka, joten hän 
muistaa tuoreimmat tapahtumat.
 
Myönteistä kehitystä
Teollistuminen ja rakentaminen leimasivat 70-lukua, uu-
sia virkoja perustettiin hallintoon. Koululaitosta ravisteli 
siirtyminen peruskouluun. Oman yläasteen säilymistä 
jännitettiin. Samaan ajanjaksoon mahtuu myös hyvin 
radikaali päätös: tupakanpoltto kiellettiin sisätiloissa ko-
kouksissa.

Taloudellisesti myönteisen 80-luvun loppupuolella vil-
kas rakennussuunnittelu jatkui. Metsätähden valmistu-
minen vuonna 1989 oli monen suunnittelussa mukana 
olleen päättäjän mieleen.  Muun Suomen kärvistellessä 
90-luvulla laman kourissa Siikaisissa toteutettiin lisää 
mittavia rakennushankkeita. Eteläpään päärakennus ja 
liikuntahalli valmistuivat 1990-luvun aikana.

Valtuuston puheenjohtaja Antti Nummi sai olla mukana yhtenä ohimarssin 
vastaanottajana ja valan esilukijana Tykistöprikaatin valatilaisuudessa Siikai-
sissa vuonna 1997.

Vietettiin Siikaisten kunnan 140-vuotisjuhlaa vuonna 2011. Joukko entisiä kuntapäättäjiä oli kehitellyt ajatusta 
vanhojen johtavien luottamushenkilöiden ryhmästä, jotka toivoivat tapaavansa toisiansa, kuntapäättäjiä ja vir-
kamiehiä vuosittain kahvikupin ääressä. Yhdessä kerättiin rahasumma, jolla kustannettaisiin tapaamisen tarjoi-
lut. Juhla jatkui Ratsutilalla juhlapäivällisillä. Siellä summa lahjoitettiin kunnan edustajille. Kunnallisneuvos Jorma 
Sulkava osoittautui idean isäksi, nimen Harmaat Pantterit keksi Raija Collander. ”Harmaata tietoa” jälkipolvien 
käyttöön. Näin asian ilmaisi Matti Horppu.

Siikaisten Päivillä vuonna 2007 palkittiin ansioituneita siikaislaisia. Joukossa oli 
mm. kolme Harmaata Pantteria: Raija Collander, siikaislainen kirjailija, kuvassa 
kolmas vasemmalta, vieressä Aila Järnstedt, taiteilija, mm. Siikaisten isännän viirin 
suunnittelija ja Keijo Silvola, Sisun pitkäaikainen aktiivi, äärimmäisenä oikealla.

Teksti Arja Lehtinen

Kuva: Antti NummiKuva: Aila Järnstedt 
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Tapahtumia juhlittiin näyttävästi: Eteläpään vihkiäi-
sissä oli mukana ministeri Olli-Pekka Heinonen ja lii-
kuntahallin vihkijänä itseoikeutetusti Antti Kalliomäki.  
Panttereiden joukolle mieluinen huomionosoitus oli 
Talouskunnaksi valinta vuonna 1995. Valinta osui Antti 
Nummen valtuuston puheenjohtajakauteen. Kunnan-
johtaja Ojalahden johdolla kunniakirjaa olivat vastaan-
ottamassa Helsingissä Antti Nummi, Pekka Nikander ja 
kunnansihteeri Esa Hakala. Talouskunta maininta saa-
tiin osaksi myös siksi, että velkakierre saatiin katkaistua. 
Uuden vuosituhannen alun merkittävimpiin päätöksiin 
kuuluu valokuidun hankkimispäätös kunnan myöntei-
sellä tuella.                                                                                                   

Vaikeita päätöksiä
Viranhaltijan erottamisprosessi 80-luvulla kesti pitkään 
ja raastoi mieliä. Se aiheutti myös hajaannusta luotta-
mushenkilöiden keskuudessa. Kuntaliitosneuvottelut 
Kankaanpään kanssa jakoivat myös kuntalaisten mieli-
piteitä 2000-luvun alkuvuosikymmenellä. Koulujen lak-
kauttamispäätökset kuohuttavat aina. Kunnan alueella 
toimineista 13 koulusta on vuosien saatossa lakkautet-
tu 12, joko yksi kerrallaan tai ryppäissä. ”Koulun lak-
kauttamista kukaan ei tee kiusallaan, vaan tosiasioihin 
nojaten.” Nämä perustelut eivät aina riitä. 80-luvun in-
nokas virkojen ja toimien perustaminen joutui sanee-
rauksen kohteeksi 90-luvulla. Kunnan työntekijöiden ja 
hallinnon saneeraustarve ei kuitenkaan kuntapäättäji-
en mukaan kovin hyvin onnistunut.

Päätöksiä, jotka ajan myötä ovat osoittautuneet 
oikeiksi tai vääriksi
”Tehdyt päätökset ovat niin oikeita kuin niissä olo-
suhteissa osattiin tehdä.” Vilkas asuntorakentaminen 
70-luvun alussa vastasi sen hetken tarpeeseen. Autioi-
ta kerrostaloja katsellessa tänä päivänä silloinen pää-
tös näyttäytyy eri valossa. Kirkonkylän kylämaisemaan 
mahdollisesti vaikuttava päätös jäi syntymättä. Kunnan 
ja maanomistajan välinen keskustan maiden vaihtoso-
pimus jäi allekirjoittamatta äänin 11-10. Aikanaan maa-
talousoppilaitokselle kuuluneet pellot ostettiin Poh-
jois-Satakunnan ammattikoululta takaisin ja myytiin 
siikaislaisten viljelijöiden käyttöön. Kudonta-aseman 
perustaminen 80-luvun lopulla on osoittautunut rat-
kaisuksi, jonka toiminta on monipuolistunut Heikinta-

lolla toimivaksi käsityökeskukseksi. Viimeisinä vuosina 
mukaan on tullut perinteisen kudonnan lisäksi lasten 
käsityökoulu ja käsityökahvila. Oikeana päätöksenä 
nähtiin myös päiväkoti-dementiayksikön rakentaminen 
2000-luvun alussa. Siirtyminen Pohjois-Satakunnan 
peruspalvelukuntayhtymään vuonna 2009 koettiin oi-
keaksi ratkaisuksi. Palveluihin ollaan tyytyväisiä.

Sote-näkymät
Harmaita Panttereita Soten toteutuminen arveluttaa. 
Hyvänä puolena nähdään, että kuntatalouden ennakoi-
tuvuus paranee, samalla kuitenkin vaikutusmahdolli-
suudet vähenevät dramaattisesti. Ohjaus ylhäältä päin 
lisääntyy. Parhaimmillaan kuntalaisten palvelut para-
nevat ja kuntalaisten tasapuolinen kohtelu toteutuu.

Naispuheenjohtajisto
Pantteri ryhmästä Aila Järnstedt ja Raija Collander 
edustivat aikansa valtuutettujen joukossa ensimmäisiä 
puheenjohtajistoon kuuluvia naisia. Syrjintää naissuku-
puolen vuoksi kumpikaan ei muista tapahtuneen. Raija 
Collanderin hallituksen puheenjohtajakauden jälkeen 
miespuolisen päättäjän kommenttia:”Selvisit odotet-
tua paremmin”, voisi tulkita niin, että naisen selviämi-
nen johtotehtävästä oli vuosituhannen vaihteessa vielä 
yllätys. Ei kuitenkaan kaikkien mielestä. ”Siikaisissa on 
ollut aina ja on edelleen vahvoja naishenkilöitä päätök-
sen teon tukena.”

Terveiset tuleville kuntapäättäjille
”Siikaisten tärkeimmät voimavarat ovat metsäomai-
suus ja kuntalaisten yhteishenki.” Tärkeä tieto tuleville 
päättäjille, joilta toivotaan löytyvän monenlaisia kun-
taamme eteenpäin vieviä ominaisuuksia. ”Rohkeutta ja 
viisautta, hyvää pelisilmää ja vähäistä itsesuojeluvais-
toa, eikä historian tuntemuksestakaan ole haittaa” ”En-
nakkoluulotonta, rohkeaa asioihin tarttumista, pitäisi 
uskaltaa esittää myös ”hullujakin” ideoita.” ”Kompro-
missien tekokykyä.” Talouttakaan ei sovi unohtaa. ”Me-
noihin tarvittavien varojen täytyy tulla muusta kuin 
velanotosta.” ”Itseensä uskova ja avoin politiikka on 
parasta kuntapolitiikka.” Ponnistelujen tavoitteena on-
nistuneet päätökset: ”Kunnan toimintojen laadukkuus 
on yksi mittari, jolla tuetaan kunnan elinvoimaa.”

Päätöksentekoa puoli vuosisataa sitten

Jorma Sulkava muistelee: ”Valtuuston työskentely oli ai-
van erilaista. Kokouksia oli vuosittain lähes 10, asioita 
25-30, joskus vähän turhankin pieniä. Valtuustokauden 
alussa valittavia toimielimiä noin 40, henkilönimiä tarvit-
tiin 350-400. Valintaan vaikutti kylä-pankki-puoluepoli-
tiikka tässä järjestyksessä. Ryhmäkokoukset olivat pitkiä. 
Naapurikuntien kanssa kilpailtiin teollisista työpaikoista, 
toisaalta oli myös yhteistyötä mm. kunnanhallitukset 
vierailivat toistensa luona” 

Kunnan 130-vuotisjuhlavaltuusto kokoontui Keskuskoulun juhlasalissa. Kuvassa Aila 
Järnstedt ja kunnanjohtaja Kari Ojalahti sekä runsas juhlayleisö.

Kuva: Aila Järnstedt 
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Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021. Ennakkoäänes-
tys on kotimaassa 26.5.–8.6.2021. Tuolloin voi äänestää missä 
tahansa ennakkoäänestyspisteessä missä tahansa päin Suo-
mea.

Siikaisten kunnan yleinen ennakkoäänestyspaikka on Kunnantu-
van hallinnon aula. Ennakkoäänestyspaikka on avoinna 26.5.–
8.6.2021 klo 09.00 – 13.00. Siikaisten kunnan varsinaisen vaali-
päivän 13.6.2021 äänestyspaikka on Kunnantupa klo 9-20

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 
18 vuotta täyttävä henkilö. Äänioikeus kuntavaaleissa on sidottu 
asianomaisessa kunnassa asumiseen. Siten esimerkiksi pysyvästi 
ulkomailla asuvat suomalaiset (ulkosuomalaiset) eivät ole äänioike-
utettuja kuntavaaleissa, vaikka ovatkin Suomen kansalaisia.

Äänestäjän on selvitettävä henkilöllisyytensä äänestyspaikalla. Ota 
mukaansa kuvallinen henkilöllisyystodistus, esimerkiksi sirullinen 
henkilökortti, ajokortti tai passi.

Henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, et-
tei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman koh-
tuuttomia vaikeuksia, saa äänestää kotonaan. Omaishoidon tuesta 
annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu samassa taloudessa asuva 
omaishoitaja voi äänestää samalla.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakkoon kotonaan, on ilmoitetta-
va siitä kirjallisesti tai puhelimitse kunnan keskusvaalilautakunnalle 
annikki.raikkonen@siikainen.fi tai virka-aikana puh. 044 720 1054 
viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen klo 16.00. Ilmoituksen voi teh-
dä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. 

Mikäli äänioikeutettu voi mennä äänestyspaikalle tai ennakkoää-
nestyspaikalle omin neuvoin taikka kuljetuspalveluita ja äänestys-
avustajaa hyväksikäyttäen, kotiäänestystä ei järjestetä. Lomaketta, 
jolla ilmoituksen voi tehdä, on saatavissa kunnantuvalta, kunnan 
kotisivulta: Hallinto, Keskusvaalilautakunta. Lomake myös tulostet-
tavissa www.vaalit.fi. Kotiäänestys tapahtuu ennakkoäänestyksen 
aikana äänestäjälle erikseen ilmoitettuna aikana. Ennakkoäänestys 
Palvelukeskus Metsätähdessä tapahtuu entiseen tapaan vaalitoi-
mikunnan ilmoittamana aikana.

Lisätietoja oikeusministeriön vaalisivuilla www.vaalit.fi on yleistie-
toa vaaleista, ohjeita äänestämisestä ja vaaliviranomaisten yhteys-
tietoja. Äänioikeutta koskevissa asioissa Digi- ja väestötietovirasto. 

Huom! Seuraamme koronavirustilanteen vaikutusta äänestykseen, 
tiedotamme Oikeusministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
sen ohjeistuksesta lähempänä äänestystä!

SIIKAISTEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

      Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.
  demokraatit (KD) r.p.

2 10 18 23 31
            Anttila Rea Pohjus Jari               Berg Marjo       Eerikäinen Eeva Kallio Tapio      Vettenranta Katja
          Sairaanhoitaja   Myyntipäällikkö  Palkanlaskennan asiantuntija         Sairaanhoitaja Työnohjaaja             Opiskelija

3 11 19 24 32
             Forss Leo Rimpelä Kari Dahl Pasi        Fridfelt Toivo Kurtti Arja                       Viljanen Vesa

Yrittäjä/Eläkeläinen Rakennuspäällikkö  Yrittäjä          Eläkeläinen Työnohjaaja                         Yrittäjä

4 12 20 25 33
Heikintalo Hannu Savala Eeva Karilainen Salla         Hellsten Marko Kuusisto Petri
Maaseutuyrittäjä Vaatetusalan opettaja, Opettaja             Yrittäjä Myyntiedustaja

yrittäjä

5 13 21 26 34
       Kallioniemi Seija Tervakangas Kati Koirikivi Peetter      Järvenpää Susanna Lillvik Kirsti
        Taksiautoilija   Sairaanhoitajaopiskelija Lähihoitaja, lasten ja nuorten Siivooja

  hoito ja kasvatus

6 14 22 2 7 35
Koskinen Jukka Tornikoski Paavo Söderbacka Sari         Minkkinen Timo Rosenqvist Therese 

      Myynti-insinööri, Eläkeläinen Varhaiskasvatuksen  Lähihoitaja, asiakaspalvelija Tilitoimistotyöntekijä
      eläkeläinen         erityisopettaja (VEO)

7 15 28 36
Lehtinen Arja Vanhatalo Juho         Rantala Marika Salo Taisto

Eläkeläinen Maaseutuyrittäjä     Kätilö, terveydenhoitaja Vapaa-aikasihteeri

8 16 29 3 7
   Lähteenmäki Veli-Pekka Vanhatalo Jukka         Salonen Ari Siikilä Kirsi

Yrittäjä Maa- ja metsätalousyrittäjä             Yrittäjä Laitoshuoltaja

9 1 7 30 38
Paukkunen Martti Vuorela Sari         Ylikoski Kauko           Vastamäki Tiia

Maanviljelijä Maatalous- ja matkailuyrittäjä         Maanviljelijä             Opiskelija

Siikaisten kunnassa 13. päivänä kesäkuuta 2021 toimitettavia kuntavaaleja varten laadittu 

EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄ

  Suomen Kristillis- Perussuomalaiset r.p.

40

39

    Suomen Keskusta r.p.

       KTM
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Marjo Berg, palkanlaskennan asiantuntija

Kunnan elinvoimaisuus on tärkeää niin yrityksille kuin kuntalaisillekin.

Olen 34-vuotias siikaislaistunut rovaniemeläinen. Arkeani on jakamassa mie-
heni sekä kaksi teini-iän kynnyksellä olevaa poikaani ja vapaa-aikani täyttää 
toiminta noin 4300 jäsenisen Lappalaiskoirat ry:n puheenjohtajuus ja muutoin-
kin koiramaiset harrastukset. Työskentelen taloushallinnon ja asiakaspalvelun 
parissa. 

Puheliaana lappilaisena en pelkää sanoa mielipiteitäni ääneen ja yhdistys-
toiminnan kautta olen oppinut kompromissien tärkeyden sekä sen, että kai-
ken päätöksenteon tulee aina pohjautua luotettavaan faktatietoon. Minulle on 
tärkeää, että erilaiset kuntalaiset tulevat huomioiduksi päätöksenteossa. Niin 
lapset, aikuiset kuin varttuneemmatkin kuntalaiset. Oma koulu, riittävät ter-
veyspalvelut ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet tekevät kunnastamme 
houkuttelevan asuinpaikan ja näistä asioista on tärkeää pitää kiinni. 

Pasi Dahl, yrittäjä

Synnyinkuntani, sekä kuntalaisten puolesta.

Hello kaikille. Mä olen PeltiPasi. Syntyperäinen Siikaslainen. Lähempänä 50, 
kuin 40 vuotta vanha ukko. Kahden aikuisen lapsen ylpeä isä, sekä kolmen 
mahtavan lapsenlapsen pappa. Erittäin laajamittaisesti ja monenkirjavaa 
asiakaskuntaa neljännes vuosisadan jo palvellut veteraani. Nuohouksesta sii-
voukseen. Peltitöistä ilmastointipuhdistuksiin ja kiinteistöhuoltoon.

Tähän väliin on pakko heittää minulle luonteenomainen hymyä aiheuttava 
kommentti. Yksi hyvä ystävä, toisen kaupungin valtuustoehdokas, vitsaili, että 
ei sun tartte ko pistää, että soot PeltiPasi. jos et tunne mua, ni älä äänestä :)

Mutta asiaan. 7 vuotta sitten elämänmuutosten myötä muutettuani Poriin, jou-
duin irtisanoutumaan valtuuston, sekä sivistyslautakunnan jäsenyydestä Sii-
kaisissa. Hyväähän se loma politiikasta teki. Viime vaalien kynnyksellä olim-
me jo kuitenkin löytäneet uuden kodin, yllätys, jälleen Siikaisista. Tiesin, että 
vaalit ovat aivan kynnyksellä, mutta mutta. Loma oli vielä kestänyt liian vähän 
aikaa. En ollut valmis vielä silloin! 

Mutta nyt tarjouduin ehdokkaaksi jälleen. Heitän pallon Teille, rakkaat kuntalaiset. Eikä hätää. en masennu, 
eikä itku tule, vaikka ei tulisi yhtään ääntä. Moon iso jo. Mutta sen verran on pakko itteeni kehasta, että paljon 
olen kokouksissa keskusteluja ja pohdintaa saanut aikaiseksi. En vain pysty istumaan joo joo miehenä. Ehkä 
mielestäni sellaisia vaan ikävä kyllä, on jo tarpeeks.

Lisäksi. Keskustelu johtaa useimmiten oikeisiin yhteispäätöksiin. Se on sitä demokratiaa.

Hyvää ja aurinkoista, sekä koronavapaata kesää, kaikille meille.

PeltiPasi
Ps. Kutsun tiluksiani muuten maanpäälliseksi taivaaksi. Että silleen olemme Petkeleeseen, Satakunnan 
keskipisteeseen kotiutuneet.
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Salla Karilainen, opettaja

Jokainen on arvokas ja yhtä tärkeä!

Olen kahden tyttären äiti, neljän lapsenlapsen mummo ja entinen 
opettaja. Työskentelin kunnallisissa ja yksityisissä kouluissa, musiikkioppilai-
toksissa ja päiväkodissa. Olin useita vuosia päivätyön ohella yrittäjänä toimi-
nimellä Tanssiva Nuottiavain ja rakastin monimuotoista työtäni. Sisäilmasai-
raus pysäytti opetustyön, aiheutti maallemuuton ja teki eristyksissä elämisen 
tutuksi jo ennen korona-aikaa.

Vuodet kasvatuksen kentällä ovat kiteyttäneet tärkeimmät periaatteeni näin:

1) Jokainen on yhtä arvokas ja ansaitsee yhtäläiset mahdollisuudet 
kehittyä, vaikuttaa ja tulla kuulluksi.

 2) Tarvitaan totuudellisuutta (eli rehellisyyttä ja läpinäkyvyyttä) kaikilla 
  päätöksenteon tasoilla.

  3) Perhe on Suomen tärkein yksikkö.

  4) Aina on toivoa.

Peetter Koirikivi, lähihoitaja, lasten- ja nuorten hoito ja kasvatus

Turvataan kuntamme tulevaisuus.

Olen 29-vuotias perheenisä. Asunut Siikaisten kunnassa 7-vuotta.
Kristilliset arvot ovat perheessämme tärkeitä. Seuraamme Jeesusta.
Kiinnostus vaikuttaa oman kuntamme asioihin noussut perheen perusta-
misen myötä.

Perheiden palveluiden, toimeentulon ja hyvinvoinnin edistäminen turvaa 
kunnan tulevaisuutta, sillä lapset ja nuoret ovat kuntamme tulevaisuus.
Lasten ja nuorten tukeminen, palveluiden edistäminen ja niiden säilyttämi-
nen. Turvaa tasapainoisen kasvuympäristön jälkipolville.
Ikääntyneen sukupolven hyvinvoinnin edistäminen ja hoidon säilyminen 
omassa kunnassa.

Tasa-arvoa, toisia kunnioittaen ja kristillisiä perinteitä noudattaen.
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Itsenäisen Siikaisten kunnan keskustalaiset
ehdokkaat valmiina töihin

Sari Söderbacka, varhaiskasvatuksen opettaja, erityisopettaja

KOOLLA ON VÄLIÄ

Eskarilaisten kanssa opeteltiin kirjainseikkailussa K-kirjainta. Mietittiin 
yhdessä mitä K-kaupassa voidaan myydä. Karkkia - joo, tikkareita - ei, 
lippiksiä - ei, kyniä -joo. Yht´äkkiä eräs eskarilainen viittasi ja sanoi, että 
K- kaupassa myydään vain ”koolla”- alkavia juttuja. Juurikin näin!

Ajellessani Merikarvialta kotiin tuli mieleeni, että mitäköhän kunnallisvaa-
liehdokkaan K- kaupassa olisi hyvä myydä. Kauppalistaani kirjoitin: 

Kuuntelemisen taitoa, Kunnioitusta lähimmäisiä kohtaan, Kykyä Komp-
romisseihin, Keskustelun taitoa, Kilpailuttamisosaamista, Kohtuullisuut-
ta, Kykyä Kannustaa Kaveria, Kohdata Kaikenikäisiä Kanssaihmisiä  niin 
Kirkolla kuin Kylilläkin, Kyky nähdä Kauneutta ympärillään,  Kyseen-
alaistamista tarvittaessa, Kasvatuksen ja Koulutuksen tärkeyden ym-
märtämistä, Kunnan kehittymistä suotuisaan suuntaan, Kasvua Kunnan 
asukasmäärässä kuin hyvinvoinnissakin, Kykyä Konkretisoida monimut-
kaisia asioita, Kiittää ja Kehua Kasvotusten, Korjata Kurssia tarvittaessa 
oikeaan suuntaan. Ja kaikki nämä Kristillisiin arvoihin ja perinteisiin pe-
rustuen ajatuksella:

Kaikki on Korkeimman Kädessä, myös Kunnallisvaaliehdokkaan Kauppalista. KIITOS

Olen 55- vuotias varhaiskasvatuksen opettaja ja -erityisopettaja, vielä toistaiseksi Merikarvialla unelma-
duunissa eskariopena . Kunnallispoliittista kokemusta jo pitkältä ajalta.

Toivottavasti palattuani takaisin omaan virkaani korona on hellittänyt ja pääsen taas pikkusantralaisten 
kanssa tapaamaan Metsätähden ikäihmisiä ja ilahduttamaan heitä lauluillamme. Niitä tapaamisia olen 
kaivannut! Näkemisiin ja kuuulemisiin!
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Itsenäisen Siikaisten kunnan keskustalaiset
ehdokkaat valmiina töihin
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Rea Anttila Leväsjoelta on sairaanhoitaja sekä joogaopettajana toimiva yrittäjä. Hänelle

tärkeitä asioita ovat lasten ja vanhusten hyvinvointi sekä kunnan yrittäjämyönteisyys.

Veli-Pekka Lähteenmäki on sammilainen yrittäjä, joka uskoo maalaisjärjen voimaan

kuntapolitiikassakin. Arkielämän palvelut on saatava läheltä ja helposti.

.Jari Pohjus haluaa edistää yrittäjyyttä, etätyötä sekä Siikaisten luonnon mahdollisuuksien

hyödyntämistä. Vakaa talous mahdollistaa toimivat ja kattavat palvelut kaikille kuntalaisille. 

Kati Tervakangas opiskelee sairaanhoitajaksi ja puhuu kuntalaisten hyvinvoinnin puolesta.

Itsenäinen kunta säilyttää helpommin lähipalvelut ja houkuttelee yrittäjiä. 

Paavo Tornikoskella on vankka tietämys maa- ja metsätaloudesta ja hän puhuu järkivihreyden

puolesta.  Myös yhdistystoiminta ja vanhuspalvelut ovat hänelle tärkeitä. 

Keskustan ensikertalaiset
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SIIKAINEN
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Vesa

Viljanen

Yrittäjä

40

Kirsti

Lillvik

Siivooja

34

Tapio

Kallio

Työnohjaaja

31

Katja

Vettenranta

Opiskelija

39

Therese

Rosenqvist

Tilitoimisto-työntekijä

35

Arja

Kurtti

Työnohjaaja

32

Taisto

Salo

Vapaa-aikasihteeri

36

Petri

Kuusisto

Myyntiedustaja

33

Kirsi

Siikilä

Laitoshuoltja

37

Tiia

Vastamäki

Opiskelija

38

PIDETÄÄN HUOLTA SIIKAISISTA.

SIIKAINEN PITÄÄ HUOLTA MEISTÄ. 

Kansanedustaja Heidi Viljanen 

Siikaisten torilla 29.5.

kuntavaaliehdokkaidemme kanssa.

 Klo. 11.00 alkaen.

Makkaratarjoilu.

Tervetuloa juttelemaan.
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Vaaliohjelma.
Siikaisten demarit pitää tärkeänä sosiaali- ja terveyspalveluiden säilyttämistä lähellä

kuntalaisia soteuudistuksen jälkeenkin. 

 

Nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet. Kannamme suurta huolta asiasta.

Kunnissa on tehtävä  ennaltaehkäisevää työtä. Yksikään nuori ei saa jäädä ilman

asianmukaista hoitoa. 

 

Myös nuorten vaikutusmahdollisuuksia kunnan päätöksentekoon pitää lisätä. Esimerkiksi

asettamalla nuorisovaltuuston edustajia lautakuntiin ja yhteistyössä koulun kanssa

lisättävä tietoutta kunnallisesta päätöksenteosta.

 

Liikuntamahdollisuuksien takaaminen kuntalaisille on tulevaisuudessakin tärkeää.

Liikuntapaikkojen kunnossapidolla edistämme kuntalaisten liikkumista ja näin

edesautetaan kuntalaisten jaksamista ja terveyttä. 

 Kaikkien kuntalaisten yksinäisyyttä ja syrjäytymistä on pyrittävä torjumaan

 

Pidämme tärkeänä jatkaa saavuttamaamme ilmaista varhaiskasvatusta. On tärkeää, että

kaikilla lapsilla on yhtäläiset mahdollisudet laadukkaaseen varhaiskasvatukseen.

Helpottaa monen äidin päätöstä ottaa vastaan pätkätöitä, kun päivähoitomaksuja ei ole.

 

Hieno saavutus kuluvalla vaalikaudella on ollut myös se, että pystymme nyt antamaan

laadukasta erityisopetusta omassa koulussamme. Enää ei tarvitse lasten matkustaa

Kankaanpäähän. Toivottavasti pystymme tulevaisuudessakin tekemään niin.

 

 

 

 

Kuntavaalien ennakkoäänestys 26.5.–8.6.2021    /   Vaalipäivä 13.6.2021

https://www.facebook.com/SiikainenSDP
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VVAALLOOKKUUVVAAUUSS--  

  KKIILLPPAAIILLUU  

SSiiiikkaaiisstteenn  YYrriittttääjjäätt  jjäärrjjeessttääää  vvaallookkuuvvaauusskkiillppaaiilluunn    
SSiiiikkaaiisstteenn  kkuunnnnaann  115500--vvuuoottiissjjuuhhllaavvuuooddeenn  kkuunnnniiaakkssii..    

AAiihheeeennaa::  MMiikkää  oonn  ppaarraassttaa  SSiiiikkaaiissiissssaa??    
KKaaiikkkkiieenn  oossaalllliissttuujjiieenn  kkeesskkeenn  aarrvvoottaaaann  kkoollmmee  5500  eeuurroonn    
llaahhjjaakkoorrttttiiaa  vvaappaaaassttii  vvaalliittttaavviiiinn  ssiiiikkaaiissllaaiissiiiinn  yyrriittyykkssiiiinn!!  

 
••  OOssaalllliissttuummaallllaa  kkiillppaaiilluuuunn  aannnnaatt  SSiiiikkaaiisstteenn  YYrriittttääjjiillllee  lluuvvaann  vvaallookkuuvvaann    
    kkääyyttttöööönn  ssoossiiaaaalliisseessssaa  mmeeddiiaassssaa,,  nneettttiissiivvuuiillllaa  jjaa  nnääyytttteellyyiissssää..  
••  OOssaalllliissttuutt  aarrvvoonnttaaaann  lläähheettttäämmäällllää  vvaallookkuuvvaassii  jjaa  ssiittää  kkuuvvaaaavvaann  mmuuuuttaammaann  
    ssaannaann  ttaaii  llaauusseeeenn  oossooiitttteeeesseeeenn  ssiiiikkaaiisstteenn@@yyrriittttaajjaatt..ffii  3300..66..22002211  mmeennnneessssää..  
••  KKeerrrrootthhaann,,  mmiinnkkäällaaiinneenn  ssiiddee  jjuuuurrii  ssiinnuullllaa  oonn  SSiiiikkaaiissiiiinn..  
••  LLaaiittaatthhaann  mmyyööss  ppuuhheelliinnnnuummeerroossii  mmaahhddoolllliisseenn  vvooiittoonn  iillmmooiittttaammiissttaa  vvaarrtteenn..  
••  VVooiittttaajjiieenn  nniimmeett  jjuullkkaaiissttaaaann  77..77..22002211  mmeennnneessssää  SSiiiikkaaiisstteenn  YYrriittttääjjiieenn  
    FFaacceebbooookkiissssaa,,  lliissäättiieettoojjaa  kkiillppaaiilluussttaa  ssaammaassssaa  oossooiitttteeeessssaa!!  
      
  

KKUUNNTTAALLAAIISSIILLLLEE,,  VVAAPPAAAA--AAJJAANN  AASSUUKKKKAAIILLLLEE  JJAA  
SSIIIIKKAAIISSIISSSSAA  VVIIEERRAAIILLEEVVIILLLLEE  

 

 

 

115500vv                                                  
 

115500€€                                                
 

PPAALLKKIINNNNOOTT  

   
  

  

 

 
✓ Kahvi- ja Oluttupa Kaarna 
✓ Kauppaliike Lehtimäki 
✓ K-Market Vestori 
✓ Liljan Lankakauppa 
✓ Lounaskahvila Marilyn 
✓ Matkailukeskus Eteläpää 
✓ Siikaisten huoltoasema 
       HINTA 3.50/pullo, tuotto 
    käytetään Siikaisten Päivien 
                     järjestämiseen 

  

Siikaisten Yrittäjät on valmistuttanut  
erän Juhlalimonaadia  

150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.  
Mauksi valikoitui Rex Portteri,  

joka on Pohjoismaiden vanhin tunnettu 
limonaadi. Suomessa Harry Robertsin 
kehittämää juomaa alettiin valmistaa  

vuonna 1910. Rex Portteria muistuttavaa 
limsaa myydään nykyään vain  

pääsiäisen ja joulun aikaan.  
Siikaisten Juhlalimonaadi  
on valmistettu käsityönä  

Teerijärven Limonaaditehtaassa  
perinteitä kunnioittaen.  

Etiketteihin ikuistettiin Siikaisten  
entisajan rakennustyyliä henkivä 

Kotiseutumuseon lasikuisti ja ilmakuva 
kauniista Siikaisten kirkonkylästä. 

 

SSIIIIKKAAIISSTTEENN  
 JJuuhhllaalliimmoonnaaaaddii  

 MMYYYYNNNNIISSSSÄÄ  
 


