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Pääkirjoitus

Tervehdys kaikille kuntauutisten lukijoille. Aluksi haluai-
sin onnitella kaikkia luottamustoimiin valittuja. Erityisesti 
haluan toivottaa tervetulleeksi uudet luottamushenkilöt. 
Itselläni oli kunnia tulla valituksi Siikaisten kunnanhalli-
tuksen puheenjohtajaksi alkavalle kaudelle, mistä haluan 
myös kiittää kaikkia äänestäjiäni ja valtuustoa.  Uuden 
roolin opettelu tulee varmasti vaatimaan jonkin verran 
aikaa, mutta tuo myös tullessaan uudenlaisia mielen-
kiintoisia haasteita ja mahdollisuuksia vaikuttaa itselleni 
tärkeisiin asioihin.

Hallituksen puheenjohtajan tehtävä päätöksenteossa on 
olla eräänlainen yhdistäjä.  Hän toimii yhdistävänä teki-
jän päätöksenteossa hallituksen eri ryhmien välillä, sekä 
valtuuston ja kunnanjohtajan suuntaan. Myös yhteydet 
erilaisiin sidosryhmiin ja kuntalaisiin ovat tärkeitä. Erityi-
sen tärkeää on toimiva tiedonkulku ja keskusteluyhteys 
päätöksentekijöiden, virkajohdon ja kuntalaisten välillä. 
Tehtävään kuuluu myös edustaa kuntaa erilaisissa neu-
votteluissa ja tilaisuuksissa. Edustustehtävät jaetaan 
yhdessä valtuuston puheenjohtajan ja kunnanjohtajan 
kanssa.  Kunnanjohtaja ja valtuuston puheenjohtaja 
ovatkin tärkeitä yhteistyö henkilöitä.

Mitä tuleva kausi sitten tuo tullessaan? Ensimmäisiä 
tehtäviä uusille päättäjille tulee olemaan uuden kun-
tastrategian laatiminen ja ensi vuoden talousarvion val-
mistelu. Nämä ohjaavat kunnan tavoitteita ja toimintaa 
pidemmällä ja lyhyemmällä aikavälillä. Jännityksellä 
odotetaan soteuudistuksen tuomia muutoksia ja vaiku-
tuksia. Prosessi on vielä kesken, eikä tarkalleen tiedetä, 
mitkä kaikki tehtävät tulevat jäämään kunnan tehtäviksi. 
Pienessä kunnassa pienikin muutos saattaa olla iso. Täl-
lä hetkellä asiat ovat kuitenkin hyvin. Kunta on maksanut 
velkansa pois ja olemme tehneet positiivisia tilinpäätök-
siä useampana viime vuotena. Haasteita varmasti tulee 
olemaan, mutta uskon, että kunnan päättäjien, kunta-
laisten ja yhdistysten yhteistyöllä tulemme pärjäämään 
myös tulevaisuudessa.

Lopuksi haluan toivottaa
kaikille lukijoille hyvää 
syksyn jatkoa.

Arja Kurtti
Kunnanhallituksen puheenjohtaja

TYÖTÄ SIIKAISLAISTEN HYVÄKSI

Uusi valtuustokausi on startannut samalla, kun 
juhlimme kunnan 150-vuotista taivalta. Neljän kun-
nanhallituskauden jälkeen saan tällä kertaa toimia 
valtuuston puheenjohtajana – jotenkin kadehdin 
niitä alkuaikojen puheenjohtajia, joiden titteli edel-
leen kalskahtaa komealta, he nimittäin toimivat 
”kuntakokouksen sananjohtajina”.

Nimike ei kuitenkaan muuta tehtävän sisältöä; 
edelleen valtuustossa vaikuttavat kuntalaisten va-
litsemat päättäjät ja kuntalaisille me vastaamme 
työstämme vuodesta toiseen, myös vaalien välillä. 
Kuntalaivan kurssi, rahankäyttö ja prioriteetit mää-
ritellään kuntastrategiassa, jonka valtuusto laatii 
lähes ensi töikseen. Olemme kaikkien kuntalais-
ten edunvalvojia puoluetaustasta ja kotiosoitteesta 
riippumatta.

Lähipalvelut, varhaiskasvatus ja perusopetus, van-
huspalvelut, harrastusmahdollisuudet, kunnan ja 
kuntalaisten elinvoima sekä sujuva arki – nämä 
teemat toistuivat jokaisen ehdokkaan vaaliohjel-
massa. Nyt on aika yhteistyössä kääriä hihat ja 
tehdä tavoitteista totta.

Soteuudistusta ja koronarajoitteiden purkamista 
odotellessa toivon keskustelevaa, toiselle arvon 
antavaa ja ennakkoluulotonta valtuustokautta sii-
kaislaisten puolesta ja siikaislaisten parhaaksi.

Aurinkoista ja tervettä syksyä toivottaen
Sari Vuorela
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
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Ilmestymispäivä 2.9.2021
 
Vastaava toimittaja
Kunnanjohtaja Viveka Lanne 

Ilmoitusmyynti
Miia Leivo 044 720 1040 
kuntauutiset@siikainen.fi 
 
Kustantaja 
Siikaisten kunta 044-720 1020 
Painopaikka: Skyprint Oy

Ilmoitushinnat ja koot 
Kaikki ilmoitukset ovat 4-värisiä 
1/1 sivua (190x265mm)   120€ 
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

5 4.10   14.10
6 15.11.   25.11

Kuntauutiset 5 ilmestyy 14.10.2021. 
Ilmoitusmateriaalin viimeinen jättöpäivä on 
4.10.2021 klo 15.00!
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Ympäristötaideteos  sivu 8
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Ruokaperinteitä   sivu 13

Tuloksia ja voittajia  sivu 14

Uudet tuulet   sivu 15
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Tivoli Laine oli tuonut pai-
kanpäälle muun muassa 
ongintaa ja pallonheit-
toa. Lions Club Siikainen 
sponsoroi torille pomppu-
linnan ja jättiliukumäen.

Paikalliset nuoret olivat 
itse keksineet ja raken-
taneet paikalle pako-
huoneen, missä etsittiin 
Kunnantuvan kadonnutta 
avainta.

Siikaisten kudonta-ase-
malla kokoontuvan kä-
sityökoulun oppilaiden 
taidonnäytteitä oli esillä 
Merikarvia- Siikainen 
kansalaisopiston
pisteellä.

Sofia ja Minttu esittelivät 
miten valmistuu kaunis 
mosaiikein koristeltu
tarjotin.

Siikaist
en Päivät

Siikaist
en Päivät

Niin hienosti paikalliset yhdistykset tapahtumaa or-
ganisoivat, että vuosikymmenen tauosta tapahtu-
man kokonaisvastuun suhteen ei ollut tietoakaan. 
Kävijöiden turvallisuus oli myös otettu   huomioon 
asiaan kuuluvin tiedottein, käsidesein ja maskisuo-
situksin, unohtamatta jo lähes normaaliksi muo-
dostuneita turvavälejä.

Nähtävää ja koettavaa oli joka lähtöön! Mukana 
tapahtumaa järjestämässä oli parisenkymmentä 
yhdistystä.

Yhdistysten yhteistyönä 
onnistunut toritapahtuma!

Siikaisten Päiviä päästiin viettämään vuoden tauon jälkeen mahtavassa markkinatunnelmassa! Vaikka alkuperäistä 
suunnitelmaa ei tapahtuman suhteen pystyttykään toteuttamaan, jo valitettavan tutuksi tulleen koronan takia, oli 
suunnitelma B mitä mainioin.

SPR:n minimaraton alkoi 
kunnon alkuverryttelyllä.

Kaikki lapset olivat ter-
vetulleita leikkimieliseen 
kisailuun, missä juok-
suaskelia ei tarvittu.

Maratonin aikana suori-
tettiin ensiapuun liittyviä 
rasteja ja mikä parasta, 
kaikki osallistujat
palkittiin!

Siikaisten seurakunnalla oli kojullaan onnenpyö-
rä mitä pyörittämällä voitto oli aina taattu.
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Siikaislaiset Sisupussit ja yritykset 2020 ja 2021 
Siikaisten Sisupussi on valittu vuosittain Siikaisten Yrittäjät yhdistyksen toimesta.

Perinteisesti Sisupussi on valittu Sii-
kaisissa toimivien yrittäjien joukosta, 
mutta viime vuonna valitsijayhdistys 
koki, että on aika sääntömuutokselle 
mikä mahdollistaa sen, että Siikaisten 
Sisupussiksi voi tulla valituksi muukin 
kuin yrittäjä. Tällä tavalla yhdistys ha-
luaa kunnioittaa vapaaehtoistyön suur-
ta merkitystä pienessä kunnassa.

Yrittäjiä ja yrityksiä ei tietenkään sopi-
nut unohtaa ja heidän työtään haluttiin 
kunnioittaa valitsemalla vuoden siikais-
lainen yrittäjä tai yritys.

Koska viime vuonna palkitseminen jäi 
väliin Siikaisten Päivien perumisen joh-
dosta, jaettiin palkintoja kummassakin 
ketegoriassa kaksin kappalein!

Toritapahtuman juonsi Sari Vuorela ja 
hän myös kuuluutti palkittavat paikalle. 
Siikaisten Yrittäjät yhdistyksestä palkin-
toja oli jakamassa Seija Myllymäki.

Vuoden 2020 siikaislaisena yrityksenä 
palkittiin Sauplast Oy.

”Kyseinen yritys pystyi nopeasti uudis-
tamaan toimintaansa ja kehittämään 
uusia tuotteita terveydenhuollon tar-
peisiin. Koronan alkaessa viime vuonna 
jyllätä valot paloivat ja koneet kävivät 
tehtaalla yötä päivää.”

Vuoden 2021 Siikaislaiseksi yritykseksi 
valikoitui Ravintorengas Oy.

”Kyseinen yritys valmistaa vain yhtä 
tuotetta, mutta se on sitäkin erityi-
sempi. Tai jos tarkkoja ollaan, niin kah-
ta versiota yhdestä tuotteesta. Tuote 
on luonnollisesti Karin Havu –havu-
puu-uutejuoma. Sitä on valmistettu jo 
vuodesta 1975 lähtien ja joka ikisessä 
maailmalle lähtevässä pullossa on mai-
nittu Siikainen. Tuote on valittu Vuoden 
2021 terveystuotteeksi. Kyseessä on 
hattutemppu, sillä tuote on saanut sa-
man huomionosoituksen myös vuosina 
2003 ja 2010.”

Yllä vain osa Siikaisten Yrittäjien kirjoit-
tamista perusteluista.

Yritysten palkitsemisen jälkeen tuli Si-
supussien vuoro!

Yrittäjät yhdistys luonnehtii 2020 Sisu-
pussia seuraavasti:

”Tämä huomionosoitus olisi haluttu an-
taa jo viime vuonna viimeistä Siikainen 
Summeria seuraavan toritapahtuman 
yhteydessä.

Kyseinen henkilö on tehnyt valtavan 
määrän vapaaehtoistyötä tapahtuman 
eteen ja lisäksi kirjoittanut lukuisia jut-
tuja Suvi-Siikaisiin ja Kuntauutisiin.

Hän on toiminut työnsä puolesta las-
ten ja nuorten parissa, mutta satsannut 
heidän hyvinvointiinsa myös työajan 
ulkopuolella tunteja laskematta.

Hän on ollut näkyvä hahmo muun 
muassa Siikaisten Naisvoimistelijoissa 
ja suhtautuu intohimolla kaikkeen teke-
määnsä. Vauhti ei ole hiipunut Summe-
rin päätyttyä mihinkään, vaan tuntuu 
päinvastoin kiihtyvän.

Vuoden 2020 Siikaisten Sisupussi on 
Arja Lehtinen.”

Kauniit sanat vuoden 2021 Siikaisten 
Sisupussista kajahtivat ilmoille seuraa-
vanlaisesti:

”Kyseinen henkilö on ollut vuosikym-
meniä mukana lukuisissa siikaislaisissa 
yhdistyksissä.

Hänen nimensä tulee esiin oikeastaan 
joka yhteydessä, kun Siikaisissa jotain 
tapahtuu. Hänen suhtautumisensa va-
paaehtoistyöhön tulee suoraan sydä-
mestä ja hänellä on monipuolista osaa-
mista.

Siksipä hän onkin tuttu sekä Lions Clu-
bin, Siikaisten Sisun ja Siikaisten Yrit-
täjien riveistä. Lisäksi hän on tehnyt 
arvokasta työtä muun muassa siikais-
laisten sotaveteraanien eteen.

Vuoden 2021 Siikaisten Sisupussi on 
Keijo Silvola”

Ympäröivää yleisöä seuratessa ja kuun-
nellessa oli selvää, että palkinnot meni-
vät oikeaan osoitteeseen!

Sisupusseiksi Arja Lehtinen ja Keijo Silvola!

Toimittaja kuvaamassa Arja Lehtistä ja Pirkko Silvolaa joka vastaanotti palkin-
non Keijo Silvolan puolesta. Juttua Sisupusseista ja palkituista yrityksistä löytyy 
16.8.2021 ilmestyneestä Kankaanpään Seudusta.

Toimitusjohtaja Sanna Herttua-Laiho 
vastaanotti Ravintorenkaan palkinnon. 
Sauplastin palkinnon vastaanotti yri-
tyksen pitkäaikainen tyontekijä Kimmo 
Marjamäki.
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Osana Siikaisten Päiviä oli Kotiseutumuseon väen järjestämä ryi-
jynäyttely. Näyttelyssä oli esillä kolmisenkymmentä ryijyä joita 
ihmiset olivat tuoneet kotoaan toisten ihailtavaksi. Ryijyä oli jos 
jonkin moista. Oli pientä ja suurta, modernia ja kansanomaista. 
Värejäkin nähtiin laidasta laitaan ja ryijyt oltiin aseteltu esille vä-
reittäin ja teemoittain.

Yhdistyksen väki ja heidän apujoukkonsa tekivät suuren työn 
pystyttäessään telineitä ja ripustaessaan ryijyjä yleisön nähtävil-
le. Näyttelyä kävikin päivän aikana ihastelemassa 200 henkeä ja 
se ehdottomasti oli näkemisen arvoinen.

Taidonnäytteitä vuosienkin takaa!

Kansanomainen malli Siikaisista, 
missä kuvataan Siikaisten synty-
tarinaa. Paikkakunnallamme siitä 
käytetään nimeä Siikaisten ryijy. 
Kuva: Katja Vettenranta

Tässä kuvassa saamme ihastella 
pikkuryijyjä.

”Peiteryijy v.1845, taustan nu-
kassa ruskea reunakranssi ja 
harmaa keskusta. Huomattavan 
hyväkuntoinen ikäisekseen ja 
tätä Merikarvian -Siikaisten seu-
dun upeaa mallia.” Kuva ja kuva-
teksti: Taina Niemi

Näyttelyn vanhin!

Vaikka Iltapirskeet jouduttiinkin peru-
maan, saatiin suunnitellun pääesiinty-
jän, Frans Harjun, musiikista nauttia 
toritapahtuman yhteydessä.

Frans esiintyi kotiyleisön edessä lähes 
tunnin mittaisen setin verran, esittäen 
covereiden lisäksi neljä omaa kappa-
lettaan. Musiikki ja artistin välittömyys 
tempasivat mukavasti mukaansa kruu-
naten toritapahtuman.

Teksti ja kuvat: Miia Leivo
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Kunta tiedottaa
Porakaivojen rakentamiseen avustus

Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 16.6.2021 päättänyt 
porakaivojen rakentamisen avustusperiaatteista.

Perusteet porakaivojen rakentamisavustuksiin ovat
seuraavat:

Rakennus on vakituisessa asuinkäytössä.
Rakennus sijaitsee yli yhden kilometrin etäisyydellä kunnan 
runkovesijohdosta.

Avustussumma 2000 euroa/kohde kuitenkin enintään 20 % 
porakaivon rakentamiskustannuksista (ei sisällä rakennuk-
seen liittyviä putkivetoja ja tarvikkeita).

Avustuksen maksamiseen käytetään omatoimilinjojen 
investointimäärärahaa.

ELINVOIMALAUTAKUNTA PYYTÄÄ TARJOUKSIA

KONETÖISTÄ, AURAUKSISTA JA TRAKTORIURAKOINNISTA 
VUOSILLE 2022 – 2023.

Tarjoukset tulee jättää 5.10.2021 mennessä.

Tarkemmat tarjouspyynnöt ja tarjouslomakkeet on saatavissa 
kunnanviraston tekniseltä osastolta.

Lisätiedot:
Anne Järvenranta, 044 7201028 tai
Tuija Katajisto, 044 7201030

HAAPAKEITAAN RUSKARETKI

Haapakeitaan/Haapajärven tilan ruskaretki järjestetään 
lauantaina 23.10.2021 klo 11.00-14.00 välisenä  aikana.

Lähdöt Katselmasta, josta kuljetaan Haapakeitaan reit-
tiä pitkin Haapajärven tilalle. Mahdollisuus myös mennä 
Dahlin tilan kautta. Dahlin tilalta järjestetään  paluukulje-
tus sitä haluaville.

Kunta tarjoaa kahvit Haapajärven tilalla. Nuotiopaikat Kat-
selmassa ja Haapajärven tilalla (omat eväät).
Reitillä luonto aiheisia rasteja.

Valokuituverkkoon liittyminen
Etätöiden yleistyttyä on tullut esiin joitakin kyselyjä 
valokuituverkkoon liittymisestä.

Valokuituverkon omistaja (SUNET) voi hakea han-
kerahoitusta verkon laajentamiseen, jos kahden 
kilometrin matkalla/säteellä on vähintään viisi uutta 
liittyjää.

Mikäli olet kiinnostunut liittymään valokuituverk-
koon ja alueellasi ei ole vielä rakennettua kuitu-
verkkoa, niin jätä yhteystietosi Anne Järvenrannalle 
30.11.2021 mennessä.

anne.jarvenranta@siikainen.fi

TERVETULOA!
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Perjantaina 13.8.2021 pidettiin Siikaisten 150-juhlavuoden kunniaksi tehdyn ympäristötaideteoksen julkistamistilaisuus. Taide-
teos on toteutettu Satateräksen rautaisella ammattitaidolla ja sen suunnittelusta vastasi 150-juhlavuoden työryhmä.
Tilaisuuteen oli pyydetty puhujaksi kunnanhallituksen puheenjohtaja Arja Kurtti. 

Kurtti piti hienon puheen alkaen Siikaisten synnystä aina tämän päivän päätöksentekoon ja sen haasteisiin.

”Alussa oli metsää, suota ja järviä. Sitten tuli ihmiset jotka alkoivat rakentaa…
Nyt 150 vuotta tapahtumien jälkeen voidaan todeta, että metsä, suo ja järvet ovat iso osa Siikaisten sisintä olemusta.
Siikaisissa luonto on aina läsnä kaikkialla…

Tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta yksi asia 
on varmaa. Metsät, suot ja järvet ovat täällä vielä 
kymmenien vuosienkin kuluttua.” - Arja Kurtti

Näihin otteisiin Kurtin sanoista kiteytyy hienosti se, 
miksi teokseen valikoitui kuusimetsän siluetti, kor-
kealle kasvavat männyt, lentävä kalasääski ja tietys-
ti uusi logo luontoa käydä edellä teksteineen. Tässä 
teoksessa se on nähtävissä, Siikaisten sisin
olemus!

Kuvassa vasemmalta kunnanhallituksen puheenjohtaja Arja 
Kurtti, Siikaisten kunnanjohtaja Viveka Lanne ja Satateräk-
sen toimitusjohtajan Juha Paukkunen.

Ympäristötaideteos kuvittaa luontoa käydä edellä sloganin!

Vuosi 2021 on Siikaisten kunnan 150v juhlavuosi. Lii-
kuntapuolella tuli ajatus, että juhlavuoden kunniaksi 
rakennetaan 150 porrasta sisältävät kuntoportaat.

Paikka oli selvä, eli jyrkin mäki, mikä Eteläpään kun-
toradalta löytyi. Keväällä aloitettiin suunnittelutyö. 
Tässä vaiheessa todettiin, että 150 porrasta sisältäviä 
kuntoportaita ei voida rakentaa. Kuntoportaista olisi 
tullut hyppytorni, eli liian korkea ja vaarallinen. Pää-
dyttiin 76 porrasta sisältäviin ja 3m leveisiin kunto-
portaisiin.Kuntoportaat myötäilevät maastonmuotoa. 
On uljas näky kun paikalla sitä katsoo.

Kuntoportaiden suunnittelutyön on tehnyt Antti Salo 
ja rakentamisen Marko Ikävalko, Keijo Lindroos ja 
Tapio Kallio.

Kuntoportaat otetaan käyttöön Mervi Silvolan oh-
jauksella 4.9. klo 13.00.

Kuntoportaat täydentävät Eteläpään alueen liikunta-
palveluja ja soveltuvat hyvin kuntoradan yhteyteen.

Toivon tietysti runsasta käyttöä kuntoportaille.

Taisto Salo vapaa-aika sihteeri

Kuntoportaat Siikaisten Eteläpäähän

Teksti ja kuvat: Miia Leivo

Kuva: Arja Lehtinen
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Ympäristötaideteos kuvittaa luontoa käydä edellä sloganin!

Syksyn lukupiiri starttaa torstaina 
16.9.2021 klo 18.00!

Kirjaston lukupiiri aloittaa syksyn kirja-analyysit  Svetlana 
Aleksijevitšin teoksella Tšernobylista nousee rukous. Tule ha-
kemaan kirjastosta oma kirjasi, tilaamme keskitetysti lukupiirin 
tarvisemat kirjat kirjaston kautta.

Runoilta kirjastossa torstaina 
23.9.2021 klo 18.00!

Pauli Karmala, jokamiehenrunoilija Noormarkusta, saapuu 
liikuttamaan siikaislaisia tunteita pimenevässä syksyisessä 
illassa.

Tervetuloa, tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Noudatamme koronaohjeistuksia, Satakunnassa suositel-
laan maskinkäyttöä aina julkisissa sisätilaisuuksissa ja tois-
taiseksi yli 10 henkilön tapahtumat turvavälejä noudattaen 
ovat  mahdollisia.

Tiedotamme kunnan nettisivuilla ja facebookissa mahdolli-
sista muutoksista.

Kirjastossa lokakuussa!

Lasten valokuvateosten näyttely lastenkulttuurikeskus
Kruunupään näyttelyarkistosta.

Aktiivikortit nyt myynnissä!

Merikarvia-Siikaisten kansalaisopiston Syksyn 2021 aktiivi-
kortti on voimassa syyslukukauden. Kortti kattaa opintomak-
suja (maksimi 45€/kurssi). Kortin hinta 65€. Kortteja myyn-
nissä kirjastossa!
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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

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

Omistaja-asiakkaana 
sinä voit vaikuttaa!
OP Länsi-Suomen edustajiston  
vaalien ehdokashankinta käynnissä  
16.8.-10.9. Asetu ehdolle ja  
tule mukaan vaikuttamaan oman  
osuuspankin tulevaisuuteen. 

Ilmoittaudu ehdokkaaksi 
op.fi/lansi-suomi/vaalit

Konttoreiden aukioloajat

Osuuspankin omistaja-asiakkuus - elämääsi varten.

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
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JJS-RAISIO
Koti- ja mökkitalkkari JOKKE

Kotitalkkari
Polttopuuta

Muita kiinteistön ja piha-alueen
 huoltotehtäviä

Puh. 0400-721 997
Sähköposti:

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!

Merikarvian Yrittäjät järjestävät koko perheen retken yh-
dessä Siikaisten Yrittäjien kanssa.

Mukaan ovat tervetulleita kaikki yrittäjät (kuului sitten 
yhdistyksiin tai ei) koko perheen voimin!

Retki on osallistujille maksuton!

Retki toteutetaan lauantaina 2.10.2021 Siikaisiin Katsel-
mankalliolle.

Tarjoilun, kyydin ja muun aktiviteetin vuoksi pyydämme 
ilmoittautumaan Tarja Kuusiselle puh. 0465982695 
15.9. mennessä! Luvassa nuotiomakkaraa ja muuta mu-
kavaa yhdessä olon lisäksi!

Merikarvialta on järjestetty kuljetus Siikaisiin. Lähtö 
on torilta klo 13.00 jatkuen Siikaisiin, missä n. klo 13.30 
vanhan kunnantalon edestä kyytiin nousevat siikais-
laiset. Ja siitä matka jatkuu Katselmankalliolle. Takaisin 
palaamme lähtien Katselmankalliolta n. klo 16.00.

Tervetuloa!

Yrittäjien koko perheen retki Katselmankalliolle!

 

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 
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Paikka: Marilyn lounaskahvila, Tuorilantie1

Aika: 15.9.2021 klo: 13-

Tervetuloa Muistikahvilaan kuulemaan 
muistiterveydestä ja tapaamaan tuttuja!

Aihe: aloitetaan Muistikahvila, mitä mielessä?
 
Muistikahvilassa toimimme sen hetkisen 
Korona-ohjeistuksen mukaisesti! 

Kaikille Avoin 
Muistikahvila

Siikainen

Suomen Punaisen Ristin Siikaisten osasto jakaa
LähiTapiolan tuella lämmintä ruokaa

kotiin vietäväksi.

Paikka: seurakuntakoti
Aika: tiistai 14.9.2021
Jakoaika: klo 12-13

Ruoka pakataan valmiiksi pakasterasioihin -
et tarvitse omaa astiaa.

TERVETULOA!

Toivottaa SPR Siikaisten osaston sekä 
seurakunnan vapaaehtoiset

SUOMEN PUNAINEN RISTI
Siikaisten osasto

Nälkäpäiväkeräyksen hyväksi
NÄLKÄPÄIVÄLIMPPUJEN MYYNTI

Siikaisten torilla
tiistaina 21.9.2021 klo 8.30 – 13.00

Hinta 4 eur/kpl kuten aiemminkin.
Illanvietto Päivölässä.

22.10.2021

Esiintymässä Mikko Alatalo 
säestäjineen!

Lisätietoa lokakuun 
Kuntauutisessa.

Seuraava MINUSTAKO YRITTÄJÄ? -info 
14.9.2021 klo 14–16

Maksuttomassa Minustako yrittäjä -infossa saat tietoa 
yrittäjyydestä, starttirahasta, yrittäjäkoulutuksista ja ve-
rotuksesta sekä maksuttomista aloittavan yrittäjän neu-
vontapalveluista. Verkkotapahtuma on tarkoitettu kaikille 
yrittäjyydestä kiinnostuneille tai yritystoiminnan käynnis-
tämistä suunnitteleville.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
www.prizz.fi/yrittajainfot

Uusyrityskeskus Enter Satakunta järjestää infon yhteis-
työssä Prizztech Oy:n, Satakunnan Yrittäjien, Satakunnan 
TE-toimiston sekä satakuntalaisten kuntien ja kaupunkien 
kanssa.

Nettiajanvarauksen kautta voit varata ajan henkilökoh-
taiseen yritysneuvontaan ja rekisteröintiin. Etäneuvonta 
Teams- kokouksena varattavissa.

Anne Heikintalo 050 527 7145
www.prizz.fi/ajanvaraus 

yhdistykset
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”Ko syä leipää ja silakkaa ni varmasti rekens vetää”  

Siikaislaisen ruokaperinteen karuna 
pohjana  voitanee pitää suuret näl-
kävuodet 1866-1869. Silloin joudut-
tiin vähäisiä leipäjauhoja jatkamaan 
männyn nilasta jauhetulla  petulla tai 
suovehkan juurista kuivatulla jauheel-
la. Nälän heikentämiä ihmisiä kuoli ali-
ravitsemukseen ja tautihin  sadoittain 
Siikaisissa. Kun katovuosista selvittiin 
ja puhdasta rukiista leipää saatiin pöy-
tään, oli se arvokasta.

Myös sotavuosien tiukat säännöstely- 
ja luovutusmääräykset opettivat ruoan 
kunnioittamiseen.                                              

Vanhaan siikaislaiseen arkiruokaan 
ovat kuuluneet peruna, ruisleipä ja 
silakka. Ruisleipää leivottiin syksyisin 
suuria määriä, niistä tehtiin reikäleipiä 
jotka kuivatettiin vartaissa. Perheet oli-
vat suuria ja leipää kului. Myös palve-
lusväki söi tavallisesti talonväen kans-
sa samassa pöydässä.

Silakkaa siikaislaiset hakivat syksyisin 
huomattavia määriä Merikarvialta. Si-
lakka ladottiin kerroksittain   pyttyihin 
ja väliin  runsaasti suolaa   ”tönköksi” 
asti.

Perunaa syötiin joka aterialla, höystee-
nä oli läskisoosi tai suolasilakka.

Ruoka-ajat:
Aamulla oli suurus, tukeva ateria, se 
syötiin ennen peltotöihin lähtöä.

Päivällä oli puolinen,  silloin vellikello 
kutsui väen syömään perunaa läski-
soosia tai silakkaa. Ruokajuomana oli 
piimää.

Heinäpellolla oli heinäväellä juomana 
”harua” se oli vedellä jatkettua piimää, 
lisänä oli myös vettä ja kotikaljaa.

Iltaruoka, ehtoollinen.  Pöydässä oli 
usein tarjolla pollakkaperunoita: Pe-
runoitten päälle laitettiin kiehumaan  
suolasilakoita makua antamaan.

Lauantaisin syötiin perunan höysteenä 
sallattia ja päällisruokana ohrakryyni-
velliä. Pernavoi oli  sunnuntairuokaa.

Viili oli kesäistä herkkua, sen lisänä 
käytettiin talkkunaa. Poikineen lehmän 
maidosta tehtiin ”uunijussia”

Syysteurastuksen aikaan hyödynnet-
tiin teuraseläimen osat tarkkaan: sian 
kinkku suolattiin ja palvattiin, veri, 
maksa ja muut sisäelimet valmistettiin 
ravinnoksi, suolet pestiin ja niistä teh-
tiin makkaraa jne.

Syysherkkuihin kuuluivat naurishau-
dikkaat, riivinpannukakku ja prötti. 
Metsien marjat noukittiin talteen ja 
käytettiin talvisin.

Arkiruoka oli menneinä aikoina siikais-
laisissa pöydissä yksinkertaista mutta 
ravitsevaa, sen antamilla voimilla jak-
settiin tehdä raskasta ruumillista työ-
tä. Ruokaa  valmistettiin aittoihin ja 
kellareihin tallennetuista omavaraisista 
aineista. Suola, sokeri ja kahvi ostettiin 
ja niitä käytettiin säästeliäästi.

Jouluna herkuteltiin: syötiin palvattua 
kinkkua, räätikäslooraa, maksalooraa, 
perunalimppua ja riisipuuroa.  Varak-
kaimmissa taloissa oli kaupasta oste-
tuista sekahedelmistä tehtyä soppaa.

Tietoja menneistä ruokailuista ovat  
muistojaan kertoneet siikaislaiset 
emännät, heille kiitokset.

Teksti: Raija Collander
Kuvat: Lea Järviluoma

-Siikaislainen sanonta   

Suolasilakat, 
ruisleipä 

ja 
peruna
olivat 

jokapäiväistä 
perusruokaa.
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HAASTEPYÖRÄILY 2021

KYLÄ VKO 1 VKO 2 VKO 3 VKO 4 VKO 5 VKO 6 VKO 7 VKO 8 YHTEENSÄ PROSENT

LEPPIJÄRVI 46 35 19 24 29 62 29 30 274 391,4

LEVÄSJOKI 77 65 57 77 74 99 57 77 583 237,9

KIRKONKYLÄ 156 141 120 168 172 224 156 171 1308 216,0

HIRVIJÄRVI 33 13 22 14 14 47 27 24 194 129,3

OTAMO 8 10 6 10 9 27 8 10 88 75,1

SAMMI 9 6 5 6 11 22 9 7 75 17,7

YHTEENSÄ 329 270 229 299 309 481 286 319 2522

2020 2836 2021 2522

Henkilökohtaisia suorituksia:

1. RAJALA RAIMO Kk 261 11. ORAVALHTI MARJA Lev 83

2. FRIFELT TERHO Kk 116 11. LÄHTEENMÄKI ERKKI Kk 82

2. AHO PETRI Kk 114 13. SILVOLA MIIKKA Kk 78

4. ANTTILA MAIJA-RIITTA Lev 98 14. KALLIOMÄKI TOINI Lep 72

5. KAPIANEN TARJA Kk 96 15. MALMILA HELI Kk 68

5. KALLIOMÄKI JOUKO Lep 96 16. LUOMA MIIA Lev 57

7. LEHTINEN MARKKU Kk 94 16. JÖNKKÄRI TERTTU Sam 53

8. AARNISAARI RAIJA Kk 88 18. LUOMA PAULA Lev 40

8. HOLLMÉN HILKKA-L Lev 88 20. SIIKILÄ RITVA Lep 34

10. KOSKINEN JUKKA Lev 84 20. SILVOLA MERVI Kk 32

Arvonnoissa arpa suosi seuraavia henkilöitä:

Palkinnot voi noutaa Siikaisten kirjastosta.

Polkupyörän voitti: Petri Aho

T-paita: Sukat:

vko 1 ANTTILA MAIJA-RIITTA vko 1 LÄHTEENMÄKI ERKKI

vko 2 SIIKILÄ RITVA vko 2 SILVOLA MIIKKA

vko 3 VUORELA TERTTU vko 3 NURMI AKI

vko 4 HALMINEN MARI vko 4 TORNIKOSKI PAAVO

vko 5 KALLIOMÄKI MIRJA vko 5 SALO MARJAANA

vko 6 NURMI MARKKU vko 6 LÄHTEENMÄKI SUSANNA

vko 7 HALMINEN AADA vko 7 POHJUS JARI

Vko 8 HÄMÄLÄINEN ERKKI Vko 8 NUMMI ANTTI

Juhlavuoden valokuvasuunnistuksen tulos
Suunnistustehtävästä tuli odotettua haastavampi. Kesä oli otollinen kasvulle, joten tienvierustojen kasvustot kasvoivat rehe-
vinä piilottaen kuvattuja kohteita taakseen odotettua enemmän. Kilpailuun tuli kuitenkin 11 vastausta, joista täysin oikeita 8. 
Vastauksista näki, että asiaan oli paneuduttu. Arvostamme suuresti! Kiitokset kaikille vastanneille ja myös niille, jotka uhrasivat 
hiukankin ajatusta asialle ;) Toivomme, että tämä pieni haaste oli mukava ja mielekäs kesäpuuha sekä avasi uusia näkökulmia 
kunnastamme. Arvoimme oikein vastanneiden kesken kolme lounasta Marilynissä kaverin kanssa. 
Voittajat ovat Kalle Kahri, Vesa Erkkilä sekä Eeva & Juha Savala. Onnea voittajille!

Tässä vielä oikeat vastaukset:

1. Keskukylä, Keskukyläntie 115, Mäkilä
2. Leppijärvi, Leppijärventie 1328, Hietikko/Kulmala
3. Pyntäinen, Siikaistentie 715, Kallioniemi
4. Petkele, Hollitie 84, Viljanen/Österlund
5. Sammi, Venesjärventie 309, Kalliomäki
6. Sammi, Siikaistentie1519, Jönkkäri
7. Vuorijärvi, Vuorijärventie 399, Rimpelä
8. Saarikoski, Saarikoskentie 516, Heikintalo
9. Hirvijärvi, Hirvijärventie 605, Halminen/Uusitalo
10. Leväsjoki, Liljan lankakauppa, teiden risteys
11. Otamo, Kivitien alkupää, Forssin th
12. Kirkonkylä, Siikiläntie 1, pihapiiri

Kaikki uudelle kotiseutukierrokselle syksyn varistaessa lehvästöä!
Tarkkailkaa ympäristöänne, ei tiedä millaisia kuvakulmia ensi
vuosi tuo tullessaan ;)  

Marjaana ja Mari
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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.

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.

Kunnanjohtaja Viveka Lanne  044 720 1071
Hallintopäällikkö Sirkku Pyykkönen 044 720 1021 
(13.9.2021 alkaen)
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 
ja kiinteistöhuollon 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

HALLINTO JA MUUT PALVELUT

www.siikainen.fi

www.facebook.
com/siikainen

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

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

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

YRITYSPALVELUT

Syyskuun alussa on minun aikani 
siirtyä uusien asioiden pariin 
työelämässä. Kunnan palveluksessa 
olen saanut tehdä monipuolisia töitä ja 
nähdä läheltä pienen, mutta ketterän 
ja uudistuvan kunnan elämää. 
Olen tutustunut mielenkiintoisiin ja 
aikaansaaviin ihmisiin ja saanut myös 
ystäviä, joista pidän kiinni jatkossakin. 
Siikaisissa niin Kunnantuvalla, kuin 
kuntalaistenkin keskuudessa vallitsee 
yhdessä tekemisen ja toisista 
välittämisen henki. Toivon, että sitä 
arvostetaan ja vaalitaan jatkossakin.

Olen saanut käydä kolme vuotta 
kunta-alan korkeakoulua ja oppinut 
valtavasti. Valmis en ole, vaan paljon 
jäi opittavaa. Nyt on kuitenkin aika 
siirtyä eteenpäin ja toivottaa kaikille 
kuntalaisille ja kunnan työntekijöille 
hyvää syksyä.

Lämmin kiitos Siikaisten kunta!
Jenni Puskala

Syksy tuo tullessaan uusia tuulia!
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SSEEUURRAAKKUUNNTTAATTAAPPAAHHTTUUMMAATT  SSYYKKSSYY  22002211  

 JUMALANPALVELUKSET: 
Su 5.9. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa, Ervasti, Tanskanen  
Su 12.9. klo 10 Messu kirkossa, Ervasti, Tanskanen 
Su 19.9. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa, Kalliomaa, Tanskanen 
Su 26.9. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa, Ervasti, Tanskanen 
Su 3.10. klo 10 Messu kirkossa, Ervasti, Tanskanen, kirkkokahvit srk-
kodissa yv-keräyksen hyväksi 
Su 10.10. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa, Ervasti, Tanskanen 
LAPSI- JA NUORISOTYÖ: 
Päiväkerho maanantaisin klo 9.30-11.30 Nuokkarilla, Seera ja Eeva 
 
Perhekerho keskiviikkoisin klo 10-11.30 Nuokkarilla, Seera 
 
Donkkis Big Night -illat Nuokkarilla alakoululaisille 3.9., 15.10., 12.11., 
17.12. klo 18. Ohjelmassa: toimintapisteitä, hartaus, pelejä, nyyttärit.  
 
Nuortenillat Nuokkarilla 17.9., 8.10., 5.11., 10.12. klo 18, suunnattu 7.-
luokkalaisista ylöspäin.  
Lisätietoja: 0400 845 821/Seera 
MUU TOIMINTA 
To 2.9. klo 18.30 Naistenpiiri srk-kodissa  
Ti 7.9. klo 18.30 Rukouspiiri srk-kodissa 
Ke 8.9. klo 10 Seurakuntakodin kerho, Päivärinta 
Ma 13.9. klo 17 Miestenpiiri srk-kodissa, Ervasti, Tanskanen 
Ti 14.9. klo 12-13 Lämmintä ruokaa haettavissa srk-kodilta, SPR ja srk 
Ke 15.9. klo 14 Lähetyskahvila srk-kodissa 
Ti 21.9. klo 18.30 Rukouspiiri srk-kodissa 
Ke 22.9. klo 10 Seurakuntakodin kerho, Päivärinta 
Ke 29.9. klo 18 Toivelauluilta srk-kodissa nälkäpäiväkeräyksen hyväksi, 
Mäki ja Tanskanen 
Ti 5.10. klo 18.30 Rukouspiiri srk-kodissa 
Ke 6.10. klo 10 Seurakuntakodin kerho, Päivärinta 
Ke 6.10 klo 18.30 Naistenpiiri srk-kodissa 
Ke 13.10. klo 14 Lähetyskahvila srk-kodissa 
 
Eu-ruokaa diakoniatoimistolla torstaisin klo 9-12 
tai sopimuksen mukaan puh. 0400 363 588/Kaisa 
 
SIIKAISTEN SEURAKUNNAN VAIHEITA 1771-2021 ON 
JULKAISTU!  
Historiikkia voi ostaa kirkkoherranvirastosta, virasto avoinna 
tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9-12, muuna aikana 
sovittaessa,puh. 040 549 3122.Historiikin hinta on 40 eur/kpl. 
 
Kiitos kaikille historiikin teossa mukana olleille!  
 
 
 

 

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 Seera Mukkala     
puh. 0400 845 821 
Suntio Majlis Mäki puh. 040 575 4205 
VIRASTO avoinna ti-ke-to klo 9-12  
(tai sopimuksen mukaan) puh. 040 549 3122 

www.siikaistenseurakunta.fi 
     @siikainensrk. 
Pappilantie 1, 29810 Siikainen 

 


