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Pääkirjoitus

Kuntahallinnon historiallisesti mit-
tavin muutos on varma. Vuoden 
2023 alusta hyvinvointialueet jär-

jestävät alueensa asukkaille sosiaali- 
ja terveyspalvelut ja pelastuslaitoksen 
tehtävät. Ei siis ole enää myöskään 
tuntemaamme Posaa, on Satakunnan 
hyvinvointialue. Sen päätöksenteos-
sa siikaislainen käyttää valtaa äänes-
tämällä aluevaltuustovaaleissa ensi 
tammikuussa. Kunta järjestää jatkossa 
varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, 
kirjaston ja vapaa-aika palvelut sekä 
huolehtii yleisistä alueista, kaavateistä 
ja vesi- ja viemäriverkostosta. Kunta 
ja hyvinvointialue ovat kaksi toisistaan 
erillistä organisaatiota, mikä tarkoittaa, 
että ne eivät automaattisesti voi tuot-
taa mitään palveluita toisilleen. Yhtei-
siä tehtäviä ja tavoitteita toki jää. Asuk-
kaiden hyvinvointi on molempien asia. 

Kunnalla on edelleen tärkeä lähide-
mokratiatehtävä, kunta toimii paljon 
lähempänä asukasta kuin hyvinvoin-
tialue. Toisaalta hallinnon suhteelli-
nen hinta varsinaisiin palvelutehtäviin 
kasvaa merkittävästi. Nyt kysytäänkin 
paljonko lähidemokratia voi maksaa. 
Ministeriöissä ja kuntaliitossa pohdi-

taan kuumeisesti kuntien uutta roolia 
ja rahoitusta. Kunta on perinteisesti 
ollut valtion määräämien hyvinvoin-
tipalveluiden toteuttaja, vähemmälle 
on jäänyt demokratia- ja elinvoima-
tehtävien arviointi.  Samaan aikaan 
kun määräykset ja laatuvaatimukset 
kasvavat, rahat hupenevat. Valtion lä-
hestymistapa on perinteinen: suuri 
on kustannustehokasta ja laadukasta. 
Tästä linjauksesta saimme esimakua 
kun hallitus linjasi työllisyyspalvelut 
siirtyväksi valtiolta kunnille: vaaditaan 
20 000 työvoimapohja, jotta palvelu 
voidaan järjestää. Tämä tarkoittaa, että 
koko Pohjois-Satakunta on liian pieni 
uuden tehtävän järjestämiseksi yhteis-
toiminnassa. 

Lieneekin niin, että ainakin tulevan 
vuosikymmenen aikana kuntien ydin 
on vapaa-ajan toiminnoissa;  liikun-
ta- ja muut yhteiset alueet, kansalai-
sopisto, kirjasto ja kulttuuri. Valtion 
tarkkaan ohjeistamana järjestetään 
varhaiskasvatus ja peruskoulu.  Yh-
teistoiminnassa tehdään se mitä yksin 
ei pystytä. Jos rahat ja osaaminen riit-
tävät.  Kunta toimii keskustelualustana 
asukkaille, yhdistyksille ja yrittäjille ja 

auttaa asukkaita löytämään kulloinkin 
oikean viranomaisen palvelut, oli pal-
velun järjestäjä sitten kuntien yhteis-
toimintaelin,  hyvinvointialue tai valtio.

Siikaisten kunnanvaltuusto on myös 
kääntänyt katseensa tulevaan. Nyky-
tilaan kunnassa ollaan edelleen koh-
tuullisen tyytyväisiä, mutta muutok-
sen väistämättömyys on tunnistettu. 
Talouden ylijäämä antaa aikaa tulevai-
suuspohdintoihin, valtio ei nykyisten 
kriisikuntakriteerien nojalla hätyytä 
selvityksiin tai liitoksiin vielä useaan 
vuoteen. Eri asia sitten on, miten lain-
säädäntöön, laatu- ja mitoitusvaati-
muksiin pystytään vastamaan ja miten 
järjestellään kuntien välistä yhteistoi-
mintaa vaativat tehtävät ja hallinto. 
Kunnan kun on toiminnassaan nou-
datettava lakia. Pitäisi myös kyetä luo-
maan elinvoimaa koko seudulle ja vah-
vistaa kansalaistoiminnan ja yritysten 
toimintamahdollisuuksia. Naapureita 
tarvitaan, eikä kuntaliitoskaan ole enää 
vain pahin mahdollinen tulevaisuusku-
va. Siikaisten kunnanvaltuusto valmis-
telee ja hyväksyy kuntastrategiansa 
ennen vuoden vaihdetta. 

Mikä muuttuu 1.1.2023? 
•  Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä purkautuu ja lakkaa olemasta

•  Hyvinvointialue vuokraa nykyisin Posan ja VPK:n käytössä olevat toimitilat kunnalta 3 vuotta ja    
   mikäli tilojen käyttö jatkuu tämän jälkeen, kunnan tulee yhtiöittää kiinteistöt

• Kunnan keittiön toiminta muuttuu. Ruokaa tarvitaan edelleen, mutta kunta ei saa myydä ruokaa 
  hyvinvointialueelle. Mahdolliset vaihtoehdot toiminnan organisointiin ovat maakunnallinen 
 tukipalveluyhtiö, johon kunnan keittiö siirretään liikkeenluovutuksella tai keittiötoimintojen jako 
 siten, että kunnalle jää koulun ja varhaiskasvatuksen ruokapalvelu, hyvinvointialue tuottaa    
  omaan tarpeeseensa ruuan muulla tavoin. Myös menumat – sopimus siirtyy hyvinvointialueelle.

• Ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon järjestämiseksi perustettanee nykyisten 
 Posa-kuntien ja Merikarvian yhteistoimintaelin

• Koulukuraattori- ja psykologipalvelut tuottaa jatkossa hyvinvointialue, ei Kankaanpään kaupunki

• Kuntouttavan työtoiminnan järjestää hyvinvointialue, ei kunta. Toimintatuvan toiminta nyky 
 muodossaan päättyy.

Kunnan tulevaisuusikkuna on auki

Siikaisten kunnanjohtaja Viveka Lanne
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Ilmestymispäivä 14.10.2021
 
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 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

6 15.11.   25.11

Kuntauutiset 6 ilmestyy 25.11.2021. 
Ilmoitusmateriaalin viimeinen jättöpäivä on 
15.11.2021 klo 15.00!

Kansikuva: Maisemakuvaa Kirkkosillan ali 
virtaavan Heinijoen rannalta.

Tässä lehdessä
Kirjastossa tapahtuu  sivu 4 

Juhlahumua   sivu 5

Uusi hallintopäällikkö 
esittäytyy    sivu 6

Digineuvontaa   sivu 7

Siikaisten kirjasto 
160 vuotta    sivut 8-9

Siikaisten kunnanjohtaja Viveka Lanne

Aurinkoista 
syksyä!
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Kirjaston marraskuu
Marraskuussa luonto hiljenee vastaanottamaan talvea, mutta 
kirjastossa ei vaivuta talvihorrokseen. Kirjastossa on nähtävillä 
koko marraskuun ajan ”Siikainen mainittu!” kirjanäyttely.

Keskiviikkona 3.11.2021 klo 18.00 esiintyy kirjastossa vaasa-
lainen jazz-kitaristi Mathias Sandberg trioineen. Hänen levys-
tään ”Doctor” on sanottu näin:

”Maailmanluokkainen on se sana, joka levystä The Doctor nou-
see väistämättä mieleen…yksi Suomen parhaiten varjelluista 
salaisuuksista. Todellakin!”(Karjalainen)

Keskiviikkona 17.11.2021 klo 18.00 kirjastossa vietetään kir-
jastotoiminnan 160 –vuotista taivalta. Seurakunnan yhteyteen 
perustettiin v 1861 pieni kirjakokoelma lainakirjastoa varten. 
Tätä vapaamuotoista tilaisuutta tulee juhlistamaan pianisti ja 
runoilija Hanna Tuominen. Hän on harjavaltalaislähtöinen mu-
siikin maisteri. Häntä kiinnostaa eri taiteenlajien yhdistäminen. 
Kuulemme konsertin, jossa Kaikki vesi kädellä –kirjan runot yh-
distyvät musiikkiin. Säveltäjänimiä ovat esim. Bach, Messiaen, 
Pärt ja Rautavaara. Kappaleet ovat hyvin erityyppisiä tunnelmal-
taan, pysähtyneestä minimalismista villiin virtuositeettiin.

Kirjaston marraskuun tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa!

Kirjaston lokakuu
Valon kuvia 
Valokuvanäyttely kirjastossa 4.10.–28.10.2021

Valon kuvissa valo kieppuu ja muodostaa mutkikkaita kuvioita. 
Näin syntyy valomaalauksia. Valon kuvia -näyttelyyn on koottu 
Noormarkun yhtenäiskoulun TaideSortimentti-ryhmien valoku-
vaamalla toteuttamia valomaalauksia. Työpajoja ohjasivat yh-
teisötaiteilijat Katri Tella ja Annemari Santikko. Näyttelyn tuot-
taa lastenkulttuurikeskus Kruunupää ja se on toteutettu osana 
OKM:n tukemaa TaideSortimentti-hanketta.

Lukupiiri
Lukupiiri kokoontuu kirjastossa torstaina 14.10.2021 klo 18.00.
Kirjana on tällä kertaa Erlend Loen romaani Volvon kuorma-au-
tot.

Digitukipäivä kirjastossa
Digineuvontaa on tarjolla Siikaisten kirjastossa torstaina 
21.10.2021 klo 10-16.
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Juhlavaltuustossa 29.9. 2021 klo 17.00 kajahti ilmoille kirk-
koherra Olavi Ervastin juhlapuhe. Juhlapuheessa muisteltiin 
seurakunnan ja kunnan yhteistä historiaa. Miten aikoinaan 
puheenjohtajaa kutsuttiin sananjohtajaksi ja kuinka seu-
rakunta ja kunta olivat lähes yksi ja sama asia. Puheessa 
kiiteltiin yhä edelleen hyvin toimivaa yhteistyötä kunnan ja 
seurakunnan välillä.

Ervastin puheen jälkeen saimme kuulla valtuuston puheen-
johtajan Sari Vuorelan ajatuksia luottamushenkilönä toimi-
misesta ja siihen kuuluvasta vastuusta sekä luottamuskesta.

Puheiden jälkeen tuli aika palkita luottamushenkilöt kiitok-
sena pitkästä työstä kunnan hyväksi. Kuntaliiton myöntämät 
ansiomerkit jakoivat valtuuston puheenjohtaja Sari Vuorela 
ja kunnanjohtaja Viveka Lanne. Kuntaliiton kultaisen an-

siomerkin kolmenkymmenen vuoden palveluksesta saivat 
Jukka Vanhatalo, Arja Kurtti,  Seppo Mäkiselkä ja Taisto 
Salo. Kuntaliiton hopeisella ansiomerkillä kiitoksena kahden-
kymmenen vuoden palveluksesta palkittiin Heta Östergård 
ja Tero Harju.

Kunnan henkilöstöä palkittiin 20, 30 ja 40 vuoden palveluk-
sesta. Henkilöstöä muistettiin koruin ja solmioneuloin ja niitä 
tuli Viveka Lanteen lisäksi jakamaan hallituksen puheenjoh-
taja Arja Kurtti. Kahdenkymmenen vuoden palveluksesta 
muistettiin Sari Norrgårdia, Sanna Harjua ja Sanna-Ma-
ri Viitaniemeä. Kolmenkymmenen vuoden palveluksesta 
muistamisen saivat Katri-Helena Saarinen-Holappa, John 
Söderbacka ja Elisa Laine. Neljänkymmenen vuoden palve-
luksesta muistettiin Tarja Lammia.

Juhlavaltuustossa jaettiin muistamisia
vuosikymmenien työstä

Siikaisten seurakunta 150 vuotta

Juhla toteutettiin kutsuvierastilaisuutena silloin voimassa ol-
leiden koronarajoitusten vuoksi. Juhlaan oli kutsuttu myös 
kunnan edustajana kunnanvaltuuston puheenjohtaja Sari 
Vuorela tuomaan kunnan tervehdyksen. Maria Nevala piti 
puheenvuoron seurakunnan historiikin julkistamisesta. Juh-
lassa jaettiin seurakuntatyön ansiomerkkejä tunnustuksena 
pitkäaikaisesta toiminnasta seurakuntatyössä. 

Seurakuntatyön kultaisen ansiomerkin 30 vuoden palveluk-
sesta saivat: Olavi Ervasti, Reijo Heikkilä, Kirsti Koskinen, 
Aniitta Mäkitalo ja Raija Viljanen.

Seurakuntatyön hopeisen ansiomerkin 20 vuoden palveluk-

sesta saivat: Matti Anttila, Touko Collander, Leena Ervasti, 
Timo Huhtanen, Tellervo Harju, Lilja Heikkilä, Saara Holl-
mén, Toini Kalliomäki, Ulla Mikkola, Tuulikki Mäkiselkä, 
Merja Mäntylä, Leena Nummi, Ritva Siikilä, Keijo Silvola, 
Pirkko Tuorila, Seija Unto ja Matti Vaajasaari

Seurakuntatyön pronssisen ansiomerkin 10 vuoden palve-
luksesta saivat: Hannu Heikintalo, Ulla Haavisto, Johanna 
Huhtanen, Antti Nummi, Riitta Kuosmanen, Arja Kurtti, 
Sisko Leinonen, Majlis Mäki, Tarja Pitkänen, Johanna Ra-
jala, Raili Rajala, Taisto Salo, Sanna Sjöholm, Jari Tanska-
nen, Irja Uusitalo ja Kauko Vanhatalo

Siikaisten seurakunnan 150 -vuotis juhlajumalanpalvelusta vietettiin kirkossa 8.8.2021. Samalla julkistettiin 
Siikaisten seurakunnan vaiheita 1771-2021 -historiikki. 

Seurakunta istutti 150 v. juhlavuoden kunniaksi 
kesä- ja syksyaiheiset kukkaistutukset ilahdutta-
maan ohikulkijoita. 

Teksti ja kuva: Miia Leivo

Teksti ja kuvat: Susanna Järvenpää
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Aloitin työt Siikaisten kunnassa hallintopäällikkönä 
13.9.2021. Aiemmin toimin Leppäkoski Group Oy:llä 
talouspäällikkönä ja Group Controllerina.

Koulutustaustaltani olen kauppatieteiden maisteri. 
Työhistoriaani kuuluu pääosin tilintarkastusta, talous-
päällikön ja asiantuntijan tehtäviä verotuksen, kon-
serniasioiden ja muun taloushallinnon parissa. Nyt 
pääasialliset työtehtäväni muodostuvat henkilöstö- 
ja asiakirjahallinnosta sekä arkistoinnista. Tehtäviini 
kuluu myös kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen 
esityslistojen ja pöytäkirjojen valmistelu ja täytäntöön-
pano. Lisäksi keskeisiä työtehtäviäni on talousarvio ja 
tilinpäätösprosessien valmistelu, talouden seuranta 
sekä tilintarkastajan avustaminen.  Toimin myös hal-
linnon alueen esimiehenä sekä kunnan tietosuojavas-
taavana.

Kunnantupa työskentelypaikkana Siikaisten keskus-
tassa tuntuu hyvälle ja kirjaston läheisyys on erityistä 
plussaa tällaiselle lukutoukalle.  Minut on otettu erit-
täin lämpimästi vastaan Siikaisissa ja työ vaikuttaa 
monipuoliselta, motivoivalta ja mukaansatempaavan 
mielenkiintoiselta. 

Asustelen Karviassa punaisessa omakotitalossa, jon-
ne muutin Ikaalisten vanhasta kauppalasta nyt kesällä. 

Alun perin olen kotoisin Pohjois-Savosta Vieremältä. 
Perheeseeni kuuluu puolison lisäksi kaksi aikuista ja 
yksi pienempi lapsi sekä eläinystävämme lapinkoira 
Butler sekä vilkas gerbiilikolmikko.

Vapaa-ajan harrastuksiini kuuluu lukemista, liikun-
taa eri muodoissa, viulun soittoa, melontaa ja koiran 
kanssa vaeltelua.

On hienoa aloittaa työt juuri Siikaisten kunnan 150–
vuotis juhlavuotena.

 
Nähdään kunnantuvalla!

Kuka?
Sirkku Pyykkönen, Siikaisten kunnan
hallintopäällikkö

Kirpputori Ns-talolla la 13.11. klo 10 – 15
Pöytäpaikka on ilmainen! Tule edullisille ostoksille tai tuo itsellesi tarpeettomiksi käyneet tuotteet 
Ns-talolle myytäväksi. Joillekin toisille niistä voi olla paljonkin hyötyä! Laitetaan siis tavarat kiertämään! 

Kirpputori toimii itsepalveluperiaatteella eli myyjät hinnoittelevat ja merkitsevät tuotteensa numerolla, 
jonka saavat varatessaan pöydän. Nuorisoseura järjestää henkilöt toimimaan kassalla, johon ostajat 
maksavat tuotteensa. Myyntitulot tilitetään myyjille numeroiden perusteella.

 
 
Pöytävaraukset ja lisätiedot: 
Maria Santti 0400-592299 tai 
Tuija Katajisto 050-5463700

Buff
etti!
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DIGINEUVONTAA TARJOLLA!
To 21.10. Siikaisten kirjastossa
klo 10-16

Tarvitsetko neuvontaa
älypuhelimen, tietokoneen tai
tabletin kanssa? 

Askarruttaako sähköiset
asiointipalvelut?

Digitukipäivään voit varata
henkilökohtaisen neuvonta-ajan. 

Sähköinen ilmoittautumislinkki löytyy: www.siikainen.fi > ajankohtaista

Voit myös varata ajan soittamalla: 
044 720 1039 / Siikaisten kirjasto tai sähköpostilla
siikaisten.kirjasto@siikainen.fi

Paikalle voi myös tulla ilman ajanvarausta kysymään vapaita aikoja!

Järj. Pohjois-Satakunnan Digitalisaatiohanke ja 
Siikaisten kirjasto

Kirpputori Toimintatuvalla (Kankaanpääntie 1 A) avoinna tiistaina klo 8-14 

OLEMME AVOINNA MYÖS PERJANTAINA 26.11.2021 KLO 17–19.00 

Vaikkapa lahjoiksi on myynnissä erilaisia käsitöitä ja koriste-esineitä. 

TTuullee  ttuuttuussttuummaaaann  mmoonniippuuoolliisseeeenn  ttaavvaarraavvaalliikkooiimmaaaann  jjaa  tteekkeemmäääänn  eedduulllliissiiaa  llööyyttööjjää!!  KKäätteeiissmmaakkssuu 
HUOM! Kirjaston poistokirjoja on edelleen myynnissä Toimintatuvalla kirpputorin aukioloaikana. Poistokirjoja 
myydään 1 euro / kassillinen

TTeerrvveettuullooaa    
TTooiimmiinnttaattuuvvaann  vvääkkii

TTooiimmiinnttaattuuppaa  oonn  ssuulljjeettttuunnaa  aajjaallllaa  2233..1122..22002211––99..11..22002222..  
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Siikaisten kunta juhlii tänä vuonna 150 -vuotista  itsenäistä tai-
valtaan. Kuntahan oli alun perin osa Merikarviaa mutta ”Kustaan 
kappeliseurakuntana” se sai  itsenäisyyden  vuonna 1871 anne-
tun  Keisarillisen käskykirjeen nojalla.

Elämä, tiedon taso ja tavat olivat 160 vuotta sitten täysin eri-
laiset nykypäivään verrattuna. Asenteet kansansivistystä koh-
taan olivat osalla asioista päättävillä ennakkoluuloisia,  kansa-
koulun perustamista vastustavien mielestä kansan opetus ja 
valistaminen olisi ”peräti vahingollista ja tapoja turmelevaa”, 
samaa keskustelua lienee käyty lainakirjaston osalta. Onnek-
si toisenlaisia ajatuksia oli ja sekä lainakirjasto että kansakoulu 
saatiin kuntaan.

Seurakunnan yhteyteen perustettiin vuonna 1861 lainakirjasto, 
johon alkupääoman luovutti kauppaneuvos A. Ahlström. Lah-
joitusvaroilla saatiin hankittua 222 kirjaa, joista suurin osa oli 
uskonnollista ajan tavan mukaan. Kirjaston säännöt vahvistettiin 
kymmenen vuotta myöhemmin kuvernöörin virastossa. Kirjoja 
säilytettiin sakaristossa ja kirjaston hoitajana toimi lukkari Frans 
Lindroos. Hän sai palkakseen mahdollisesti tulevat sakkorahat. 
Uusien kirjojen hankkimiseksi kerättiin yksi kolehti vuodessa, 
myös ”yleisestä vaivaiskassasta” pyydettiin varoja kirjaston hy-
väksi. Kirjasto tuhoutui kuitenkin kirkon palossa vuonna 1887.

Lainakirjaston varhaisilta vuosilta ei ole säilynyt kovinkaan paljon tie-
toja,  kunnes vuonna 1907 kirjasto uusittiin ja se siirtyi kunnan omis-
tukseen, tällöin kirjastonhoitajaksi valittiin kanttori Abdon Koskinen.  
Vuonna 1926 kirjasto sijaitsi edelleen kirkon sakaristossa, mutta uu-
den kirjastonhoitajan valinnan yhteydessä se siirrettiin kansakoulul-
le. Tällöin kirjaston kaikki kirjat mahtuivat kahteen pärekoppaan. 
Lainausaika oli sunnuntaisin jumalanpalveluksen jälkeen sekä keski-
viikkoiltaisin. Kirjastonhoitajana toimi opettaja Sakari Kettunen, joka 
hoiti kirjastoa yhtäjaksoisesti  44 vuotta.

Kirjaston toimitilat oli koettu ongelmaksi lähes koko laitoksen 
alkuaikojen toiminnan ajan. Kirjojen lainaustoimintaa oli ollut 
kirkon sakaristossa, kansakoululla, vanhan kunnantalon kokous-
huoneessa ja jopa kunnantalon eteisessä. Tuntuva parannus 
saatiin vasta uuden keskuskoulun valmistuttua v 1953, sinne 
saatiin kirjastolle oma huone. Pian kuitenkin kirjasto ”häädettiin” 
koulun vintille kahteen pieneen huoneeseen. Huoneet oli alun 
perin tarkoitettu pitkämatkalaisten tyttöjen kortteeriksi. Tilat oli-
vat kaikin puolin epäkäytännölliset ja jälleen kerran etsittiin uusia 
tiloja kirjastolle. Tiloja suunniteltiin keskuskoulun lisärakennuk-
sesta, vanhan meijerin tiloista, mutta vihdoin – luultavasti läänin-
hallituksen asiaan puuttumisen ansiosta – kirjastolle saatiin oma 
tila uudesta liikerakennuksesta, pankin vierestä. 

Kirjastolaitos tarjosi palveluitaan myös kylille. Sivukirjastoja pe-
rustettiin koulujen yhteyteen, parhaimpina aikoina 1980-luvulla 
lainauspisteitä perustettiin myös postitoimipaikkoihin. 2020 lu-
vulle tultua entisistä lainauspisteistä on jäljellä enää Leväsjoen 
lainausasema. 

”Vihdoinkin kotona” – oli eräs onnittelija todennut 6.3.1981 uu-
den kirjastohuoneiston vihkiäisissä. Eipä tiennyt onnittelija kuin-

Siikaisten kirjasto    160 vuotta
Teksti: Katri-Helena Saarinen-Holappa
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Siikaisten kirjasto    160 vuotta
ka vuosien saatossa tuo lausahdus tulisi käymään mitättö-
mäksi, sillä vuonna 2018 kirjasto muutti jälleen, tällä kertaa 
yhdessä kunnanviraston kanssa tyhjäksi jääneelle terveys-
asemalle. Terveysasema nimettiin Kunnantuvaksi ja siitä 
kehkeytyi monitoimitalo, sillä siinä palvelee kuntalaisia kir-
jaston ja kunnanviraston lisäksi hammaslääkärin, metsän-
hoitoyhdistyksen ja maaseutupalveluiden asiointipisteet.

Kirjasto itsessään on kokenut vuosien saatossa monenlai-
sia muutoksia. Kirjastolla on lakisääteinen tavoite edistää 
väestön mahdollisuuksia mm kirjallisuuden ja taiteen, tieto-
jen ja taitojen harrastukseen sekä elinikäiseen oppimiseen.  
Jo vuonna  1931 kirjastolaitoksen säännöissä määriteltiin 
”Siikaisten kunnan kirjastolaitoksen tehtäväksi kuntalaisten 
kansalaissivistyksen ja ammattitietojen kohottaminen.”

Siikaisten kirjaston pari viimeistä vuosikymmentä ovat olleet 
suurten muutosten aikaa. Lainausjärjestelmät ovat muuttu-
neet manuaalisista korttijärjestelmistä tietokoneaikaan, yh-
teistyötä tehdään koko Satakunnan kirjastojen kanssa sekä 
kirjahankinnan että yhteisen Satakirjastot -kirjastokimpan 
myötä. Yhteinen verkkokirjasto tarjoaa asiakkaille monen-
laisia palveluita digitaalisesti, esim e-äänikirjoja, e-kirjoja ja 
musiikkikirjaston valikoimaa.

Lopuksi  muutama  tilastotieto Siikaisten kirjastosta. Lai-
naustoiminta aloitettiin vuonna 1861 222 kirjalla, lainaus-
määristä ei ole jäänyt tietoa. Vuonna 1879 kirjoja oli 250 
ja kotilainoja noin 200. vuonna 1980 kirjoja oli 7857 ja 
kirjalainoja 5772.

-kirjasto oli vuodet 1953 – 1980 keskuskoululla  ja  
suuren osan siitä neljännessä kerroksessa  hanka-
lan kulkuyhteyden päässä, joten Siikaisten kirjasto sai 
kyseenalaisen kunnian olla  Suomen pienimmän lainaus-
luvun haltijana, vaikka kylillä toimi neljä sivukirjastoa. 
Näistä ajoista tilanne on parantunut, vaikka kunnan asukas-
luvun väheneminen aiheuttaa oman vaikutuksensa kävijä 
– ja lainausmääriin. Koronavuoden 2020 tilastossa  kirjas-
toaineistoa oli 20526 kpl , joista kirjoja oli 18507 kpl. Koko-
naislainaus oli 15108 lainaa.

Vaikka kirjastomaailmaan on tullut uusia tuulia e-aineisto-
jen muodossa, ei  fyysisen kirjan häviämistä tarvitse lä-
hiaikoina pelätä, perinteiselle kirjallisuuden muodolle on 
oma vankka kannattajakuntansa, jonka toiveita kustannus-
talot  toki kuuntelevat.  Samoin kirjastolla on pitkä perinne 
sekä Siikaisissa että koko suomalaisessa yhteiskunnassa 
puolustaen sananvapautta ja sivistystä. Vähentyvä väki, 
vapaa-ajan monet harrastusmahdollisuudet ja lukemisen 
muutokset varsinkin nuorten osalta tuovat haasteita kir-
jastotyöhön mutta nuorekkaan vanhuksen kehitysnäkymät 
muuttuvassa kirjastotyössä näyttävät silti hyvältä tulevai-
suudessa. Tästä on hyvä jatkaa.

Lähteet: Sakari Kettunen: Siikaisten seurakunnan vaiheita 
1771 - 1971

Kauko Raution puhe Siikaisten kirjastolaitoksen125-vuotis-
juhlassa 9.2.1986
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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

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

Anna äänesi 
vaikuttaa
Omistaja-asiakas, nyt on aika puhaltaa yhteen. Vaikuta 
paikallisesti ja anna äänesi osuuspankkisi edustajiston 
vaaleissa 2021. Äänestys alkaa 4.11. klo 8:00 ja  
päättyy 17.11. klo 16:00.  
 
Äänestä helposti verkossa osoitteessa  
op.fi/edustajistonvaalit
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!

 

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 

Rivitalossa päätyhuoneisto 
2 h + k + sauna, 61 m2 
Ilmalämpöpumppu - edullinen asua! 
Hyvässä kunnossa. Heti vapaa. 
Vuokra 300,-  €/kk 

Tied. Seppo Mäkiselkä 
puh. 040 5871008 

VUOKRATTAVANA
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yhdistykset

Terveysmittaustilaisuus perjantaina 19.11.
klo 10-15 Merikarvian apteekissa
Mittaushinnat: kolesteroli 13€ ei jäsen / 10€ jäsen, 
verensokeri 8€ / 6€, hemoglobiini 8€ / 6€, veren-
paine 5€ / 4€. Mittauksen suorittaa sydänpiirin ter-
veydenhoitaja Terhi Saari-Hannibal. Paikalla on sy-
dänyhdistyksen edustaja ja info -piste. Osallistujien 
kesken arvontaa. Tervetuloa.

Teatterimatka Porin Teatteriin perjantaina 17.12. 
klo 19 näytökseen ”Vie meren tuoksuun”. Tämä 
on dramatisoitu konsertti, joka vie katsojat meren 
äärelle Lasse Mårtensonin sävelien siivittämänä. 
Matkan hinta 45 €, sisältää matkan, lipun ja väliai-
kakahvit. Sitovat ilmoittautumiset 18.11. mennessä 
Anja Huuhtanen 040 750 7917 tai Veli Tiitinen 050 
536 6544. 

Tapahtumiin ja matkoille ovat tervetulleita muutkin 
kuin yhdistyksen jäsenet. 

Merikarvian Seudun Sydänyhdistys ry

Paikka: Marilyn lounaskahvila, Tuorilantie1 
 
20.10. klo13-
Aihe: Miten jaksat, kun parisuhde muuttuu 
hoitosuhteeksi?

17.11. klo 13-     
Aihe: Kunnon ylläpito kotioloissa, Heli Malmila

Tervetuloa!
Muistikahvilassa toimimme sen hetkisen 
Korona-ohjeistuksen mukaisesti! 

Kaikille Avoin 
Muistikahvila

Siikainen

Mannerheimin Lastensuojeluliitoon Siikaisten
paikallisyhdistys ry:n syyskokous.
Aika: torstai 4.11.2021 klo 17.30
Paikka: Pappilantie 2
Kokouksessa käsitellään säntömääräiset asiat. 
Ilmoittautumiset 1.11. mennessä viestillä 
Miia Leivolle numeroon 040-7068652.

Tervetuloa!

 Siikaisten yhdistys

Partiolippukunta Siikaisten
Karhunveikot ry:n syyskokous.

Aika: 11.11.2021 klo 18.30
Paikka: Seurakuntakodin nuokkari

Kokouksessa käsitellään säntömääräiset 
asiat ja täydennetään hallitusta. 
Ilmoittautumiset 1.11. mennessä viestillä 
Miia Leivolle numeroon 040-7068652.

Tervetuloa!

SIIKAISTEN 
KARHUNVEIKOT

Hirvijärven kyläyhdistys ry:n
SYYSKOKOUS

su 24.10.2021 klo 13
Uimarannan majalla

- käsitellään sääntömääräiset asiat
- johtokunta kokoontuu klo 12

TERVETULOA!

Keskustan Siikaisten kunnallisjärjestön
SYYSKOKOUS

su 24.10.2021 klo 18.00
Heikinkartanossa, Leväsjoentie 499

-  aluevaaliehdokkaiden hyväksyminen
- sääntömääräiset kokousasiat
- henkilövalinnat vuodelle 2022
- johtokunta kokoontuu klo 17.00

TERVETULOA!

SIIKAISTEN SOS.DEM TYÖVÄENYHDISTYKSEN 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 24.10.2020 
KLO 19.00 PALOASEMALLA.

PAIKALLA MYÖS PIIRIHALLITUKSEN EDUSTAJA

JOHTOKUNTA
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MIINA JA MANU 
SEIKKAILEVAT SIIKAISISSA
Lastenkirjoistaan tutut kissasankarit Miina ja Manu seikkailevat lauan-
taina 4.12 Siikaisten nuorisoseurantalolla klo 13.00, näytelmässä Miinan 
ja Manun Joulu. Koko perheen joulutarinassa etsitään  joulupukin kadot-
tamaa muistitikkua jolla on  maailman lasten lahjatoiveet ja tonttujen 
keräämät kiltteystiedot. Sankarikissojen ja joulupukin  lisäksi mukana 
nähdään Jänkä Joonas sekä jääkiekkoa pelaava Tunturikettu. Kaunis 
talvinen lavastus ja musiikki on tärkeässä osassa joulun tunnelmaan 
johdattavassa kertomuksessa. Kesto 50 min. 

LIPUT 3€/HLÖ

Järjestäjä: 
Siikaisten Nuorisoseura ja 
Siikaisten kulttuuritoimi

l 

 

PERJANTAINA 26.11. 
KLO 17 ALKAEN 

KUNNANTUVALLA 

VARATTAVISSA ILMAISIA 
MYYNTIPAIKKOJA  
19.11. MENNESSÄ 

044 054 6989/  
Siikaisten Yrittäjät, 
viestillä tavoittaa 

varmimmin 

Joulupuuroa jakamassa  
Siikaisten Sisupussit  

Arja Lehtinen ja Keijo Silvola,  
lisäksi kunnan joulupuhe, kahvi- sekä 
mehutarjoilu ja tietenkin Joulupukki! 

Järjestäjä: Siikaisten kunta ja Siikaisten Yrittäjät 
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SUOMEN PUNAINEN RISTI
Siikaisten osasto

Nälkäpäiväkeräyksen hyväksi
TOIVELAULUILTA
seurakuntakodilla

keskiviikkona 20.10.2021 klo 18.00

Järj. Ulla ja Mikko Mikkola

SUOMEN PUNAINEN RISTI
SIIKAISTEN OSASTO 70 v.

 Juhlaa vietetään
seurakuntakodilla

sunnuntaina 31.10.2021 klo 15.00

Kaikki tervetulleita !

Osaston hallitus

ILLANVIETTO 
PÄIVÖLÄSSÄ!

MIKKO ALATALO esiintyy säestäjineen

PERJANTAINA  22.10.2021 KLO 19.00!

Liput 15€
Paikanpäällä puffetti!

Tervetuloa!
 

Järjestäjä Leväsjoen Kyläyhdistys ry

Paikkoja rajoitetusti, ennakkovaraukset Paulalta 040-5174 007

Tule mukaan matkalle Ideaparkkiin!
Sammin kyläyhdistys järjestää reissun Lempäälän Ideaparkkiin lauantaina 23.10. Lähtö kirkonkyläl-
tä klo 9 ja kyytiin pääsee matkan varrelta mm. Sammin kylätalolta. 

Ilmoittautumiset 20.10. mennessä ja lisätiedot Johanna puh.  040 554 1892 tai Susanna puh. 050 
363 9184. Tervetuloa kaikki mukaan viettämään päivää Ideaparkissa! Ideaparkista löytyy erilaisten 
kauppojen lisäksi mm. lasten aktiivipuisto Skidipark, sisäkarting-rata, pelialue ym. 
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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 
Katselmassa ja Haapajärven tilalla (omat eväät).
Reitillä luontoaiheisia rasteja.

TERVETULOA!

Liput 20 €, ovelta 25 €, alle 16v ilmaiseksi  
Lippujen myynti: Siikaisten kirjasto, Kauppaliike Lehtimäki, 
Kahvi & Oluttupa Kaarna

 Kuva: Inka Liimatainen 

MARIA TYYSTER

JOULUKONSERTTI 
 

SIIKAISTEN KIRKOSSA 21.11.2021 klo 18

Siikaisten Lions Club
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SSEEUURRAAKKUUNNTTAATTAAPPAAHHTTUUMMAATT  SSYYKKSSYY  22002211  

 JUMALANPALVELUKSET: 
Su 17.10. klo 12 Sanajumalanpalvelus srk-kodissa, Broberg, Tanskanen  
Su 24.10. klo 10 Messu srk-kodissa, Ervasti, Tanskanen 
Su 31.10. klo 12 Sanajumalanpalvelus srk-kodissa, Broberg, Tanskanen 
La 6.11. klo 19 Pyhäinpäivän iltajumalanpalvelus ja poisnukkuneiden 
muistaminen kirkossa, Ervasti, Tanskanen  
Su 7.11. klo 10 Messu srk-kodissa, Ervasti, Tanskanen 
Su 14.11. klo 10 Sanajumalanpalvelus srk-kodissa, Ervasti, Tanskanen 
Su 21.11. klo 12 Sanajumalanpalvelus srk-kodissa, Broberg, Tanskanen 
Su 28.11. klo 10 Perhemessu kirkossa, rippikoulul.osallistuvat, Ervasti, 
Tanskanen. Messun jälk. rippik.lounas ja rippikoulua srk-kodilla klo 15 asti 
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 15.10. (elokuva-ilta), 
12.11., 17.12. klo 18-20 Ohjelmassa: toimintapisteitä, hartaus, pelejä, 
nyyttärit. Nuortenillat Nuokkarilla 5.11., 10.12. klo 18, suunnattu 7.-
luokkalaisista ylöspäin. Lisätietoja: 0400 845 821/Seera. Maata Näkyvissä 
-festarit striimattuna (maksuton) la 20.11. klo 12.30 Nuokkarilla 
RIPPIKOULU ALKAA: 
Ma 1.11. klo 18:30 Rippikouluun ilmoittautumisilta srk-kodissa, kahvit 
Ma 8.11. ja ma 22.11. klo 15:30-18:00 Rippikoulua srk-kodilla  
Su 28.11. klo 10 Messu kirkossa ja rippikoulua srk-kodilla klo 15 asti 
MUU TOIMINTA  
Ke 13.10. klo 18 Virsilauluilta Leväsjoen Rukoushuoneella, Jari ja Majlis 
To 14.10. klo 14 Lähetyskahvila srk-kodissa 
Su 17.10. klo 14 Seurat Sammissa Raija Erkkilässä, Antti Saarenketo 
Ma 18.10. klo 17 ja ma 15.11. klo 17 Miestenpiiri srk-kodissa, Ervasti 
Ti 19.10. klo 14 Hartaus Metsätähdessä, Päivärinta, Tanskanen 
Ti 19.10. klo 18:30 Sopusointuja -Sanan ja sävelen ilta srk-kodissa,                
Sakari Kalliomaa, Manna-Maria Piirainen, kahvitarjoilu 
Ke 20.10. klo 10 Seurakuntakodin kerho, Päivärinta 
To 21.10. klo 18 Toivelauluilta srk-koti, Mikkola, Kiviniemi, Koskinen  
Su 31.10. klo 15 SPR:n 70-vuotisjuhla srk-kodissa 
Ti 2.11. klo 14 Ehtoollishartaus Metsätähdessä, Ervasti, Tanskanen 
Ti 2.11. klo 18.30 Rukouspiiri srk-kodissa, myös 16.11. ja 30.11. 
Ke 3.11. klo 10 Seurakuntakodin kerho, Päivärinta 
Ti 9.11. klo 18:30 Sopusointuja -Sanan ja sävelen ilta srk-kodissa, Ervasti, 
Kalliomaa, Piirainen, kahvitarjoilu 
Ke 10.11. klo 16 Sururyhmä srk-kodissa (7 kertaa, ilm. Kaisa 0400363588) 
To 11.11. klo 14 Lähetyskahvila srk-kodissa 
Ti 16.11. klo 14 Hartaus Metsätähdessä, Päivärinta, Tanskanen 
Ke 17.11. klo 10 Seurakuntakodin kerho, Päivärinta 
Su 21.11. klo 18 Maria Tyysterin joulukonsertti kirkossa,                      järj. 
järj. Lions Club Siikainen ja Siikaisten seurakunta  
Ti 30.11. klo 14 Hartaus Metsätähdessä, Ervasti, Tanskanen 
Eu-ruokaa diakoniatoimistolla torstaisin klo 9-12 
tai sopimuksen mukaan puh. 0400 363 588/Kaisa 

 
 

YHTEYSTIEDOT:  

Kirkkoherra Olavi Ervasti, puh. 040 586 1345 
Talouspäällikkö Susanna Järvenpää, puh. 
040   549 3122 
Diakonissa Kaisa Päivärinta, p. 0400 363588  
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 

 


