
1Siikaisten kuntauutiset 4/2022

KuntauutisetKuntauutisetSiika
isten

Siikaisten kunnan tiedotuslehti

4 
2022

Katse vielä kesäänKatse vielä kesään
sivut 8-11sivut 8-11

Uuden 
kunnanjohtajan 

tervehdys
sivu 2

10.9. Traktorien mäkivetokisat
25.9 Leväsjoen lähiruokapäivät



2 Siikaisten kuntauutiset 4/2022

Hei kuntalaiset,

Arvoisat kunnanvaltuutetut, kiitos 
luottamuksestanne tullessani valituksi 
Siikaisten kunnan uudeksi kunnanjoh-
tajaksi. Pyrin kaikin tavoin olemaan 
luottamuksenne arvoinen ja tulen te-
kemään suurella sydämellä työtä kun-
tamme hyväksi.

Olen Heli Kaskiluoto, 51-v yhteiskunta-
tieteiden maisteri sekä hallintotieteiden 
maisteri. Minulla on sosiaalityöntekijän 
sekä hallinto-oikeuden erikoisjuristin 
tutkinto. Lisäksi olen matkan varrella 
suorittanut johtamisopintoja ja mui-
ta pienempiä opintokokonaisuuksia. 
Olen syntynyt Eurassa, eli palaan ta-
kaisin, jos en ihan synnyinseudulleni, 
niin ainakin Satakuntaan.  Perheeseeni 
kuuluvat aviomies, 4 poikaa ja 1 tyt-
tö, kolme pojistani on jo täysi-ikäisiä. 
Vuosien varrella pihapiiristämme on 
löytynyt kaikenkarvaisia eläimiä he-
vosista kaneihin, mutta ainakin nyt 
talli on tyhjentynyt. Työpäivän jälkeen 
minut löytää mitä todennäköisimmin 
jostakin kunnan liikuntapaikasta. Työn 
vastapainona harrastan kaikenlaista 
kuntoilua. Olen valmis kokeilemaan 
melkein mitä lajia tahansa, kunhan se 
ei ole missään korkealla, tai veden pin-
nan alapuolella.

Olen toiminut kuntasektorilla erilaisis-
sa hallinnollisissa tehtävissä, lähinnä 

sosiaali- ja terveyssektorilla, mutta 
samalla olen saanut olla kiinteästi mu-
kana kuntien ja kaupunkien johtoryh-
mätyöskentelyssä. Näin kunnan pää-
töksentekoprosessit ja hallinnollinen 
työ on tullut tutuksi. Tänne Siikaisiin 
siirryn Huittisen kaupungin perustur-
vajohtajan virasta.  Olen toiminut Ori-
pään kunnanjohtajan sijaisena, mutta 
koen, että tämä on kuitenkin se ensim-
mäinen kunnanjohtaja-virkani. Olen in-
noissani ja erittäin motivoitunut oppi-
maan uutta ja tutustumaan kuntamme 
toimintaan ja arkeen. On hienoa päästä 
tekemään kokonaisvaltaista työtä kun-
nan hyväksi.

Tätä kirjoittaessani olen vasta matkalla 
Kunnantuvalle. Ensimmäinen viranhoi-
topäiväni on 22.8, joten vielä en ole 
ihan päässyt sisään työtehtäviini, vaik-
ka jo kuluvan kesän aikana seurasin 
tiiviisti Siikaisten kunnan sosiaalisen 
median kanavia sekä tutustuin hieman 
kunnan päätöksentekoon, strategiaan 
ja tuleviin työkavereihini. Olen saanut 
positiivisen kuvan Siikaisten kunnasta 
ja Viveka jättää minulle hyvin hoidetun 
kunnan asiat, josta on hyvä jatkaa.

Kun puhutaan yleisesti, kunnat ovat lä-
hitulevaisuudessa historiallisen hetken 
edessä, kun kuntien vastuu sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestämisestä ja 
tuottamisesta siirtyy hyvinvointialueil-
le ensi vuoden alusta. Siikaisissakin 

tämä tulee varmasti näkymään jonkin 
verran, vaikka ei siinä määrin kuin 
isommissa kasvukeskuksissa.  Omat 
epävarmuutensa ja vaikutuksensa 
kunnan sekä jokaisen meidän tulevai-
suuteen tuovat myös Ukrainan tilanne, 
joka heijastuu moniulotteisesti, työvoi-
mapula, mahdolliset korkojen nousut 
ja koronakaan ei ole vielä jättänyt mei-
tä rauhaan. Näistä kaikista haasteista 
huolimatta ajattelen, että me voimme 
Siikaisissa lähteä luottavaisin mielin 
kohti tulevaa syksyä. Pienen kunnan 
suuri voimavara ovat ketteryys, yh-
teisöllisyys sekä saumaton yhteistyö 
kuntalaisten, yritysten ja päättäjien 
välillä.

Omasta puolestani toivon, että näette 
minut helposti lähestyttävänä lähijoh-
tajana. Työhuoneeni ovi on kynnykse-
tön ja lähes aina avoinna. ”Kylänraitilla” 
tervehditään ja vaihdetaan kuulumisia, 
tullaan puolin ja toisin tutuiksi ja kuul-
luksi.

Mukavaa syksyä kaikille!

Siikaisten kunnanjohtaja 
Heli Kaskiluoto

Uuden kunnanjohtajan tervehdys!
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Kunnanjohtaja Heli Kaskiluoto

Ilmoitusmyynti
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Kustantaja 
Siikaisten kunta 044-720 1020

Painopaikka: Plusprint

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

5 3.10.   13.10.
6 14.11.   24.11.

Kuntauutiset 5 ilmestyy 13.10.2022. 
Ilmoitusmateriaalin viimeinen jättöpäivä on 
3.10.2022 klo 15.00!

Kansikuva: Peltomaisemaa Siikaisista

Lauhanvuori - Hämeenkangas UNESCO Global Geopark

Vuoristosta suomaaksi -valokuvanäyttely esittelee Geoparkin koh-
teita ja maisemia, jotka kertovat alueen historiaa lähes kahden mil-
jardin vuoden takaa nykypäivään.

Kuva: Terttu Hermansson 

Vuoristosta suomaaksi -näyttely nähtävissä 
Siikaisten Kunnantuvalla syyskuussa!
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Ikkunasuunnistuksen tulos
Oliko tehtävä jotenkin haastava, vaikka yritimme tehdä siitä helpon? Vastauksia tuli vain 5, 
mutta ne olivat aivan täydellisiä. Saimme itsekin uutta tietoa kohteiden historiasta. Koska 
vastauksia tuli niukasti, päätettiin palkita kaikki vastanneet. Palkinnot arvottiin.

Lounas Marilynissä kahdelle: Paula Luoma, Arja Saarihuhta ja Anne Kahri.  
Kahvit kahdelle Kaarnassa: Raija Aarnisaari ja Antti Erkintalo

Onnea voittajille! 

Tässä oikeat vastaukset:
1. Sammi; kylätalo, Siikaistentie 1711
2. Pyntäinen; Morina, Siikaistentie 697
3. Leväsjoki; Ylikahri, Leväsjoentie 1134
4. Petkele; Mattilan kivinavetta, Hollitie 11
5. Kirkonkylä; ent. Lepola, Tuorilantie 12
6. Hirvijärvi; Männistö, Hirvijärventie 680
7. Leppijärvi; Heinäsuo, Leppijärventie 918
8. Kirkonkylä; Nuorisoseurantalo, Tuorilantie 4
9. Vuorijärvi; ent. Vuorihovi, Vuorijärventie 300
10. Saarikoski; Kangas ulkorakennus, Saarikoskentie 566
11. Otamo; Juhalan ulkorakennus,Otamontie 21 
12. BONUS Otamo; Ahokkaan ulkorakennus, Leväsjoentie 627

Hidasta elämää, nauti 
luonnosta kaikin aistein 

jo nyt - se helpottaa 
ensi vuoden haastetta!

Marjaana Salo ja Mari Halminen

Hei sinä siellä, tule mukaan lukupiiriin!
Kirjoista keskusteleminen on hauskaa, saat uusia näkökulmia ja lukuelämyksiä. Tutustut myös sellaisiin kirjoihin, jotka 
muuten olisivat jääneet lukematta.

Meillä on lukupiirissä mukava ja rento tunnelma, tullaanhan tänne viettämään vapaa-aikaa eikä kuulusteltavaksi. Kirjalli-
suustieteen termejä ei tarvitse tuntea, voit osallistua keskusteluun juuri niin paljon kuin haluat tai osallistua vain kuunte-
lemalla. Kirjaakaan ei ole pakko lukea ja joskus voi jopa saada kupposen kahvia!

Syksyn lukupiirimme aloittaa torstaina 22.9.2022 afrikkalaisen kirjallisuuden klassikolla, Chinua Acheben teoksella 
Kaikki hajoaa. Kokoonnumme tuttuun tapaan Kunnantuvalla kirjastossa.

Kirjat tilataan keskitetysti kirjastoon, tule hakemaan omasi! Tervetuloa mukaan!

Muista siis: lukupiiri kirjastossa 
torstaina 22.9.2022 klo 18.00
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Siikaisten Sammissa   
 

LAUANTAINA 10.9.2022 
OHJELMA ALKAA KLO 11 KISA KLO 12 
 

 

TERVETULOA  
KOKO PERHEEN 
TAPAHTUMAAN! 

 

 

 

SIIKAISTENTIE 1951 

LAPSILLE ILMAISTA OHJELMAA 
mm. pomppulinna, jättiliukumäki,  
kiipeilytorni ja polkutraktorikisa 

 

ESILLÄ MUSEOAUTOJA 
 

ARPAJAISISSA UPEITA PALKINTOJA 
mm. rengaslahjakortti, älypuhelin,  

polkupyörä ja viikonloppu kylätalolla 
 

10€ 
LIPUT 

sis. nisukaffeet 
 alle 15v 
 
 

ilmaiseksi! 

JÄRJ. SAMMIN  
KYLÄYHDISTYS 

KILPAILUINFO JA 
MUUT LISÄTIEDOT 
  sammi.kapsi.fi ja 
    0400 583 222 

Minustako yrittäjä? -kiertueen mak-
suttomassa yrittäjyysinfossa saat tietoa yrittä-
jyydestä, starttirahasta, yrittäjäkoulutuksista ja 
verotuksesta sekä maksuttomista aloittavan yrit-
täjän neuvontapalveluista Satakunnassa.

Minustako yrittäjä? -info 
ke 2.11. klo 17–19 
Lounaskahvila Marilyn 
Tuorilantie 1, Siikainen

Info on tarkoitettu kaikille yrittäjyydestä kiinnos-
tuneille tai yritystoiminnan käynnistämistä suun-
nitteleville. 

ILMOITTAUTUMINEN: 
nettilomakkeella viimeistään infopäivänä klo 12 
www.entersatakunta.fi/yrittajainfot

Maksuttoman infon järjestää Uusyrityskeskus En-
ter Satakunta yhteistyössä Prizztech Oy:n, Sata-
kunnan Yrittäjien, Satakunnan TE-toimiston sekä 
satakuntalaisten kuntien ja kaupunkien kanssa

Tervetuloa mukaan!

Vanhustenviikon tapahtuma 
Siikaisten Nuorisoseurantalolla 

keskiviikkona 5.10. 
klo 17.00 alkaen!

Tilaisuudessa puhumassa 
geriatrian erikoislääkäri 
Markus Halminen!

Lisäksi koululaisten esityksiä ja kahvitarjoilu!

Tilaisuus tarjoiluineen on maksuton!

Tervetuloa!

 
Järjestäjä: Siikaisten vanhus- ja vammaisneuvosto
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Kuka?
Olen Jouni Vataja, 54-vuotias kauppa-
tieteiden maisteri. Aloitin työt Siikaisten 
kunnan hallintopäällikkönä 19.4.2022. 
Asun perheeni kanssa Kankaanpään 
Venesjärven kylässä peltomaisemien 
keskellä. Perheeseeni kuuluvat vaimo 
sekä 24- ja 13-vuotiaat pojat, joista 
vanhempi on jo muuttanut omilleen ja 
opiskelee tällä hetkellä Tampereella. Li-
säksi meillä asustelee kolme vallatonta 
löytökissaa. Harrastuksiini kuuluvat lu-
keminen, ulkoilu ja mökkeily. Vapaa-ai-
kaa vietän myös erilaisten omako-
tiasumiseen liittyvien puuhastelujen ja 
pihatöiden merkeissä.

Olen juuriltani satakuntalainen ja kan-
kaanpääläinen – tosin koko 1990-lu-
vun ja osan 2000-luvun alusta vietin 
Vaasassa opiskelujen ja työssäkäynnin 
merkeissä. Tutkinnon suorittamisen 
jälkeen olen ehtinyt työskennellä mo-
nikansallisessa yrityksessä, järjestö-
sektorilla sekä valtion aluehallinnossa. 
Viimeiset 16 vuotta olen työskennellyt 
Satakunnan ELY-keskuksessa ja sitä 
edeltäneessä Satakunnan TE-kes-
kuksessa sekä hetken aikaa myös 
Keski-Suomen ELY-keskuksen palve-
luksessa. Suurimman osan ELY-kes-

kusvuosistani olen toiminut Euroopan 
sosiaalirahaston (ESR) rahoittajaviran-
omaisen ja projektipäällikön tehtävis-
sä. Viimeiset vuodet olen tehnyt töitä 
maahanmuuttoon ja kotoutumisen 
edistämiseen liittyvien tehtävien pa-
rissa. Siikaisiin tultuani minulla ei ollut 
entuudestaan kunta-alan kokemusta, 
mutta mielestäni valtion aluehallinnos-
sa kertynyt pitkäaikainen hallinnollisten 
tehtävien parissa tehty työ antaa hyvät 
lähtökohdat hallintopäällikön virassa 
toimimiseen.

Työtehtäviini Siikaisten kunnan hallin-
topäällikkönä kuuluu pääasiassa ta-
lous-, henkilöstö- ja asiakirjahallinnon 
tehtäviä. Toimin hallinnon alueen esi-
miehenä ja tietosuojavastaavana. Li-
säksi tehtäviini kuuluu kunnanvaltuus-
ton ja kunnanhallituksen kokousten 
pöytäkirjanpitäjänä toimiminen. Työni 
aloitus ajoittui hieman haasteelliseen 
ajankohtaan, jossa kunnanjohtaja on 
vaihtumassa. Olen kuitenkin saanut 
uuteen tehtävääni erinomaisen pereh-
dytyksen, ja mielestäni työt ovat lähte-
neet hyvin käyntiin. Kunnantuvalla on 
mukava ja osaava henkilöstö, jolta on 
tarvittaessa helppo kysyä neuvoja. Pie-

nessä kunnassa hallintopäällikön teh-
tävänkuva on hyvin laaja ja monipuoli-
nen. Koen tämän kuitenkin pelkästään 
hyvänä asiana. Kahta samanlaista päi-
vää ei ole!

Kaiken kaikkiaan minut on otettu läm-
pimästi vastaan Siikaisten Kunnantu-
valla. Monen siikaislaisen kanssa jo 
tervehditään. Toivotan kaikille Siikaisis-
sa vakituisesti ja vapaa-ajan merkeis-
sä asuville mukavaa alkavaa syksyä! 
Samalla toivotan onnea ja menestystä 
Vivekalle Huittisten kaupunginjohtaja-
na ja Helille Siikaisten uutena kunnan-
johtajana!

Jouni Vataja

Jouni Vataja, Siikaisten kunnan hallintopäällikkö

”Oma koti kullan kallis”-yksityistunteja senioreille
• Tuntiopettajan työhön voi kuulua erilaista opetusta, seu-   
      rustelua, lehden lukua, leivontaa, ulkoilua ja pienimuotoi- 
    sia aputehtäviä. Tuntiopettaja ei tee tehtäviä, joita erilai- 
   set yritykset ja kotihoito tarjoavat.

• Tuntiopettajan työ 45 min/6 €. Kunta lähettää laskun 
   käynneistä jälkikäteen.

• Tuntiopettaja voi tarvittaessa kuljettaa ja toimia kaverI- 
    na esimerkiksi retkillä ja kulttuuritapahtumissa ja muilla 
     vierailuilla. Opettajan omalla autolla kuljetus kuuluu kun- 
   nan vakuutuksen piiriin.

Palvelun hinta: esim. 10 käyntiä a´45 min=60 € lasku. 
Apu voi kestää myös 1 h 30min=hinta silloin 12 €/kerta)

Tiedustele enemmän kansliasta, p. 044 7246 325.

Siikaisten kurssit:
Teatteria Siikaisten yhtenäiskoululla ke klo 19-20.30, 
alkaen 14.9.

Kanssanne kokee ja tuntee pitkänlinjan teatterilainen, näytte-
lijä/ohjaaja Matti Pussinen-Eloranta

Oppitunteja 20, kurssimaksu 30 €.

Aikuisten oikeesti yksilön logiikalla. Olisiko aiheesi luonnon-
suojelu vaiko luonteensuojelu. Runo, tuutulaulu, kenties virsi. 
Näytelmä? Mikä vaan, keksitään ja opitaan yhdessä. Impro-
visointia ja/tai perinteistä. Vakavaa ja hauskaa unohtamatta.

Pauliina Liljan käsityökahvila Leväsjoen koululla, ma klo 
18.30-20.45, alkaen 12.9. Oppitunteja 30, kurssimaksu 45 €.

Ilmoittautumiset kursseille: 
https://www.opistopalvelut.fi/merikarvia/tai 044 7246 325

Opiston syysohjelma on jaettu jokaiseen kotiin ja yritykseen, 
nämä kurssit löytyvät vain netistä

Merikarvia-Siikaisten kansalaisopisto tiedottaa
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Ilman halkoo pillin korkea ääni. Jalkapallotreenit Siikaisten urheilukentällä ovat alkamassa. 
Alkulämmittelyn aikana nuorten palloilijoiden värikkäät nappikset vilistävät edestakaisin juuri 
leikattua nurmikenttää. Liikunnan ilo ja yhdessä tekemisen meininki ovat silmin nähtävissä.

Jalkapallo on ollut jo nelisen vuotta osana Siikaisten 
yhtenäiskoulun kerhotoimintaa ja alusta asti se on saa-
nut osakseen suuren suosion. Kerhotoiminta järjes-
tetään Siikaisten yhtenäiskoulun ja vapaa-aikatoimen 
yhteistyönä. Kerhoissa käy yhteensä lähes 30 pelaa-
jaa. Innokkaita lapsia pelaa neljässä eri ikäluokassa ja 
jokaisella ikäluokalla on oma sarjajoukkueensa. Sarja-
pelit pelataan naapurikunnan seuran Merikarvian In-
non väreissä, koska Siikaisissa ei ole jalkapalloseuraa 
eikä jalkapallopeleihin soveltuvaa kenttää. Siikaisten 
Sisun kanssa on kuitenkin tehty yhteistyötä toiminnan 
alusta asti. Seura maksaa pelaajien pelipassit ja pelaa-
javakuutukset. Peleissä joukkueet kantavatkin nimeä 
Minto-SSisu.

Jokaisella ikäryhmällä on harjoitukset kaksi kertaa vii-
kossa koulupäivän jälkeen klo 13-15. Harjoituksista 
kuljetusoppilaat ehtivätkin vielä hyvin koulukuljetuksen 
kyytiin. Siikaisten käyttämä malli onkin Suomessa mel-
ko ainutlaatuinen. Koulu ja liikuntaharrastus on saatu 
joustavasti yhdistettyä. Järjestely on saanut kiitosta 
myös monen palloilijan huoltojoukoilta. Harjoitusten 
sijoittaminen koulupäivän päätteeksi on vapauttanut 
niin lasten, kuin vanhempienkin aikaa. Edestakaista 
harrastuksiin kuskaamista ei treenien takia tarvitse 
järjestää. Näin toimien ollaan haluttu asettaa harrasta-
misen kynnys mahdollisimman matalalle.

Innolla ja Sisulla pääsee pitkälle!

Mukavan harrastuksen lisäksi on Siikaisissa saa-
tu nauttia myös menestyksestä. Särkänniemi Cup 
2022 -turnauksessa P11 joukkue taisteli upeaan 
voittoon poikien haastesarjassa Tampereella  
30.6.-3.7.2022!

Teksti: Miia Leivo 
Kuva: Johanna Oikarinen
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Siikaisten vanhus- ja vammaisneuvosto järjesti yhdessä 
kunnan liikuntatoimen ja eri lajien harrastajien kanssa ensi-
sijaisesti ikäihmisille tarkoitetun liikuntatapahtuman kevään 
korvalla toukokuussa Eteläpään matkailualueella. Ohjattua 
liikuntaa oli tarjolla useissa kohteissa, osallistua sai mielen-
kiintonsa mukaan.

Päivän päätteeksi kaikille maistuivat kahvit, vastaleivotut 
pullat ja lämpimät makkarat upeassa säässä järven rannal-

la. Väki vaikutti tyytyväiseltä päivään, vaikka moni huoma-
sikin toivomisen varaa kunnossaan. Yksi ilonaihe oli liik-
kuminen joustavalla maapohjalla asfaltilla kävelyn sijaan. 
Nuorisoneuvoston edustaja Patricia Vettenranta tiivisti päi-
vän annin:

- Ikäänsä nähden vanhukset selviytyivät päivästä erittäin 
hyvin.

- Aika hyvin 
saivat lähte-
mään sinne 
päin! totesi 
frisbeegol-
fia ohjan-
nut Pekka 

Korhonen

Tällä ”kunto-
salilla” on 

maailman 
kaunein 
näköala ja 
ehdotto-
masti paras 

mahdollinen 
ilmanvaihto. 

- Tämä laji imai-
see itseensä. 

Keskittymistä 
vaatii, ei 
ole hikipeli, 
ennemminkin 
hermopeli, 

esitteli  mino-
golfia ohjannut 

Tarja Erkintalo lajiaan.

Katse vielä kerran takaisin kesään! 

Teksti: Arja Lehtinen, Kuvat: Miia Leivo

Koululaisten kesälomakauden päättäjäisiä vietettiin lauan-
taina 6.8. Back to School Party! -tapahtuman merkeis-
sä. Urheilukentälle oli järjestetty monenlaista aktiviteet-
tiä. Tarjolla oli liikennepuisto, jossa lapset ajoivat oikeilla 
polttomoottoriautoilla. Paikalla piipahti myös poliisiauto 
muistuttamassa liikenneturvallisuudesta koulun alkaessa. 
Kentän toisella laidalla pääsi yhden ”hevosvoiman” kyy-
tiin, sillä Roosa-ponilla sai kokeilla talutusratsastusta. Ra-
dalla nähtiin myös mitä taitavimpia esteratsastajia omilla 
keppihevosillaan, jokaiselle riitti ruusukkeita hyvästä suo-
rituksesta. Kalaonni oli myös taattu kaikille, onginnassa 
jokaiseen vieheeseen tarttui varmasti jokin kiva yllätys! 
Päivän päätti Mölyapinoiden liikunnallinen lastenmusiik-
kikonsertti. Nuorisoseuran talon pihamaalla järjestettiin 
SPR:n toimesta  kenttäkeittimen käyttökoulutus ja koulu-
tuksen tulosta, nakkikeittoa, sai syödä kyllikseen.  Sisällä  
talossa kahvia ja muita virvokkeita tarjosi Siikaisten yrit-
täjät. Tilaisuuden mahdollisti kaikilta osilta maksuttoma-
na MLL, Nuorisoseura, SPR, Siikaisten yrittäjät ja kunnan 
kulttuuritoimi ja tästä suurkiitokset kaikille tapahtumaan 
osallistuneille.

Back to School Party!

Teksti: Katri-Helena Saarinen-Holappa 
Kuvat: Marika Heikkilä

Toimituksemme pyysi kertomuksia ja kuvia menneen kesän tapahtumista ja seuraavassa sen satoa!

Liikunnan iloa iltapäivään
-tapahtuma Eteläpäässä



9Siikaisten kuntauutiset 4/2022

Kesän tapahtumia kulttuuritoimen puolelta

Paragualainen ilta
Merikarvia – Siikaisten kansalaisopisto tarjosi kurkistuksen pa-
raguaylaiseen elämänmenoon. Toukokuisessa illassa Sini-Maa-
ria ja Rodrigo Rojas veivät kuulijat kauas Keski-Amerikan mai-
semiin.

Laula kanssain! 
Yhteislaulutilaisuus laulettiin Nuorisoseuran talolla kesäkuun 
lopulla, siikaislaisia kävi laulattamassa tv:stäkin tuttu Jari Pu-
hakka. Järjestelyistä vastasi Siikaisten nuorisoseura ja kunnan 
kulttuuritoimi.

Teksti: Katri-Helena Saarinen-Holappa 
Kuvat: Marika Heikkilä

Matkamersujen kesäkokoontuminen
Suomen Matkamersut ry järjesti tänä vuonna perinteisen kesäkokoontumi-
sensa Sammin kylätalolla. Paikalle saapui heinäkuisena viikonloppuna kol-
misenkymmentä matkailuautoa. Osallistujia oli ympäri Suomen ja eräs pa-
riskunta tuli Saksasta asti. Karavaanariporukka oli hyvin varustautunut, sillä 
matkassa kulki muun muassa saunabiili ja palju.

Teksti ja kuvat: Katri-Helena Saarinen-Holappa 

Teksti ja kuva: Seija Myllymäki

Perinnetapahtuma Saarikoskella
Perinnetamahtuma ei tänäkään vuonna pettänyt kä-
vijöitään. Sateesta ja ukkosesta huolimatta väki viih-
tyi iltamyöhään. Illalla päästiin myös traktori ajelulle 
maamoottorien säestyksellä.

Seurakunnan kesäleiri
Siikaisten seurakunta järjesti kesäkuussa kesäleirin 
lapsille Sammin kylätalolla. Seera Mukkalan johdolla ja 
kahden nuoren avustamana leiriohjelmaan kuului mm. 
pelejä, pyhiksiä, uimista ja saunomista.

Leirille saatiin yllätysvieraita, kun Jenna lähistöltä tuli 
vierailemaan kahden hevosen kanssa ja leiriläisillä oli 
mahdollisuus ratsastaa ja käydä uittamassa hevosia.

Teksti ja kuvat: 
Susanna Järvenpää

Teksti:Tuija Rajala ja kuvat: Antero Marjamäki
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Kahden vuoden karanteenin ja hiljaiselon jälkeen kesä on 
ollut tapahtumia täynnä.  Museon toiminta on ollut ulospäin 
”hiljaiseloa” vaikka kaiken aikaa on puuhattu yhtä ja toista.

Isoimpana projektina tietysti 70-luvun mummulan rakenta-
minen: Kun tilat vapautuivat, alkoi suunnittelu ja remontoin-
ti.  Kaapit ja seinät saivat oikeanlaiset tapetit ja värit.  Esi-
neistöä on haalittu kirppareilta ja saatu lahjoituksina – Toki 
täydennystä hankitaan edelleen mm 70-luvun astiat ja lelut 
olisivat tervetulleita.  Vielä elokuun ajan on museo avoinna 
kävijöille sunnuntaisin klo 11 – 15 ja muina aikoina sopi-
muksen mukaan.

Siikaistenpäivillä olimme mukana sattumalta ajankohtaisel-
la pellolta Leiväksi teemalla, ja myimme Karjalanpiirakoita 
sekä leipäaineita ohjeineen.

Perinteinen elokuun toinen perjantai oli meidän kesän 
päätapahtuma. Sää suosi, tunnelma oli leppoisa Lehtisen 
Markun juontamana. Mukavaa musisoinnin lomassa paljas-
tettiin  Ahon Pirkon 3 vuoden urakka: Toisinto Vestergårdin 
emännän toisen päivän hääpuvusta.  Laineen Elisa kertoi 
hää- perinteistä, eri paikoissa ja – aikoina.  

Eri puolilta Pohjois Satakuntaa kotoisin olevat senioritans-
sijat esittivät  iäkkäämmällekin sopivaa liikuntamuotoa ja 
heidän vetäjänsä kertoi tämän lajin merkityksestä niin aivo-
jen- kuin muullekin terveydelle.  

Ohjelmassa oli myös ”muotinäytös” Jossa esiteltiin erilaisia 
kuvio kankaita ja kerrottiin niiden merkityksestä afrikkalai-
sessa perinteessä.  Markku ja Elisa saivat tehdä kuvioista 
omat johtopäätöksensä.  Täytyy sanoa, että hieman erosi-
vat siitä, mitä kuviot viestivät Afrikassa.

Kahvittelu sujui leppoisasti kun oli pöytiin tarjoilu ja kasta-
mistakin oli kahta sorttia.  Kahvitauon aikana yleisö pääsi 
tutustumaan vasta valmistuneeseen 70-luvun mummulaan.  
Ihastuneista huudahduksista ja kommenteista päätellen 
olimme onnistuneet luomaan oikeanlaisen tunnelman.

Kiitokset niin kävijöille, kuin talkoolaisille!

Museolla tapahtunutta

Toisinto Westergårdin emännän toisen 
päivän hääpuvusta. 3 vuotta on tätä 
puseroa tehty. Jokainen pisto käsin 
ommeltu, kuten alkuperäinenkin!

Siikaisten päivät
Siikaisten Päiviä vietettiin lauantai-
na 11.6.2022 aurinkoisessa säässä. 
Perinteinen toritapahtuma oli jälleen 
kerran vetänyt yhtenäiskoulun pi-
hamaalle mukavasti ihmisiä. Yhdis-
tykset olivat ahkeroineet paikalle jos 
jonkin moista nähtävää ja koettavaa. 
Tapahtumassa oli muun muassa van-
han ajan makeisten myyntiä, retrope-
lisalia flippereineen, ”Pellolta leiväksi” 
-työnäytöksiä, pomppulinnaa, par-
tioaiheista kisailua ja paljon muuta.

Siikaisten sisupussina Siikaisten yrit-
täjät -yhdistyksen toimesta palkittiin 
kotiseutumuseon aktiivi Pirkko Aho ja 
vuoden Siikaislaisen yrityksen tittelin 
ansaitsi Vanhatalo Holstein.

Ohjelmalavalla esiintyi lastentaikuri 
Paspartuu viihdyttäen tempuillaan 
ja ilmapallohahmoillaan, niin aikui-
sia kuin lapsia. Tapahtuman lopuksi 
estradin otti haltuun upealla äänellään 
vuoden 1990 tangokuningatar Jaana 
Lammi.

Käsityökoulun oppilaat 
esittelemässä essuja.

Teksti ja kuvat: Lea Järviluoma

Teksti: Miia Leivo 
Kuvat: Katja Vettenranta ja Siikaisten kunta

Siikaisten päivillä palkitut Vanhatalo 
Holsteinin Juho Vanhatalo ja Heikki 
Vanhatalo sekä Siikaisten sisupussi 
Pirkko Aho.
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Muutama leväsjokelainen aktiivinen 
Maaseudun Tulevaisuuden lukija kiin-
nitti huomiota, mitä ihmettä Ranskan 
pitkäaikaisella kirjeenvaihtajalla, ny-
kyään tietokirjailija ja toimittaja Hele-
na Petäistöllä on kerrottavaa haastat-
teluissaan ja kolumneissaan, joita hän 
alkoi vuoden 2019 lopulla kirjoitella. 
Mistä kummasta hänessä kumpuaa 
niin voimakas maaseudun ja sen väes-
tön kunnioitus? Helena Petäistöstä tuli 
Ranskassa intohimoinen maaseudun 
puolestapuhuja. Koronakevään hän 
vietti sukunsa mailla Kalajoen Raution 
kylässä (MT 3.7.2020) Helena Petäis-
tö ryhtyi toimiin, kun mökkipaikka-
kunnan Raution kylässä kaupparyhmä 
lopetti kyläkaupan. ”Raution malli an-
saitsee tulla huomatuksi muillekin ky-
lille, ettei jäädä ihmettelemään, vaan 
otetaan itse asiat haltuun.” Perustet-
tiin osuuskunta, johon kaikki kyläläiset 
liittyivät, mukana Helena Petäistö ja 
rakennustyöt alkoivat, talkoilla, raken-
nettiin komea kauppa.

Kotimainen ruoka on hänen artik-
keleissaan hyvin keskeisellä sijalla. 
Varsinkin kala on tärkeässä roolissa.  
Hampurilaiset, pizzat ja kebabit eivät 
kuuluisi suomalaiseen ruokakulttuu-
riin. Perheiden yhdessä syömisen 
kulttuuri on jäämässä unholaan.

Aktiivisten lukijoiden toimesta herä-
si ajatus, että laitetaanpa toimeksi ja 
kutsutaan Helena Petäistö Leväsjoen 
kylätalo Päivölään. Ensin tuntui, että 
voiko se olla edes mahdollista. Korona 
sammutti ajatukset kahdeksi vuodek-
si, mutta kipinä kuitenkin kyti kaiken 
aikaa takaraivossa ja syttyi kevättal-
vella 2022. Pieni työryhmä kokoontui 
ja tehtiin jonkinlainen alustava hah-
motelma tilaisuudesta. Saatiin yhteys 
Helena Petäistöön ja asiat alkoivat 
pikkuhiljaa Leväsjoen Kyläyhdistyksen 
tuella loksahdella paikoilleen. Tuossa 
tuokiossa oli ruoka/ohjelmalippu val-
miina.

Helena Petäistö lähiruokamatkalla Leväsjoella

Sunnuntaina 25.09.2022 Helena 
Petäistö on tulossa Leväsjoelle. 

Kyläyhdistyksen järjestämä tilai-
suus alkaa sunnuntailounaalla 
klo 12.00, joka valmistetaan lähi-
alueen Pohjois-Satakunnan raa-
ka-aineista paikan päällä. Kala, 
salaatit, juurekset ja liha ovat 
esillä eri muodoissaan pöydän 
antimissa.

Lounaan jälkeen on Helena Pe-
täistön puheenvuoro. Tilaisuu-
teen on tulossa mm. ruoka-alan 
keskeisiä toimijayhteisöjä. Tilai-
suus päättyy kahviin ja kakkuun.

Tilaisuuteen myydään ennak-
koon ruoka/ohjelmaliput, joita 
on rajattu määrä. Lipputiedus-
telut Antti Vuorelalta puh. 040 
726 9712.

Hirvijärven siltatanssit
Siltatansseja vietettiin lämpimässä kesäillassa taas parin vuo-
den tauon jälkeen perjantaina. Etukäteen mainostimme ”Ystä-
viä ja leppoisaa yhdessäoloa” ja se taisi toteutua väen viihty-
misestä päätellen. Tuuli viilensi sopivasti helteistä iltaa, kahvi 
ja letut maistuivat ja tanssijoitakin sillalla näkyi. Iso kiitos teille 
kaikille, jotka varmistitte tapahtumamme onnistumisen: ylei-
sö, talkooväki, soittajat Raimo Koivukorpi ja Juhani Haanpää, 
järjestyksenvalvojat, paikallinen sähköyhtiömme Lankosken 
Sähkö, lasten riemun varmistanut PaintBallPori.fi - tällaisella 
porukalla on mukava tehdä hommia!

Eteläpään Matkailukeskus
23.7 veti legendaarinen Tauski Eteläpäähän suuren joukon ihmisiä, 
niin Siikaisista, kuin lähikunnistakin nauttimaan erittäin menevästä 
ja vauhdikkaasta tunnelmasta.

Juhannuksena 25.6 Eteläpään suuren väkijoukon menoa oli vauh-
dittamassa bändi nimeltään Toinen Maailma.

Teksti ja kuvat: Sari Vuorela

Teksti ja kuvat: Eteläpään Matkailukeskus

Teksti: Ritva Koivumäki

Mistä kaikki sai alkunsa?
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Siikaisten Sisu ja Kankaanpään Suun-
nistajat ovat viimeisen viiden vuoden 
aikana tehneet kiinteää yhteistyötä 
suunnistusrintamalla. 

– Kun päätimme hakea vuonna 2017 
vuoden 2020 SM-suunnistuksia, niin 
siitä asti olemme tehneet kiinteää 
yhteistyötä. Viimeisin oli pari viikkoa 
sitten järjestetty Kankaanpää Rastit 
Vuorijärvi-Hirvijärvi maastoissa, sanoi 
Taisto Salo.

Suunnistus on siitä mielenkiintoinen 
laji, että kilpailupaikat sijaitsevat pää-
sääntöisesti metsämaastoissa. Toki 
sprintit suunnistetaan taajama-alueilla. 
Suunnistuksen erityispiirre on myös 
se, että kilpailupaikat on rakennettava 
aina uudestaan ja kilpailujen jälkeen ne 
on purettava. Kaikki alkaa päätökses-
tä pitää kilpailut tietyssä maastossa. 
On selvitettävä maanomistussuhteet 
ja pyydettävä lupa suunnistukseen ja 
maastokartoitukseen. Kartan teko on 
vaativa vaihe, joka kestää vuodesta 
kahteen vuotta riippuen alueen laa-
juudesta, ja kartan piirtäjiä on melko 
vähän. Tämän jälkeen alkaa ratamesta-
rien työ, jossa suunnitellaan suunnis-
tusradat eri ikäryhmille.

– Nyt Kankaanpää Rasteilla oli käytös-
sä 120 rastia, totesi Salo. 

Ratojen suunnittelun jälkeen on rata-

mestariryhmän rakennettava rastipu-
kit rastilaitteita ja rastilippuja varten. 
Vasta tämän jälkeen kilpailumaasto on 
valmis kilpailijoille. Toki tämä koskee 
myös kuntosuunnistuksia ja harjoituk-
sia.

Yhteistyö pitää sisällään monta kisako-
kousta, joissa kilpailun eri sektoreiden 
aisat ja liityntäpinnat selvitetään ja so-
vitaan. Vuoden 2020 SM-pitkien kisa-
kokouksia pidettiin ennen kisoja kym-
meniä. SM-kilpailu pidettiin Siikaisten 
Vuorijärven maastoissa ja onnistui 
erinomaisesti. Ilman hyvää yhteistyötä 
tämä ei olisi ollut mahdollista.

– Iso kiitos on annettava taas ker-
ran maanomistajille ja kisakeskusten 
alueiden omistajille. Yhteistyö on ollut 
saumatonta ja olemme saaneet kaik-
kiin kisoihin erinomaista tukea, jatkoi 
Salo.

SM-kilpailujen maastoja hyödynnettiin 
seuraavana vuonna 2021 Kankaan-
pää Rasteilla sekä osin myös tämän 
vuoden Kankaanpää Rasteilla. Tämän 
vuoden rasteille tehtiin uutta karttaa 
sunnuntain pitkälle matkalle.

Ei vain suunnistusratoja vaan myös 
kilpailukeskus on suuressa merkityk-
sessä. Kilpailukeskus on tapahtuman 
keskus, jossa on maali ja tulospalvelu, 
info-piste ja tulostaulu, buffetti herk-

kuineen ja ensiapupiste sekä paikoitus 
ja wc-tilat. Kaikki nämä rakentuvat kil-
pailua edeltävänä päivänä. Kaikki edel-
lä mainitut puretaan heti kisojen jäl-
keen tai mahdollisimman pian. Kaikki 
tämä ei onnistu kahden seuran välillä, 
mikäli yhteistoiminta ei sujuisi. Kaikis-
sa tapahtumissa niin kisakokouksista 
lähtien aina purkamiseen asti on yh-
teistoiminta ollut avointa ja hyvää ja 
toiset huomioonottavaa. Tämä kaik-
ki näkyy kilpailijoille ja seuraajille ja 
suunnistuksen ystäville positiivisena 
energiana. 

Yhteistoiminta ei pidä sisällään vain 
kilpailujen järjestämistä. Siikaisissa pi-
dettiin viime vuonna lasten ja nuorten 
suunnistusleiri, johon ison panoksen 
antoi Siikaisten Sisun talkooporuk-
ka. Mukana leiriä olivat järjestämässä 
myös Kankaanpään Suunnistajat sekä 
Nouski ja KyRa. Tänä vuonna leiri piti 
järjestää uudestaan, mutta osanottajia 
oli liian vähän. Eiköhän ensi vuonna 
leiri järjestetä ja saadaan kehitettyä 
lasten ja nuorten suunnistustoimintaa. 
Suunnistus on monella tavalla hieno 
laji ja erityisesti sen vuoksi, että se 
kestää koko elämän ajan. Ikäsarjoja on 
aina H/D90 vuotiaisiin saakka. 

Sujuvaa yhteistyötä suunnistuksessa

Teksti ja kuva: Jari Vaara

Kisan suunnittelu käynnissä 
Kankaanpää Rasteilla
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Siikaisten Päivien arpajaisten voittonumerot:

1. Toini Lehtisen taulu: 0349 

2. Mökkiviikonloppu Siikaisten Maataloustuottajien mökissä 
    Eteläpäässä: 0198

3. Toinen Toini Lehtisen taulu: 0335 

4. Lea Järviluoman kutoma matto: 0355 

5. 10 pulloa Karin havupuu-uutejuomaa: 0448 

6. Reipas Ryhti Heli Malmilan lahjakortti: 0283 

7. Lahjakortti Eteläpään ravintolaan: 0011

8. Pekka Ahon tekemä korurasia: 0370  

9. Lahjakortti Kahvi- ja Oluttupa Kaarnaan: 0091 

10. Jalkahoitaja Seija Alangon lahjakortti: 0339 

Yhteystiedot voittojen lunastamiseksi: siikaisten@yritta-
jat.fi tai 044 054 6989/Seija (viestillä tavoittaa 
varmimmin)

Kiitos kaikille arpapalkintojen lahjoittajille ja arpojen ostajil-
le! Arpajaislupa haettiin Siikaisten Yrittäjien nimissä, mutta 
tuotto menee/ on mennyt Pärjätään yhdessä -verkoston eli 
useiden siikaislaisten yhdistysten toimintaan.

Kaikille Avoin Muistikahvila

Siikainen
Paikka ja aika:  Marilyn lounaskahvila, 
                          Tuorilantie1, klo 13-

21.9.2022        Avustajakeskus/Omaishoitajat/   
                       Muistiluotsi esittäytyy 
                       Tunnista voimavarasi

SIIKAISTEN SOS.DEM TYÖVÄENYHDISTYKSEN
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 
11.10.2022 KLO 18.30 PALOASEMALLA.  
JOHTOKUNTA KLO 18.00

JOHTOKUNTA

VALITSIJAYHDISTYKSEN PERUSTAMISKOKOUS

Tarkoituksena on perustaa poliittisesti sitoutumaton 
siikaislaisten valitsijayhdistys tuleviin 20.11.2022 
järjestettäviin seurakuntavaaleihin uudessa Kankaan-
pään seurakunnassa.

Tavoitteena on löytää 10 perustajajäsentä (asiamies 
ja varahlö + 8 muuta), nimi ja vähintään 8 ehdokasta 
valitsijayhdistykselle.

Mikäli olet kiinnostunut päätöksenteosta tulevina 
vuosina seurakunnan asioissa ota yhteyttä tai tule 
itse paikalle.

”Sinulla on seurakunta” -työryhmän puolesta

Hannu Heikintalo  puh. 044-5572687 
Taisto Salo   puh. 044-7201036

RUOKAA JA NOSTALGIAA 
13.9.2022 KLO 12 – 15

Syödään Siikaisten seurakuntakodilla (Pappilantie 1) ja su-
latellaan Kotiseutumuseolla Mummulassa! Voi syödä paikan 
päällä tai ottaa mukaan. Ilmaisia!

MAT OCH NOSTALGI 
13.9.2022 KLOCKAN 12 – 15

Man kan äta lunch på Siikainen församlingshemmet (Pap-
pilantie 1) och smälta maten på ”Mummula” i Siikainen 
Hembygdsmuseet! Man kan äta på plats eller ta matportio-
nen med sig! Kostnadsfria!

FOOD AND NOSTALGIA 
13.9.2022 AT 12 – 15 P.M.

Eating at the Parish house of Siikainen (Pappilantie 1) and 
enjoying near by in the nostalgic atmosphere of ”Mummu-
la” at the Museum of Siikainen! One can eat there or take 
food home. Free of charge!

Järjestäjinä SPR Siikaisten osasto, Kotiseutumuseo ja 
Siikaisten seurakunta

PELIMANNI- JA KANSANMUSIIKKIKONSERTTI

su 9.10.2022 klo 13

Siikaisten nuorisoseurantalolla

Esiintyjinä 
Länsirannikon pelimannit 
Proosit –kuoro

Lippu 10 € sisältäen väliaikakahvit

Järj. Siikaisten Nuorisoseura ry

Tervetuloa!

SUOMEN PUNAINEN RISTI

Siikaisten osasto

Nälkäpäiväkeräyksen hyväksi

NÄLKÄPÄIVÄLIMPPUJEN MYYNTI

Siikaisten torilla

tiistaina 20.9.2022 klo 8.30 – 13.00

Hinta 4 eur/kpl kuten aiemminkin

Teksti ja kuva: Jari Vaara
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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!

Kahvi- & Oluttupa Kaarna Kankaanpääntie 2, Siikainen
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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 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

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. 

Merikarvia 
Eeva-Liisa Lehtiniemi 
Asiakkuusasiantuntija

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

Merikarvia
Tuija Ruoho

Asiakkuusasiantuntija
050 340 4175

tuija.ruoho@op.fi

Palvelemme sinua Kankaanpäässä ja Merikarvialla

Reija Kovamäki
Asiakkuusasiantuntija

Rahoitus
050 302 0350

reija.kovamaki@op.fi

Marja-Leena Sillanpää
Asiakkuusasiantuntija

Rahoitus
050 590 0039   

marja-leena.sillanpaa@op.fi

Lassi Peltola
Vakuutusedustaja
040 648 5193 

lassi.peltola@pohjola.fi

OP Kodin  
kiinteistönvälitys

Tero Vaahtio
Kiinteistönvälittäjä LKV

044 015 8555
tero.vaahtio@op.fi

Pohjola 
Vakuutus

Pia Salo
Asiakkuusasiantuntija

Rahoitus
044 714 1957
pia.s.salo@op.fi

Teija Suonpää
Asiakkuusasiantuntija

Säästäminen ja sijoittaminen
044 714 1955 

teija.suonpaa@op.fi

Satu Kuusisto
Asiakkuusjohtaja, KTM

julkinen kaupanvahvistaja
044 714 1241

satu.kuusisto@op.fi

Jussi Kivelä
Asiakkuuspäällikkö 

Maa- ja metsätalousasiakkaat
040 670 7170 

jussi.a.kivela@op.fi

Kirsi Rantanen
Asiakkuuspäällikkö

Yritysasiakkaat
044 714 1853

kirsi.rantanen@op.fi

Anne Holma
Asiakkuuspäällikkö

Varainhoito
044 782 8298   

anne.holma@op.fi

Lainopilliset  
palvelut

Jani Rosendahl
Pankkilakimies,

julkinen kaupanvahvistaja
040 661 9686 

jani.rosendahl@op.fi

Pauliina Pärkö
Lakiasiantuntija
050 511 5056 

pauliina.parko@op.fi

Piia Jönkkäri
Asiakasneuvoja
Päivittäispalvelut
010 257 0465 

piia.jonkkari@op.fi

Sonja Mäkelä
Asiakasneuvoja
Päivittäispalvelut
010 257 0566

sonja.makela@op.fi

Minna Uusitalo
Asiakkuusjohtaja 
Taloyhtiöasiakkaat
050 367 2675

minna.m.uusitalo@op.fi
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SSEEUURRAAKKUUNNTTAATTAAPPAAHHTTUUMMAATT  SSYYKKSSYY  22002222    

   JUMALANPALVELUKSET: 
Su 4.9. klo 10 Messu kirkossa, Ervasti, Tanskanen 
Su 11.9. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa, Ervasti, Tanskanen  
Su 18.9. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa, Kalliomaa, Tanskanen 
Su 25.9. klo 10 Messu kirkossa, Ervasti, Tanskanen  
Su 2.10. klo 10 Partiomessu kirkossa, Ervasti, Tanskanen, partiolaiset 
avustajina 
Su 9.10. klo 10 Messu kirkossa, Ervasti, Tanskanen, Messun jälkeen 
kirkkokahvit srk-kodissa, järj. Maataloustuottajat, Maataloustuottajien 
kirkkopyhä. 
 
LAPSI- JA NUORISOTYÖ: 
Perhekerho alkaa perjantaisin Nuokkarilla, ensimmäinen kerta pe 9.9. klo 
10:30-12, Tanja Haapala puh. 040 724 2972 
Nuortenillat: Seuraavina perjantai-iltoina klo 18: 30.9., 28.10., 25.11. ja 
16.12., Seera Mukkala.  
 
MUU TOIMINTA: 
Hartaudet Metsätähdessä klo 14 ti 6.9., ti 20.9. ja ti 4.10. 
Kirkkokuoron harjoitukset ma 5.9. alkaen srk-kodilla klo 19 
Ma 5.9. klo 17 Miestenpiiri Srk-kodilla, Ervasti 
Ti 13.9. klo 12-15 Syödään ruokaa srk-kodilla tai mukaan voi saada,  
sulatellaan museolla mummulassa, SPR, Museo, Srk 
Ti 13.9. klo 18:30 Rukouspiiri Nuokkarilla 
Ke 14.9. klo 10 Seurakuntakodin kerho, Päivärinta 
La 17.9. klo 9-14 Lähetyksen syystori Kankaanpäässä ja Mediamission 
aloitustilaisuus 
Ma 19.9. klo 10-12 1. Hyvän mielen eväät -ryhmä srk-kodilla, järj. Martat ja 
Srk, ilmoittautuminen Kaisalle puh. 0400 363 588 
Ti 20.9., Ti 27.9. ja Ti 4.10. klo 8:30 alkaen Missiokahvila torilla 
Ti 20.9. klo 16 Raamattupiiri srk-kodilla, Ervasti 
Ti 27.9. klo 18:30 Rukouspiiri Nuokkarilla  
Ke 28.9. klo 10 Srk-kodin kerho Merikarvialla Sinihelmen kabinetissa 
To 29.9. klo 18:30 Naistenpiiri srk-kodilla 
Su 2.10. klo 14 ”Se löytyi” -Missiokonsertti kirkossa,Jari & Majlis Duo,kuoro 
Ma 3.10. klo 17 Miestenpiiri srk-kodilla, Ervasti 
Ti 4.10. klo 16 Raamattupiiri srk-kodilla, Ervasti 
Ti 4.10. klo 17 ”Yhdessä luontoon -joka iän oikeus” -tilaisuus Leirirannassa 
To 6.10. klo 18 ”Se löytyi” -Missiotilaisuus Leväsjoen Rukoushuoneella, 
kahvitus alkaen klo 17:30, Ervasti, Naisten lauluryhmä 
Ti 11.10. klo 18:30 Rukouspiiri Nuokkarilla  
Ke 12.10. klo 10 Seurakuntakodin kerho, Ulla ja Mikko Mikkola 
Su 16.10. klo 14 ”Se löytyi” -Missiotilaisuus Sammin kylätalolla,         
Ervasti, Kyytinen, Mikkola, Jari & Majlis Duo 
  
 
Siunattua syksyn aikaa kaikille!  
                                                           
             
 
 
 
 

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 
Nuorisotyönohjaaja Seera Mukkala puh. 0400 
845 821 
Lastenohjaaja Tanja Haapala puh. 040 724 2972 
Suntio Majlis Mäki puh. 040 575 4205 
VIRASTO avoinna TI, KE ja TO klo 9-12  
(tai sopimuksen mukaan) puh. 040 549 3122 

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

 

JULKINEN TIEDOTE


