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Yhdessä käymme uuteen aikaan nyt

Pohjois-Satakunnan seurakunnat ovat 
viimeisten vuosien aikana painineet 
väestötappioiden ja sitä myötä jäsen-
määrien ja kirkollisverotulojen hupe-
nemisen kanssa. Kun tulot eivät ole 
riittäneet menoihin, apua on haettu 
yhteistyöstä ja seurakuntaliitoksis-
ta. Seurakunnista Pomarkku liitettiin 
Noormarkkuun ja sitä myötä Porin 
seurakuntayhtymään v.2018, Honkajo-
ki ja Jämijärvi Kankaanpäähän 2019 ja 
nyt v.2023 alusta Kankaanpään seura-
kuntaan liitetään myös Karvia ja Siikai-
nen. Siikaisten seurakunta on pysynyt 
näinkin pitkään itsenäisenä vahvan 
metsä- ja kiinteistöomaisuuden turvin. 
Pappila ja testamentilla seurakunnalle 
aikoinaan tulleet kiinteistö Helsingistä 
ja tila Siikaisista on jo myyty, omako-
titalo Kanttorila on ollut pitkään tulok-
setta myynnissä, tosin siitä on saatu 
vuokratuloja. Metsää seurakunta ei voi 
lähteä kerralla yli metsätaloussuun-
nitelman myymään, joten talouden 
pelastajaksi sekään ei enää käynyt.                   
Kun talouden näkymät olivat jo pit-
kään olleet miinusmerkkiset, patisti 
tuomiokapituli seurakuntaa liitosneu-
votteluihin. Näitä neuvotteluita käytiin 
menneenä talvena Kankaanpään seu-
rakunnan kanssa. Seurakuntalaisia 
kuultiin asiassa helmikuussa ja lopul-
ta huhtikuussa kirkkovaltuusto päätti 
äänin 9-4 hyväksyä liitossopimuksen 
Kankaanpään seurakunnan kanssa. 
Kirkkohallitus hyväksyi liitoksen touko-
kuussa. Sopimus takaa Siikaisten seu-
rakunnallisen toiminnan ja talouden 
jatkuvuuden pitkälle tulevaisuuteen. 

Mitä seurakuntaliitos käytännössä sit-
ten tarkoittaa? Talouspäällikkö siirtyy 
Kankaanpäähän talous- ja hallintosih-
teeriksi ja kirkkoherran virka muuttuu 
kappalaisen viraksi. Kaikki liitossopi-
muksessa sovitut työntekijät kuten 
pappi, kanttori, suntio ja diakonissa 
jatkavat työtään pääasiallisena työalu-
eenaan Siikainen. Kirkolliset toimituk-
set hoidetaan jatkossakin Siikaisissa 
ihmisiä hyvin palvellen sekä ilossa ja 
surussa myötäeläen. Toimituksista voi 
sopia Siikaisissa papin kanssa tai Kan-
kaanpään seurakunnan kirkkoherran-
viraston kautta esim. puhelimitse tai 
sähköpostitse. Jumalanpalveluksia Sii-
kaisissa pidetään vähintään kolmena 
pyhänä kuukaudessa. Kirkollisveropro-
sentti laskee liitoksen myötä Siikaisten 
nykyisestä 1,85:stä Kankaanpään 1,80 
prosenttiin. 

Vakavarainen Kankaanpään seurakun-
ta turvaa Siikaisissa seurakunnallisen 
toiminnan jatkuvuuden ja siihen tar-
vittavat resurssit. Hallinnollisesti isot 
päätökset tehdään 1.1.2023 alkaen 
Kankaanpään seurakunnan kirkkoneu-
vostossa ja -valtuustossa, johon vali-
taan jäsenet tänä syksynä seurakun-
ta-vaaleissa. Siikaisissa toimii v.2023 
alusta piirineuvosto, joka voi tehdä 
esityksiä Kankaanpään seurakunnan 
kirkkoneuvostolle. Vuosisatojen aika-
na kirkolliset rakenteet ovat muuttu-
neet paljon. Maantieteellisesti suuris-
ta seurakunnista siirryttiin itsenäisiin 
seurakuntiin ja etenkin viimeisten 

vuosikymmenten aikana suunta on ol-
lut jälleen laajempiin hallintomalleihin. 
Hallinnollisten rakenteiden tehtävänä 
seurakunnissa on ensisijaisesti mah-
dollistaa seurakunnallisten tehtävien 
hoitaminen niin, että työhön on riittävät 
resurssit niin talouden kuin henkilös-
tönkin osalta. Seurakunta tahtoo olla 
Siikaisissa jatkossakin huolehtimassa 
siitä, että ihmisillä on mahdollisuus 
osallistua seurakunnan toimintaan 
omalla paikkakunnalla ja että kaikeni-
käisiä ihmisiä rohkaistaan  luottamaan 
Häneen, joka voi antaa meille toivon ja 
tulevaisuuden tulevinakin aikoina. Sitä 
toivon sanomaa uskon ihmisten tarvit-
sevan ja kaipaavan etenkin vaikeina ja 
epävarmoina aikoina. Jokainen meistä 
voi myös olla toiselle ihmiselle toivon 
tuoja. Hyvää syksyn jatkoa toivottaen,

Olavi Ervasti, kirkkoherra
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Tässä lehdessä
Uusi apteekkari   sivu 5

Menestystä seuraottelussa sivu 5
 

Löylyä ja lähiruokaa  sivu 6

Sammin mäkivetokisat  sivu 8

Seurakuntavaalit   sivut 13-15 

Ilmestymispäivä 14.10.2022

Vastaava toimittaja
Kunnanjohtaja Heli Kaskiluoto

Ilmoitusmyynti
Miia Leivo 044 720 1040 
kuntauutiset@siikainen.fi

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

6 14.11.   25.11.

Kuntauutiset 6 ilmestyy 25.11.2022. 
Ilmoitusmateriaalin viimeinen jättöpäivä on 
14.11.2022 klo 15.00!

Kansikuva: Kirkkosillan kupeesta
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Marraskuun lukupiiri  to 3.11.2022 klo 18.00

Tutustumme Ann-Luise Bertellin kirjaan Ikävän jälkeen. 
Tämä palkittu esikoisteos kuvaa Pohjanmaalta Kana-
daan lähteneen siirtolaisen elämänkohtaloa ja tämän 
mieleen pesiytynyttä kaipuuta.

Tule kertomaan mitä ajatuksia kirja herätti sinussa!

Kirjoja saatavana tuttuun tapaan kirjastosta.

Tervetuloa mukaan!

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!

Päivä paloasemalla

26.11.2022

klo 11.00-14.00
Siikaisten paloasema

ohjelmassa mm:
kodin turvallisuus

palovaroitin, turvallinen keittiö
lapsille toimintarata

arvontaa
tarjolla kahvia ja grillimakkaraa
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Iloinen ja idearikas toiminnan nainen 
Heli Mäntysalo aloittaa apteekkarina 
Kankaanpään 2. Vuokko apteekissa 
12.10.2022, johon kuuluu myös Sii-
kaisten sivuapteekki. Mäntysalo on 
luotsannut apteekkia aiemmin Luvialla 
kuutisen vuotta, joten pienen paikka-
kunnan apteekkarin työ on jo entuu-
destaan tuttua.

- On todella tärkeää, että myös pik-
kupaikkakunnilla apteekkipalvelut 
säilyvät. Mitään suuria muutoksia ap-
teekkarin vaihdos ei tuo tullessaan. 
Perusjutut, kuten aukioloajat, pysyvät 
alkuun samana, sillä en halua tehdä 
mitään hätiköityä, vaan tutustua rau-
hassa tilanteeseen, kertoo Heli.

Helillä ammattia voisi sanoa kutsu-
mukseksi, niin sydämellä hän on ap-
teekkarina toiminut. Haaveena hänellä 
onkin aina ollut oman pienen maa-
seutuapteekin pyörittäminen, mikä 
toteutui Luvian myötä saaden jatkoa 
Kankaanpäässä ja Siikaisissa.

- Pienen maaseutuapteekin etu on 
ehdottomasti se, että siellä oppii tun-
temaan ihmiset. Tulen tekemään itse 
ainakin yhden päivän viikossa töitä 
Siikaisten apteekissa, sillä haluan tu-

tustua Siikaisiin ja siikaislaisiin, Heli 
kertoo.

- Olen myös tehnyt paljon yhteistyö-
tä eri sidosryhmien kanssa ja yhteis-
työssä pyrin hyödyntämään apteek-
karin osaamistani monipuolisesti. 
Lähden innokkaasti erinäköisiin yh-
teistyökuvioihin mukaan, jos vain aika 
ja resurssit riittävät. Otan mielelläni 
ideoita ja ajatuksia vastaan kuntalaisil-
ta, Heli toteaa.

Puhelinnumero paikalliseen apteek-
kiin on ainoa asia, mikä näin alussa 
tulee muuttumaan.

Teksti: Miia Leivo

Uusi apteekkari

Uudet 
puhelinnumerot 
13.10. alkaen

Siikaisten apteekki:

041 3101951

Kankaanpään Vuokko apteekki: 
041 3105445 
041 3102840

Kuva: Jussi Partanen

Syyskuun viimeisenä viikonloppuna kisailtiin seu-
raottelun merkeissä Siikaisten Sisun, Karvian Kirin 
ja Honkajoen seudun urheilijoiden välillä.

Tapahtumaan osallistui mukava määrä nuoria liikku-
maan eri yleisurheilulajien parissa.

Runsas määrä yleisöä ja kannustusjoukkoja piti 
huolen, että tunnelma nousi ajoittain stadionin kat-
somon kattoon saakka!

Seuraottelun voittoon ylsi lopulta kotikentällään 
operoinut Siikaisten Sisu, toiseksi sijoittui niukal-
la erolla Karvian Kiri ja kolmanneksi jäi tällä kertaa 
Honkajoen seudun urheilijat.

Seuramme kiittää kaikkia tapahtumaan osallistu-
neita ja ensi vuonna nähdään samoissa merkeissä, 
mutta eri maisemissa.

Teksti ja kuva: Pietu Oikarinen

Siikaisten Sisu seuraottelun voittoon!
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Löylyä, luontoa ja lähiruokaa tarjolla
Leväsjoen loppukesän tapahtumissa

Lähiruokapäivän tarjonta kiinnosti yli maakuntarajojen

Lähiruokapäivä toteutettiin kyläyhdistyksen ja lähiruokatyö-
ryhmän yhteistyönä. Työryhmän jäsenen Antti Vuorelan 
sinnikkään toiminnan ansiosta päivän esiintyjäksi lupautui 
maaseudun puolestapuhujana tunnettu Pariisin pitkäaikai-
nen kirjeenvaihtaja, tietokirjailija ja Maaseudun Tulevaisuus 
-lehden kolumnisti Helena Petäistö. Tilaisuus aloitettiin 
ruokailulla, jonka pääkokkina toimi Kerttu Koivumäki työ-
parinaan Ritva Koivumäki. Perinteinen satakuntalainen pi-
topöytä oli valmistettu ammattitaidolla ja sydämellä.

- Kaikki ruoat on valmistettu perusraaka-aineista, joiden 
saatavuus oli välillä hyvinkin työlästä. Esimerkiksi silak-
kaherkkujen valmistaminen varmistui vasta viime hetkillä, 
Ritva Koivumäki kertoi.

Ruokapöydän anti viehätti myös vierailijaa.

- Tällaisia perinteisiä suomalaisia herkkuja pitäisi olla laa-
jemminkin tarjolla pizzojen ja kebabien sijaan, Petäistö heh-
kutti, - parasta oman kylän osaamista! Kylät ovat maaseu-
dun ydin, jos kylät kuolee, silloin kuolee maaseutu, tässä 
kylässä herkkuosaaminen osataan.

Parituntisen esityksensä aikana Petäistö vertaili suomalais-
ta ja ranskalaista kulttuuria – huumorilla höystäen, Suomen 
luontoa ja sen erityispiirteitä, jotka taidokkaasti hyödynnet-
tyinä voisivat olla myös Suomen matkailuvaltteja.

Leväsjoki-päivää lintuperspektiivistä

Kunnanjohtaja Heli 
Kaskiluoto viimeis-
telee alueen ensim-
mäisen männyntai-
men istutuksen. 

Sauna odottaa 
kylpijöitään.

”Sauna on lämpeemäs”

Kylätalon laajennetulle Koiviston tontille rakennettu hirsi-
sauna teemoitti tämän kesän Leväsjoki-päivää. Keväällä 
2021 aloitettu rakennushanke valmistui hirsityöhön erikois-
tuneen opettaja Tero Lehtosen opastuksella ja 25 ahkeran 
rakentajan voimin.

-Rakennussuunnitteluun kuului hirsirakentamisen kurssi. 
Se oli mielenkiintoinen ja mielessä on jo kokeilla hankittu-
ja taitoja omaan rakentamiseen. Hankkeen onnistumisesta 
saa kyllä kiittää hyvää johtajaa. Erimielisyyksiltä vältyttiin, 
kun pomo tiesi, miten toimitaan, kiittelee myös veistokurs-
sin suorittanut Jussi Luoma.

Yhteistyötä eri toimijoiden kesken kiitteli myös kylätoimi-
kunnan puheenjohtaja Juha Ylikahri.

- Merkille pantavaa on, että yhteistyö on vähitellen laajen-
tunut yli kuntarajojen. Väen vähetessä se on erityisen tär-
keää.

Sauna lämpeni myös kyläpäivänä ja vierailijat saivat nuuh-
kia tuoreen saunan tuoksuja. Puulla lämpiävä kiuas takaa 
makoisat löylyt jatkossakin, hirsinen kehikko auttaa ilmas-
toinnissa ja löylyvesi voidaan kantaa omasta kaivosta, mah-
dollisesti käsivoimin pumpaten. Sähkökatkot eivät tämän 
saunan nautintoja pääse pilaamaan.

Sauna, luonto ja retkeily olivat esillä myös torilla ja Päivölän 
sisätiloissa.

- Meillä on esittelyssä siirrettäviä saunoja; jalassauna ja 
asuntoautoon rakennettu sauna, erilaisia kiukaita, sauna-
puutuotteita kuten lyhtyja ja kiuluja. Luonto ja retkeily on 
huomioitu; optiikkaosasto kaukoputkineen ja kiikareineen 
sekä retkeilyvarusteisiin ehdottomasti kuuluvat villapai-
dat. Luonnontuntemusta tarjoaa pöllöpolku asiantuntevine 
opastajineen, Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkin kuu-
lumisiin voi tutustua sisätiloissa esittelypisteellä, tapahtu-
man juontaja Heta Östergård esitteli päivän monipuolista 
tarjontaa.

Vuodesta toiseen tapahtuman herkullinen vetonaula on 
kuitenkin suussa sulavat rapeat vohvelit, nälkäisimmille oli 
tarjolla ruokaisaa hernekeittoa.
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Varsinaisen luontokokemuksen Petäistö koki tulomatkallaan 
Kivijärven tiellä, joka kumpuilevana ja mutkikkaana kulkee 
metsien keskellä. 

- Tähän kylään johtaa fantastinen maisematie, satumetsän 
keskellä kulkeva tie. Luonnonkukkia tien pientareille, elä-
mystie olisi valmis.

Suomen luonnontuotteista hän nosti erityiseen arvoon 
metsien ja vesien antimet.

- Makean veden kalojen, jotka ovat talvet jään alla ” jääkaa-
pissa”, kevätmädit ovat arvokasta herkkua. Metsän sienet 
ja marjat ja niiden joka miehen oikeudella kerääminen ilmai-
seksi on suomalainen erikoisuus, jota voisi myös matkai-
lullisesti hyödyntää. Suomalaisten marjojen aromi on täysin 
ainutlaatuista valoisien ja kylmien öiden ansiosta.

- Vientituotteissa meidän kannattaa keskittyä tuotteisiin, 
joissa olemme vahvoja ja joissa on vähän kilpailijoita. Aito 
tuote ja oikeanlainen pakkaus sopivalla tarinalla höystettynä 
on hyvä pohja onnistumiselle. 

Suomen ainutlaatuinen ilmasto eri vuodenaikoineen on tällä 
hetkellä itsessään vetovoimatekijä. Euroopassa vuosia jat-
kuneet hellejaksot ovat olleet sietämättömän kuumia. Suo-
men normaali kesä sateineen valoisine ja viileine öineen voi 
tuntua hyvinkin houkuttelevalta.

Helena Petäistön esityksessä korostui suomalaisen ympä-
ristön ja sen aitojen tuotteiden arvostus. Sen satumetsän 
meistä jokainen voi löytää yllättävänkin läheltä.

Teksti: Arja Lehtinen 
Kuvat: Jussi Luoma, Virpi Lahtonen, Rea Högbacka

SIIKAISTEN NUORISONEUVOSTO JÄRJESTÄÄ:

TEATTERIMATKA PORIIN
IDÄN PIKAJUNAN ARVOITUS  2.12.2022
Lähtö la. 2.12.2022 klo 17.30 liikuntahallilta. 
Näytelmä alkaa klo 19.00. 
Kesto: n. 2h 15min (sis. väliajan) 
Ikäsuositus: Yli 12-vuotiaille. 
Ilmoittautuminen viimeistään 25.11.2022.

MATKAN SM-LIIGAN OTTELUUN
ÄSSÄT- HIFK 5.11.2022

Lähtö la. 5.11.2022 klo 15.30 liikuntahallilta. 
Ottelu alkaa klo 17.00. 
Ilmoittautuminen viimeistään 1.11.2022.

Matkojen hinnat 
ovat 10€/hlö/matka. 
Sisältäen kuljetuksen 

ja pääsylipun.

Ilmoittautuminen sähköpostilla taisto.salo@siikainen.fi 
lmoittautumisjärjestyksessä otetaan matkoille mukaan (50hlö). Matka maksetaan linja-autossa.

Matkat on tarkoitettu nuorille ja heidän vanhemmilleen.    Lisätietoja 044-7201036 Taisto Salo 

Leväsjoki-päivää lintuperspektiivistä

Herkkuja notkuva ruokapöytä tarjosi runsaasti 
myös silmäniloa.

Helena Petäistö
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Oli vuosi 2006, kun Laaksamon Mauri ja Westerbackan 
Marko olivat katsomassa traktorien mäkivetokisoja Pus-
kankylässä, Kauhajoella. Traktorien seuraamisen lomassa 
miehille heräsi ajatus kisojen järjestämisestä myös kotiky-
lässään, Sammissa. Ideasta kerrottiin yhteisille kavereille, 
Jönkkärin Ramille ja Mika Starckille, jotka innostuivat aja-
tuksesta heti. Yhteistuumin alettiin suunnitella ja järjestää 
Sammin kylän ensimmäisiä kisoja. Kolmen viikon päästä 
idean syttymisestä olivat ensimmäiset mäkivetokisat start-
taamassa samaisessa soramontussa, missä ne kisailtiin tä-
näkin vuonna.

-Tapahtuma on paisunut vuosien saatossa paljon. Ensimmäi-
sissä kisoissa oli Sammin kyläyhdistyksen toimesta makka-
ranmyyntiä ja yleisöä oli paikalla noin 300 henkeä. Erilaisia 
vetonauloja tapahtumalle on kokeiltu. Muutamana vuonna 
kisoja isännöimään pyydettiin tuttuja kasvoja julkisuudesta, 
mutta parhaimmaksi vetonaulaksi on osoittautunut erilaiset 
lapsille suunnatut aktiviteetit. Jokainen perheellinen tietää, 
että kun lapset viihtyy, niin viihtyy vanhemmatkin, toteaa 
Rami Jönkkäri.

Mäkivetokisoista ei tänäkään vuonna puuttunut lapsilta viih-
dettä. Hiekkakentältä löytyi pomppulinnaa, kiipeilytorni ja 
jättiliukumäki sekä erilaisia tivolivempaimia. Kisatunnelmaa 
saivat nuoremmatkin kokea viilettämällä keppihevosilla pit-
kin esterataa, tai osallistumalla polkutraktorikisoihin. Lasten 
iloa ja naurua riitti ammennettavaksi, ainakin yhden sora-
montun verran.

Sää on suosinut tapahtumaa joka vuosi, eikä pientä tihkua 
enempää ole taivaalta kisapäivänä sadellut alas. Tänäkin 
vuonna saatiin nauttia lämpimästä ja aurinkoisesta säästä, 
mikä omalta osaltaan siivitti yleisön viihtymistä ja tämä vuo-
si toikin mukanaan ennätysyleisön. Arvion mukaan paikalla 
oli noin 2500 henkeä.

- Aluksi leikkimielinen vetokisa on muuttunut sittemmin va-
kavaksi urheiluksi. Katsotaan mihin tulevaisuus kisoja vie. 
Uusia suunnitelmia pyörii kyllä päässä. Ja kiitoksia vielä 
vuosien saatossa mukana olleelle talkooporukalle, sanoo 
Jönkkäri.

Kuulostaa siis siltä, että saamme tulevinakin vuosina viihtyä 
syksyisellä soramontulla!

Teksti ja kuvat Miia Leivo

Samalla mäellä kisailtu jo toistakymmentä vuotta!
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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!

Kanttorila vuokrattavana
Hyvä, rauhallinen sijainti, lähellä 
keskustaa

omakotitalo 103 m2 

3h+k+takkah.+ph+s, varasto, 
autotalli

Vuokra 480 e/kk. 

Lisätietoja ja tiedustelut: 

Puh. 040 549 3122 
Siikaisten seurakunta

Kahvi- & Oluttupa Kaarna 
Kankaanpääntie 2, Siikainen

 Lauantaina 15.10 
Raimo Koivukorpi

meillä soittamassa klo. 22
 Tervetuloa viihtymään 

ja vaikka tanssimaan!

Avoinna
Perjantaisin 18-00
Lauantaisin 14-02
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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

Kaikkien  
asiantuntijoidemme 
yhteystiedot löydät  
osoitteesta 
op.fi/lansi-suomi/ 
soitasuoraan 

Satu Kuusisto
Konttorinjohtaja, 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

Lassi Peltola
Vakuutusedustaja
040 648 5193 

lassi.peltola@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,

kaupanvahvistaja
040 661 9686 

jani.rosendahl@op.fi

Säästöhaaste

Tule mukaan säästämään loppuvuoden menoja 
varten ja osallistu maksuttomaan OP:n säästö-
haasteeseen. 

Säästöhaasteen aikana saat selkeät ohjeet, joiden 
avulla on helpompi säästää ja pitää oma talous 
tasapainossa.

Katso lisää:  
op.fi/saastohaaste

Konttorin aukioloajat
Kassapalvelut  
pe klo 10-16:30  
Muut ajanvarauksella  
ma-to klo 10-16:30 

Ajanvaraus numerosta 0100 0500  
tai verkossa op.fi (pvm/mpm)
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Sammin kyläyhdistys kiittää Traktorien mäkivetoki-
sojen kilpailijoita, katsojia, kisasponsoreita, arpapalkintojen 
lahjoittajia, tapahtuma-alueen maanomistajia, arpojen ostajia 
ja talkooväkeä! Kisojen tulokset osoitteessa sammi.kapsi.fi.

5 euron arpojen voittonumerot:

600 euron rengaslahjakortti/ RengasCenter Kankaanpää: 
0696 (lunastamatta)

Älypuhelin: 0612 (lunastettu)

Kylätaloviikonloppu: 0617 (lunastettu)

Polkupyörä: 0688 (lunastettu)

2 euron arpojen lunastamattomat voittoarvat:

PINKKI: 7, 26, 48, 51, 58, 66, 89

KELTAINEN: 17, 25, 33, 37, 59, 85, 99

PUNAPALLO: 4, 20, 33, 38, 49, 51, 54, 60, 63, 78, 88, 99, 100

VIHREÄ: 28, 45

LILA: 22, 91

SINIRAITA: 7, 23, 29, 31, 37, 40, 44, 59, 66, 92

Arpavoittojen lunastaminen: Sovi noutoaika numerosta 
0400 583 222. Noutopaikka: Siikaistentie 1707, Sammi

      
Ein Prosit! 

Tervetuloa kokkaamaan yhdessä Oktoberfestien

merkeissä tiistaina 18.10. klo:18.00 

koulun opetuskeittiölle. 

Maaria Pulkkisen johdolla valmistetaan mm.

Bretzel-juustorinkeleitä, saksalaista

perunasalaattia bratwurstien lisukkeena sekä

omenastruudelia. 

Myös pukeutuminen voi mieluusti olla

Oktoberfestin hengessä talonpoikaistyylinen. 

Osallistumismaksu 5e. 

Ilmoittautuminen 15.10. mennessä 

Pirkolle 050-5816378 tai Satulle 046-8109223. 

 

Siikaisten Martat

                                                     

Merikarvian Seudun Sydänyhdistys ry 

Teatteri/pikkujoulumatka Poriin Teatteriin Evita -musikaa-
liin perjantaina 16.12. klo 13 näytökseen. Hinta 70€, sis. 
matkan, lipun ja väliaikakahvit sekä ruokailun Ravintola 
Liisanpuistossa ennen näytöstä. Ilmoittaudu viimeistään 
15.11. Puh. 040 750 7917 Anja tai 050 536 6544 Veli.

Sydänilta keskiviikkona 16.11. klo 17 Merikarvian Kor-
sutuvalla. Merikarvian apteekkari Sanna Tarkkio puhuu 
resepti- ja itsehoitolääkkeistä; turvallisesta lääkehoidosta. 
Kahvitarjoilu. Arvontaa.

Terveysmittaustilaisuus (maksullinen – kolesteroli, he-
moglobiini, verensokeri, verenpaine) Merikarvian Aptee-
kissa perjantaina 18.11. klo 10 - 15. Sydänyhdistyksen 
infopiste, arvontaa.

Tapahtumiin ja matkoille ovat tervetulleita muutkin kuin 
yhdistyksen jäsenet.

KAKSIOSAINEN DISCOTAPAHTUMA ALAKOULULAISILLE JA ESKARILAISILLE 27.-28.10.2022
Syysloman kunniaksi puuhastelua Sammin kylätalolla

To 27.10. klo 11-17 Tehdään yhdessä lasten kanssa discovalmisteluita: leivotaan, 
koristellaan tila ja suunnitellaan soittolista. Tarjolla lounasta ja välipala.

Pe 28.10. klo 17-20 Disco

Tapahtuma on maksuton. Myös pelkkään discoon voi ilmoittautua. Tarvikeostosten määrit-
telemiseksi ilmoittautumiset ma 24.10. mennessä viestillä numeroon 045 348 2181/ Seija

Järjestäjä: Satakunnan Lastenliitto
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PERJANTAINA 25.11. 
KLO 17 ALKAEN 

KUNNANTUVALLA 

Joulupuuroa jakamassa  
kunnanjohtaja Heli Kaskiluoto, 

Siikaisten Sisupussi 2022 Pirkko Aho ja  
hallintopäällikkö Jouni Vataja, 

lisäksi kunnan joulupuhe, kahvi- sekä mehutarjoilu  
ja tietenkin Joulupukki! Järjestäjä: Siikaisten kunta ja Siikaisten Yrittäjät 

ILMAISTA HOHTOKEILAUSTA LA 22.10.
Kankaanpään Kuntoutuskeskuksen keilahallista on varattu la 22.10.2022 klo 18-21 kaikki 
keilaradat siikaislaisten/vapaa-ajan asukkaiden käyttöön. Tapahtuma on suunnattu ensi-
sijaisesti lapsille, nuorille ja heidän huoltajilleen/ lähiaikuisille. Myös aikuisryhmät voivat 
ilmoittautua, heihin otetaan yhteyttä, mikäli vapaita paikkoja jää. Tapahtumaan osallistu-
minen omalla kyydillä tai itse sovitulla kimppakyydillä.

Ilmoittautumiset ti 18.10. mennessä 044 054 6989/ Seija (viestillä tavoittaa varmimmin)

Järjestäjä: Sammin kyläyhdistys ja Siikaisten Yrittäjät, tapahtumaan on saatu kunnan nuo-
risotoiminnan avustusta

Siikaisten Karhunveikot myyvät 
jälleen kransseja ja muita jouluisia 

käsitöitä!

pe 25.11. Joulunavauksessa klo 17 alkaen
la 26.11. Vestorin pihassa klo 10-14

Tervetuloa ostoksille!
Ostamalla tuet partioharrastusta Siikaisissa!

Tulossa!
sunnuntaina 18.12. klo 13-16 

Joulumuorintori entisen osuuspan-
kin tiloissa. Seuraa ilmoittelua kun-

nan Facebook -sivuilla!

Järjestäjä: Siikaislaiset yhdistykset
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Ennakkoäänestysaika on ti 8.11.-la 12.11.2022. Ennakkoäänestys Siikaisissa: 
Siikaisten seurakuntakodilla, Pappilantie 1, ti 8.11.-pe 11.11.2022 klo 9-18. 

Kankaanpään kirkkoherranvirastossa Keskuskatu 51 B, Kankaanpää, ennakkoäänestys jokaisena 
ennakkoäänestyspäivänä ti 8.11. – la 12.11.2022 klo 9-18. 

Vaalipäivä on sunnuntai 20.11.2022. Äänestys vaalipäivänä klo 11-20 Siikaisten seurakuntatalolla, Pappilantie 1. 

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon 
(puh. 044 7133 569) viimeistään 4.11.2022 klo 16 mennessä.

Lisätietoja vaaleista: seurakuntavaalit.fi  

Seurakuntavaalit lähestyvät:  

Partiolaisten kokoontumistilaa kutsutaan koloksi. 
Kolot ovat erinäköisiä kuten lippukunnatkin. Toisil-
la lippukunnilla kolona on kokonainen talo, kun taas 
toisilla kerhohuone taloyhtiön kellarissa. Joillakin lip-
pukunnilla on vain yksi kolo ja toisissa lippukunnissa 
eri ryhmät kokoontuvat eri paikoissa. Kolo on usein 
sisustettu partiojulisteilla ja muistoesineillä tapahtu-
mista vuosien varrelta.  – Näin informoi ScoutWiki. 

Jokainen lippukunta tarvitsee tilan, jossa kokoontua. 
Suurella osalla lippukuntia paikallinen seurakunta tai 
muu taho tarjoaa kolotilan joko maksutta tai kohtuul-
lista vuokraa vastaan. Näin kerrotaan partio.fi sivuilla, 
ja tämä pitää paikkansa ainakin meillä Siikaisten Kar-
hunveikoissa, sillä saamme kokoontua seurakunnan 
nuokkarilla. Saamme myös pitää osaa tavaroistamme 
kyseisissä tiloissa. Lippukunnalla on kuitenkin teltto-
ja, trangioita, pöytiä, pari kaamiinaa, erilaisia leiriva-
rusteita ja paljon partiolaisten valmistamia tuotoksia, 
jotka eivät mahdu nykyisiin säilytystiloihin. Eikä näi-
den kaikkien mainittujen artikkeleiden säilyttäminen 
nuokkarin tiloissa olisi mahdollistakaan. 

Tyypillinen viikoittainen tilanne on esimerkiksi: Ennen 
kokoontumista noudetaan  trangiat  ja lettupannut 
kunnan varastolta. Tai ensin pitää noutaa avain kysei-
seen varastoon ja palauttaa avain lippukunnanjohta-
jalle, mikäli joku  ryhmä sattuisi myös tarvitsemaan 
varastosta jotain. Lisäksi tarvitsemme jauhoja ja las-
tat, jotka ovat seurakunnan varastossa, ja jälleen met-
sästämme avainta (koska kaikilla ryhmillä ei ole omaa 
avainta kokoontumistilaamme). Mutta kappas, tiloissa 
onkin menossa kuoroharjoitukset. No partiolaisten 
hauska idea nuotioletuista jää tällä kertaa toteuttamat-
ta, emmehän halua häiritä toista tilaisuutta. Noude-
taan taas avain ja palautetaan tavarat varastoon. 

Monet asiat, myös ne extempore syntyneet ideat olisi 
helpompi toteuttaa, jos Karhunveikoilla olisi toimiva 
kolo. Tavarat yhdessä paikassa. Kulku tiloihin helppoa. 
Lupa laittaa esille  kisamuistoja ja muuta rekvisiittaa. 
Vaikka olemmekin kiitollisia, että meillä on paikka jos-
sa sovittaessa voimme kokoontua, niin vanha sanonta 
”Oma tupa – oma lupa”  kuvastaa toimintamme nykyi-
siä tarpeita.

Jos sinulla on tarjota lippukunnallemme toimiva rat-
kaisu tilatarpeisiimme niin otamme mielellämme eh-
dotuksia vastaan.

Ota yhteyttä:
Miia Leivo, lippukunnanjohtaja 
miia.leivo(at)yahoo.com 
p. 040 706 8652

Teksti: Siikaisten Karhunveikkojen Tarpojat ja Samoajat

Oman kolon kaipuu

SIIKAISTEN 
KARHUNVEIKOT

KOKOUSKUTSU

Tervetuloa Siikaisten Karhunveikot ry:n syysko-
koukseen 3.11.2022 Siikaisten seurakuntakodille 
(Pappilantie 1)

Kokouksessa tullaan täydentämään hallitusta ja 
käsittelemään sääntömääräiset asiat.

Hallitus
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I Ehdokaslista Sinulla on seurakunta
2 Heikintalo Hannu, maaseutuyrittäjä, Siikainen 
3 Huhtanen Johanna, kirjanpitäjä, Siikainen 
4 Koskinen Jukka, myynti-insinööri, eläkeläinen, Siikainen 
5 Salo Taisto, vapaa-aikasihteeri, Siikainen  
6 Tornikoski Paavo, maatalousteknikko, Siikainen  
7 Tuorila Pirkko, eläkeläinen, kirjanpitäjä, Siikainen  
8 Vettenranta Katja, lähihoitaja, Siikainen  

9 Viljanen Raija, eläkeläinen, Siikainen  

II Ehdokaslista Seurakuntaväen vaaliliitto 
10 Ahopelto Lauri, eläkeläinen, Kankaanpää 
11 Ervelä Juho, kapt evp, Kankaanpää 
12 Haapakoski Hannes, opettaja, Kankaanpää 
13 Jompero Sirpa, HM, eläkeläinen, Kankaanpää 
14 Koivunen Leena, hoitoapulainen, Jämijärvi  
15 Koivusilta Aila, erityisopettaja, Kankaanpää 
16 Korpela Mikko, yrittäjä, Kankaanpää 
17 Kujansuu Samuli, maatalousyrittäjä, Jämijärvi 
18 Kunnaspuro Raili, kirjanpitäjä, eläkeläinen Kankaanpää 
19 Kuosmanen Riitta, perushoitaja, eläkeläinen, Kankaanpää 
20 Kyyhkyharju Elina, kokki, Karvia  
21 Lehtiö Helena, eläkeläinen, Jämijärvi  
22 Lepola Pii, toimistosihteeri, Karvia
23 Moisio Anneli, toimintaterapeutti, työnohjaaja, Jämijärvi
24 Myllykoski Outi, maatalousyrittäjä, Honkajoki 
25 Mäki Tarja, diakonissa, sairaanhoitaja, Kankaanpää 
26 Mäkinen Elina, palveluohjaaja, Kankaanpää 
27 Pirttikangas Maria, laulunopettaja, musiikkipedagogi YAMK, 
Kankaanpää 
28 Pohjus Jorma, eMBA agrologi AMK, yrittäjä, Kankaanpää 
29 Raiskio Pirjo, emäntä, Kankaanpää 
30 Saarenketo Antti, lähetystyöntekijä, Kankaanpää 
31 Simonen Matti, rakennusmestari, eläkeläinen, Kankaanpää 
32 Sjöholm Olli, yrittäjä, Siikainen  
33 Sokura Veli-Matti, kapt evp, Kankaanpää 
34 Tala Elina, toimistosihteeri, Kankaanpää 
35 Tammisto Päivi, maatalousyrittäjä, Kankaanpää
36 Torpo Tapani, tilintarkastaja, Kankaanpää 
37 Törmä Jukka, yrittäjä, eläkeläinen, Karvia  
38 Vehviläinen Timo, upseeri, Kankaanpää 
39 Vähäniemi Pentti, metsuri, Honkajoki 

III Ehdokaslista Kaiken kansan kirkko 
40 Ahokangas Petri, koneistaja, Kankaanpää
41 Elomaa Irmeli, lääkäri, eläkeläinen, Kankaanpää
42 Halme Irma, eläkeläinen, Kankaanpää
43 Holkko Merja, lehtori, yrittäjä, Karvia 
44 Joutsenlahti Anssi, rovasti, Kankaanpää
45 Kangas Elina, kumppanuusjohtaja, yrittäjä, Kankaanpää
46 Kangas Emmi, lähihoitaja, Jämijärvi 
47 Kortteus Rami, lähihoitaja, Kankaanpää
48 Kuusisto Paula, myyntiassistentti, Kankaanpää
49 Lahdensivu Katri, yrittäjä, Kankaanpää
50 Lanne Pauli, toimitusjohtaja, Kankaanpää
51 Lentovaara Joni, rakennusyrittäjä, Karvia 
52 Malmivaara Pirjo, kotitalousteknikko, Honkajoki
53 Myllykoski Raimo, vartija, Kankaanpää
54 Mäkelä Kaidi, emäntä, Honkajoki 
55 Männistö Mika, toimitussihteeri, yhteiskuntatieteiden 
maisteri, Kankaanpää 
56 Nevala Eija, keittäjä, siivooja, Karvia 
57 Rajala Juhani, autonkuljettaja, Jämijärvi
58 Rinne Juha, yrittäjä, Karvia 
59 Saari Erja, lähihoitaja, Kankaanpää
60 Saimala Kari, eläkeläinen, Kankaanpää 
61 Sampakoski Tiina, pastori, Kankaanpää
62 Syväoja Hannu, agrologi, Honkajoki 
63 Vakkuri Ilkka, toiminnanjohtaja, teologian tohtori, Kankaanpää
64 Viitasalo Mirja, hotelli-ravintolayrittäjä, Kankaanpää
65 Vuorenmaa Esa, kaivinkoneen kuljettaja, Jämijärvi 
66 Ylikoski Kauko, maanviljelijä, Siikainen 
67 Ylikoski Petri, henkilöstökoordinaattori, Kankaanpää

Ehdokaslistojen yhdistelmä Kankaanpään seurakunnan 
kirkkovaltuuston jäsenten vaalissa 2022 
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SSEEUURRAAKKUUNNTTAATTAAPPAAHHTTUUMMAATT  LLOOKKAA--MMAARRRRAASSKKUUUU  22002222    
  JUMALANPALVELUKSET: 

Su 16.10. klo 10 Messu srk-kodissa, Ervasti, Tanskanen 
Su 23.10. klo 12 Sanajumalanpalvelus srk-kodissa, Broberg  
Su 30.10. klo 12 Sanajumalanpalvelus srk-kodissa, Broberg 
La 5.11. klo 19 Pyhäinpäivän iltajumalanpalvelus ja poisnukkuneiden 
muistaminen kirkossa, Ervasti, Tanskanen 
Su 6.11. klo 10 Messu seurakuntakodissa, Ervasti, Tanskanen 
Su 13.11. klo 10 Sanajumalanpalvelus srk-kodissa, Ervasti  
Su 20.11. klo 10 Sanajumalanpalvelus srk-kodissa, Kalliomaa 
Su 27.11. klo 10 Messu srk-kodissa, Ervasti, Tanskanen 
 
LAPSI- JA NUORISOTYÖ: 
Perhekerho perjantaisin Nuokkarilla klo 10:30-12, Tanja Haapala 
puh. 040 724 2972 (ei syyslomaviikolla 43) 
 
MUU TOIMINTA: 
Hartaudet Metsätähdessä klo 14 tiistaina 18.10., 1.11.(eht.), 15.11. 
Kirkkokuoron harjoitukset maanantaisin srk-kodilla klo 19 
Su 16.10. klo 14 Se löytyi -Missiotilaisuus Sammin kylätalolla,         
Ervasti, Kyytinen, Mikkola, Jari & Majlis Duo 
Ke 19.10. klo 18 Naistenpiiri srk-kodilla 
Ti 25.10. klo 18:30 Rukouspiiri Nuokkarilla 
Ke 26.10. klo 10 Seurakuntakodin kerho, Päivärinta 
Ke 26.10. klo 18 Toivelauluja srk-kodilla nälkäpäiväkeräyksen hyväksi 
Ma 31.10. klo 17 Miestenpiiri srk-kodilla, Ervasti, Tanskanen 
Ti  1.11. klo 17 Raamattupiiri srk-kodissa, Ervasti 
Ti 8.11. klo 18:30 Rukouspiiri Nuokkarilla  
Ke 9.11. klo 10 Seurakuntakodin kerho, Päivärinta 
Ke 9.11. klo 16 Sururyhmä alkaa (16.11., 23.11., 7.12., 21.12.2022, 
4.1.2023), ilmoittautuminen Kaisalle puh. 0400 363 588 
Su 20.11. klo 18 Joulukonsertti kirkossa, Mikko Mäkeläinen,                                     
järj. Lions Club Siikainen. Ohjelma 20 e, ovelta 25 e.  
Ma 21.11. klo 17 Miestenpiiri srk-kodissa, Ervasti, Tanskanen 
Ti  22.11. klo 17 Raamattupiiri srk-kodissa, Ervasti 
Ti 22.11. klo 18:30 Rukouspiiri Nuokkarilla 
Ke 23.11. klo 10 Seurakuntakodin kerho, Päivärinta 
 
 
 
SEURAKUNTAVAALIT LÄHESTYVÄT: 
 
Srk-vaalien ennakkoäänestys seurakuntakodilla 
ti 8.11.-pe 11.11.2022 klo 9-18. 
Varsinainen vaalipäivä su 20.11.2022, 
äänestys seurakuntakodilla klo 11-20.                                                            
             
 
 
 
 
 
 
 

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 
Lastenohjaaja Tanja Haapala puh. 040 724 2972 
Suntio Majlis Mäki puh. 040 575 4205 
VIRASTO avoinna TI ja KE klo 9-12  
(tai sopimuksen mukaan) puh. 040 549 3122 

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

 

JULKINEN TIEDOTE


