
1Siikaisten kuntauutiset 6/2022

KuntauutisetKuntauutisetSiika
isten

Siikaisten kunnan tiedotuslehti

6 
2022

Siikaisten kunta 
toivottaa 

Hyvää Joulua!



2 Siikaisten kuntauutiset 6/2022

KUNNANJOHTAJAN TERVEHDYS

Harmaudesta ja pimeydestä päätel-
len vuosi lähenee loppuaan, on aika 
hieman katsoa taakseen, mutta eri-
toten katseet kannattaa kääntää jo 
tulevaan, valoon ja ensi vuoteen.

Vuosi on ollut ennakoimaton ja 
yllätyksellinen moneltakin osin. 
Median otsikot ovat vaihtuneet ko-
ronasta energiakriisiin ja Ukrainan 
tilanteeseen. Alkuvuonna tavalli-
nen kansalainen ei voinut aavistaa, 
että sähkön hinta puhuttaisi meitä 
enemmän kuin koskaan aikaisem-
min. Monet meistä ovat joutuneet 
pohtimaan arjen säästökohteita, 
jotta selviämme kasvavista asuin-
kustannuksistamme.

Pian on käsillä se historiallinen het-
ki, kun sote-palveluiden järjestä-
misvastuu siirtyy hyvinvointialueil-
le. Meille on kuitenkin vakuuteltu, 
että kuntalaisille palvelut jatkuvat 
tuttuun tapaan ainakin ensimmäi-
sen vuosipuoliskon ajan. Mitä tu-
levaisuus tuo tullessaan, se kaikki 
on vielä työnalla. Muutoksia tulee, 
se on väistämätöntä. Toivottavasti 
parempaan suuntaan.

Kuluva vuosi on tuonut muutok-
sia myös Siikaisten kuntaan. Kun-
nanjohtajan vaihtuminen on yksi 
ehkä näkyvimmistä muutoksista, 
sen lisäksi saimme uuden hallin-
topäällikön kuntaamme. Olem-

mekin yhdessä opetelleet kunnan 
toimintamalleja ja tutustuneet 
kunnan toimintaan ja päätöksente-
koon. Julkisesti pitää antaa kiitosta 
lämpimästä vastaanotosta, jonka 
olemme saaneet. Vaikka minulla on 
virkakuukausia takana vasta muu-
tamia, koen, että olen päässyt hyvin 
yhteisöömme sisään. On mukava 
lenkkeillä kauniissa ympäristössä 
kun ”kylän raitilla” kaikki tervehti-
vät. Myös päätöksentekokulttuuri ja 
kunnan henkilöstö ansaitsee kiitok-
sen ja maininnan. Täällä keskustelu 
on avointa ja asioita viedään eteen-
päin hyvässä hengessä kunnan etu 
edellä. Entisen kunnanjohtajan Vi-
vekan terveiset olivat, että siikais-
laisten kanssa pärjää ken tahtoo. 
Tähän on helppo yhtyä.

Tulevaa vuotta on ollut vaikeaa 
ennustaa, niin talouden, kuin ta-
pahtumien valossa. Suunnitelmia 
on kuitenkin tehty. Talousarvio on 
lähes valmiina ja tapahtumia suun-
nitellaan jo aktiivisesti. Ensi kesänä 
on luvassa ainakin Siikaisten päivät 
ja muita kesäisiä tapahtumia. Si-
nun tehtävänäsi on saapua paikalle. 
Mitä keksimme vanhan kunnanvi-
raston tilalle, siihen toivottavasti 
saamme myös kuntalaisilta ideoita 
tulevan kevään aikana. 

Vaikka kaikki ei ole selvää, moni 
asia on kuitenkin kunnassamme 
hyvällä tolalla. Meillä on toimivat 

peruspalvelut, erityisen hyvä yh-
tenäiskoulu, valtavan vireät kylät 
ja yhdessä tekemisen meininki. 
Me pärjätään yhress, tulevanakin 
vuonna.

Toivotan kaikille kuntalaisille mu-
kavaa joulun odotusta ja nähdään 
viimeistään 25.11. Kunnantuvalla 
joulupuurojonossa.

Heli Kaskiluoto 
kunnanjohtaja
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Tässä lehdessä
Riemukas konsertti  sivu 4

Etsi kuva kisa   sivu 4
 

Taikuri-jonglööri Siikaisissa sivu 5

Syyslomalla Sammissa  sivu 6

Vanhustenviikolla tapahtui sivu 6 

Ilmestymispäivä 25.11.2022

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
1 23.1. 10.2.  
2 13.3. 31.3 
3 1.5. 26.5. Suvi-Siikainen 
4 21.8. 8.9. 
5 2.10. 20.10. 
6 13.11. 1.12.

Kuntauutiset 1 ilmestyy 10.2.2023. 
Ilmoitusmateriaalin viimeinen jättöpäivä on 
23.1.2023 klo 8.00!

Kansikuva: Talvinen Siikaisjärvi
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”Tulin ihan tanssien kotiin” kertoi Pirkko Aho jälkitunnel-
miaan nuorisoseuran järjestämästä tilaisuudesta.

Sunnuntaisessa konsertissa soittivat Länsirannikon Pe-
limannit ja huuliharppuyhtye Horjumattomat. Reippaat 
polkat ja sottiisit sekä kaihoisat valssit ja serenadit soi-
vat tunteella ja taidolla, laululla höystettyinä. Ne kertoivat 
ihmiselämän iloista, suruista, kaihosta ja odotuksista. Niin 
huuliharpulla kuin viululla, kitaralla ja harmonikalla. Joukos-
sa höysteenä pohjalaista uhoa ja juomarin rehvastelua.

Kymmenhenkisen pelimannijoukon johdossa olivat Viikilän 
Topi ja Juhani Passi, Juhanin toimiessa luonikkaana esiin-
tymisvuorojen jakajana.

Laulajina esiintyivät siikaislainen Touko Collander, Antti 
Pelkonen ja porilainen Kauko Ruohonen.

Antti Pelkonen, syntyperältään hänkin siikaislainen, puhal-
teli laulujensa välillä riemastuttavasti huuliharppua.

Kuorovierailijana tulivat konserttiin Merikarvian Proosit 
kuoron laulajat. Heidän kauniit kansanlaulunsa ja yleisön 
pyynnöstä ylimääräisenä esittämä afrikkalainen laulu olivat 
hieno lisä tilaisuuden ohjelmistoon.

Ja lopuksi sitten vielä ”tempastiin” muutama tuttu laulu yh-
dessä, että yleisöstäkin saivat kaikki laulaa.

Teksti Raija Collander

Riemukas pelimanni ja kansanlaulukonsertti 
Siikaisten nuorisoseurantalolla

Touko Collander ja Länsiranni-
kon pelimannit esittivät yhdessä 
kappaleet Aivan mua naurattaa 
ja Romanssi. 

Jouluinen etsi kuva -kisa!
Löydä alla olevat viisi jouluista kuvaa lehden sivuilta (tässä ilmoituksessa olevia ei 
lasketa    ). Lähetä oikeat vastaukset sähköpostilla kuntauutiset@siikainen.fi tai pa-
lauta vieressä oleva vastauslomake Kunnantuvan postilaatikkoon, Kankaanpääntie 
1A, 29810 Siikainen, 12.12.2022 mennessä. Oikein vastanneiden kesken arvomme 
jouluisen tuotekorin ja frisbeekiekko -setin. 

Onnea ja etsinnän iloa!
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Nimi:

Puhelinnumero:

Siikaisten yhtenäiskoululla kävi vierailulla taikuri-jonglöö-
ri Janne Mustonen. Pelkkää taikashowta hän ei oppilaille 
esitellyt, vaan sen lisäksi hänellä oli tärkeää ja painavaa 
sanottavaa. Koulukiusaamisen on loputtava -teemaa kan-
tava, oppitunnin mittainen, puheenvuoro sai peruskoulun 
oppilaat hiljentymään, kuuntelemaan ja miettimään. Janne 
kertoi puheessaan paljon omakohtaisesta kokemuksesta 
kiusattuna olemisesta ja siitä, miten pitkäkestoiset vaiku-
tukset kiusatuksi tulemisella voi olla.

-Syksyllä 2020 uutisoidut koulukiusaamistapaukset saivat 
kuppini vuotamaan yli ja kaatumaan. Päätin silloin alkaa 
taistella koulukiusaamista vastaan,  kertoo Janne.

Kahden viimeisen vuoden aikana Mustonen on pitänyt 55 
puheenvuoroa koulukiusaamisesta ja ne ovat tavoittaneet 
noin 6 500 oppilasta.

-Taistelen aktiivisesti  koulukiusaamista vastaan ja aion 
käyttää siihen aikaani koko työurani ajan tai kunnes koulu-
kiusaaminen loppuu, Janne toteaa.

Vakavasta asiasta siirryttiin välitunnin jälkeen ihastelemaan 
Jannen taikashowta, mikä olikin upeaa taikatemppujen tai-
turuutta höystettynä hersyvällä Stand up -komiikalla. Nauru 
ja ihastelun äänet raikasivat yhteinäiskoulun juhlasalissa 
oppilaiden seuratessa showta, mistä riitti kerrottavaa vielä 
kotonakin!

Teksti Miia Leivo 
Kuvat Miia Leivo ja Janne Mustosen Promokuva

Taikuri-jonglööri tärkeällä asialla!

Vastauslomake

Sivu:

Sivu:

Sivu:

Sivu:

Sivu:
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Lomaviikon viimeiset päivät kuluivat vauhdikkaasti perjan-
tain disco-illan valmisteluissa Seija Myllymäen ideoimassa 
alakoululaisten tapahtumassa. Torstain kuusituntinen kului 
kahdeksantoista pienen apulaisen voimin; kukin vuorollaan 
pääsi viimeistelemään pitsoja mielipäällysteillään ja koris-
telemaan jälkiruokaleivoksia erilaisilla herkuilla. Jokainen 
osallistui myös juhlatilan koristeiden valmistamiseen.

Perjantai-iltana kylätalon täytti kolmekymmentä iloista vi-
peltäjää. Yhdessä leikkiminen ja pelaaminen sujui muka-
vasti musiikin tahdissa. Edellispäivänä valmistetut herkut 
maistuivat leikkien lomassa. Kavereiden tapaaminen viikon 
loman jälkeen oli mieluista. 

Sammin kylätalon avarat ja toimivat tilat loivat erinomaiset 
puitteet tämänkin tapaisen tapahtuman järjestämiselle.

Tapahtuman järjestäjä: Satakunnan Lastenliitto/piirikoordi-
naattori Seija Myllymäki 

Teksti ja kuvat: Arja Lehtinen

Syysloman iloiset päättäjäiset Sammin kylätalolla

Lokakuun vanhustenviikon tilaisuudessa Siikaisissa puhunut geriatrian erikoislääkäri Markus Halminen esitteli monipuoli-
sesti vanhenemiseen liittyviä tosiasioita runsaslukuiselle yleisölleen. Toimintakyvyn säilyttämisen kannalta tärkeinä asioina 
nousivat esiin tutut ihmiselon osa-alueet; liikunta, ravinto, hyvä uni ja sosiaaliset suhteet. Kokonaisuutena Halmisen esi-
tyksestä jäi myönteinen kuva vanhenemisesta ja siitä, millä tavoin jokainen voi vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa.

Koululaisten esitykset täydensivät juhlan antia. Käsityökoulun oppilaiden pirteä esiliinaesitys sopi hyvin ajan henkeen; 
suojataan vaatteita, vähennetään pyykkikoneen käyttöä, yleisölle hyvin tuttua  omilta lapsuusvuosilta. Lisäksi yhtenäis-
koulun lauluduo Netta Rantala ja Senja Sengström opettajansa Tarja Koiviston säestämänä ilahduttivat yleisöä lämmin-
henkisillä lauluillaan.

Tilaisuuden järjesti Siikaisten vanhus- ja vammaisneuvosto

Miten suunnata onnistuneesti tulevaisuuteen?

Taitavissa käsissä valmistui-
vat niin syksyiset ” auringot” 
kuin led-valolyhdytkin.

Jälkiruokaleivonnaiset 
maistuivat disco-väelle.

Teksti: Arja Lehtinen 
Kuva: Miia Leivo

Käännä katse ongelmista siihen, 
mikä on vielä hyvin!

Markus Halminen, Siikainen 5.10.22.

YHTEENVETO
• Liikunta on tutkitusti lääke moneen vaivaan!

• Käytä mielikuvitustasi, jotta löydät mieleisesi ja sinun tervey-
dentilaasi sopivat lajit.

• Kun verenkiertosi voi hyvin ja nukut hyvin, aivosi voivat hyvin!

• Sosiaalinen kanssakäyminen on tärkeää! Keittiö-wc-sänky 
–kolmio on turhan ahdas

• Monipuolista ravitsemusta ei saa unohtaa! Pulla ja kahvi ei riitä, 
valkuaisaineita ja kuitua!

• Muista myöskin lepo ja rentoutuminen (metsä, luonnon vesis-
töt, musiikki)
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VASTAUKSET KYSELYYN SIIKAISLAISTEN IKÄIHMISTEN 
TERVEYSPALVELUIDEN SAATAVUUDESTA

Siikaisten vanhus- ja vammaisneuvosto kartoitti yli 65-vuotta täyttäneiden siikaislaisten ikäihmisten terveys-
palveluiden saatavuutta viime toukokuussa. Kyselyn vastauksia hyödynnetään Satakunnan vanhusneuvoston 
kanssa kehittämällä näitä palveluita. 

 

 

 

 

 

 

73 %

19 %

8 %

Olen tyytyväinen saamaani palveluun terveyskeskuksessa.
Vastaajia 26

samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä eri mieltä en osaa sanoa
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Terveyskeskuksen lääkärin vastaanotolla saa hyvin 
vastaanottoaikoja.

Vastaajia 27

samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä eri mieltä en osaa sanoa
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Käytän pääasiassa yksityisen sektorin lääkärinpalveluita.
Vastaajia 23

samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä eri mieltä en osaa sanoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 %

61 %

25 %

3 %

Käytätkö terveyskeskus palveluita.
Vastaajia 28

en juuri muutaman kerran vuodessa kuukausittain tai harvemmin viikoittain

Vastaajia 28

Käytätkö terveyskeskus palveluita?

en juuri 11%
muutaman kerran vuodessa 61%
kuukausittain tai harvemmin 25%
viikoittain 3%

Olen tyytyväinen saamaani palveluun terveyskeskuksessa.

samaa mieltä 73%
jokseenkin samaa mieltä 19%
jokseenkin eri mieltä 8%

Terveyskeskuksen lääkärin vastaanotolla saa hyvin aikoja.

samaa mieltä 29%
jokseenkin samaa mieltä 41%
jokseenkin eri mieltä 11%
eri mieltä 15%
en osaa sanoa 4%

59 %

11 %

11 %

19 % samaa mieltä 59%
jokseenkin samaa mieltä 11%
jokseenkin eri mieltä 11%

en osaa sanoa 19%

Terveyskeskuksen hoitajan vastaanotolle saa hyvin aikoja.

Käytän pääasiassa yksityisensektorin lääkärinpalveluita.

samaa mieltä 4%
jokseenkin samaa mieltä 9%
jokseenkin eri mieltä 17%
eri mieltä 57%
en osaa sanoa 13%

 

 

 

 

 

 

 

13 %

8 %

71 %

8 %

Käytän sähköisiä ajanvarauspalveluita.
Vastaajia 24

samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä eri mieltä en osaa sanoa

samaa mieltä 13%
jokseenkin samaa mieltä 8%

eri mieltä 71%
en osaa sanoa 8%

Käytän sähköisiä ajanvarauspalveluita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

18 %

4 %

65 %

13 %

Olen kokenut viimeisen 12 kk:n aikana syrjintää 
terveyspalveluiden saannin suhteen.

Vastaajia 23

samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä eri mieltä en osaa sanoa

68 %

18 %

7 %
3 % 4 %

Minulle jäi tunne, että minusta välitettäisiin. Palvelusta oli 
helppo saada tietoa. Sain riittävästi ohjeita ja tukea itseni 

hoitoon/asiani hoitoon jatkossa.
Vastaajia 28

samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä eri mieltä en osaa sanoa

samaa mieltä 18%
jokseenkin samaa mieltä 4%

eri mieltä 65%
en osaa sanoa 13%

Olen kokenut viimeisen 12kk:n aikana syrjintää terveyspal-
veluiden saannin suhteen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

18 %

4 %

65 %

13 %

Olen kokenut viimeisen 12 kk:n aikana syrjintää 
terveyspalveluiden saannin suhteen.

Vastaajia 23

samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä eri mieltä en osaa sanoa

68 %

18 %

7 %
3 % 4 %

Minulle jäi tunne, että minusta välitettäisiin. Palvelusta oli 
helppo saada tietoa. Sain riittävästi ohjeita ja tukea itseni 

hoitoon/asiani hoitoon jatkossa.
Vastaajia 28

samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä eri mieltä en osaa sanoa

Minulle jäi tunne, että minusta välitettäisiin. Palvelusta oli helppo 
saada tietoa. Sain riittävästi tukea asiani/itseni hoitoon jatkossa.

samaa mieltä 68%
jokseenkin samaa mieltä 18%
jokseenkin eri mieltä 7%
eri mieltä 3%
en osaa sanoa 4%

Sanallisia palautteita:
- toivottavasti terveyskeskus-/palvelut säilyvät omalla paikkakunnalla (3) 
- lääkäripalvelut edes kerran viikossa (2) 
- terveydenhoitajan palvelut (1) 
- laboratorionäytteiden otto (1) 
- pitkä odotus terveyskeskuksen vastaanotolle johti nopeaan toimintaan satasairaalassa (1) 
- tyytymättömyys Posan johtoon (1) 
- pyydetään käyttämään itse tietokonetta (1) 
- ei mitään valittamista (2)

eri mieltä 0%
en osaa sanoa 0%

eri mieltä 0%

jokseenkin eri mieltä 0%

jokseenkin eri mieltä 0%
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#Palohallussa

paloturvallisuusviikko.fi

Siikaisten paloasema
klo 11.00-14.00

ohjelmassa mm: kodin turvallisuus, palovaroitin, turvallinen keittiö, lapsille toimintarata, arvontaa, 
tarjolla kahvia ja grillimakkaraa
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Joulumuorintori
Sunnuntaina 18.12. klo 13 - 16 

entisen osuuspankin tiloissa

Myynnissä jouluisia tuotteita!

Jouluista musiikkia klo 15 alkaen 
Eveliina Eloranta

Pöytävaraukset 10.12. mennessä, 
Säde Suominen 041 441 8765

Kahvila & Oluttupa Kaarna auki tapahtuman ajan!

18.12.klo 13 - 16

l 

 

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 
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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!

Lämmin kiitos asiakkailleni 
ja yhteistyökumppaneilleni 
kuluneesta vuodesta 2022.

Hyvää Joulua ja Onnea Vuodelle 2023.Hyvää Joulua ja Onnea Vuodelle 2023.

Liikkeet suljettuna 24.12.- 1.1.2023.

Marjan Putiikki 
Lauttijärventie 1, Siikainen

Lämmin kiitos asiakkailleni 
kuluneesta vuodesta! 

Hyvää Joulua ja Onnellista 
Uutta Vuotta 2023! 

Joulun lahjakorteista erilaisia tarjouksia 
esim. luksusjalkahoito 1,5 h normaalin 

hinnalla. 

Lahjakortin ostaneiden kesken arvotaan 
hoitolahjakortti 50 euroa. 

Kosmetologi-Jalkahoitaja 
Seija Alanko 0500 594 620 

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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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 

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

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)

Kaipaatko opastusta  
sähköisiin pankkipalveluihin?

Ota mukaasi oma tabletti, kännykkä 
tai kannettava tietokone, voimassa oleva
henkilöllisyystodistus sekä pankkitunnukset.

EURAJOKI 
ti 29.11. klo 10-16.00

KIIKOINEN 
ti 29.11. klo 13.30-16.00

MERIKARVIA
ti 29.11. klo 10-16.00

PORI 
ti 29.11. klo 10-16.00

KANKAANPÄÄ 
ke 30.11. klo 10-16.00

RAUMA 
to 1.12. klo 10-16.00

ULVILA  
to 1.12. klo 10-16.00

Kiinteän verkon lankaliittymistä ja 
kotimaisista matkapuhelinliittymistä 
0,0835 €/puhelu + 0,167 €/min 
(hinta sisältää ALV:n)

Ilmoittautuminen: 
https://www.lyyti.in/varmuuttaverkkoon112022 
tai puhelimitse 010 252 0450 
(arkisin klo 10-16).

Tervetuloa Varmuutta verkkoon -digiopastukseen!

26.11 klo 11-16 MuuMaan pikkujoulu

1.12. Erityisryhmien päivätanssit Messunavetassa

3.12. Farmin lavalla Duo Saara & Mikko ja PuistoPub

6.12. Itsenäisyyspäivän brunssi (pöytävaraukset)

11.12. Koko perheen joulumessut Messunavetassa

17.12 klo 11-16 MuuMaan joulurauhan julistus

Harjuntie 28, 29790 Tuorila  www.koivuniemenherra.fi

Joulun alla farmilla tapahtuu!

LISÄTIETOJATAPAHTUMISTANETTISIVUILLAMME

LOUNAS-KAHVILA 
LA-SU KLO 11-16 
(lounas klo 11-14)

 
Pikkutontun joululounas

katettuna 18.12. asti.

Tervetuloa nauttimaan joulun tnnelmasta!
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KKaauunneeiimmmmaatt    
 

Su 27.11.2022 
Klo 16 alkaen 

Sammin kylätalolla 

JJoouulluullaauulluutt 

Kahvi- ja glögitarjoilu 
Lämpimästi tervetuloa! 

SSaammmmiinn  kkyyllääyyhhddiissttyyss    
ttooiivvoottttaaaa  kkaaiikkiillllee    

 MMuukkaavvaaaa  JJoouulluunnaaiikkaaaa  jjaa    
 LLyykkyykkäässttää  UUuuttttaa  VVuuoottttaa  
 

SUOMEN PUNAINEN RISTI 
Siikaisten osasto

KIITOS !

Nälkäpäiväkeräyksen tulos oli 
2.593,38 € eli 1,79 €/asukas!

Kiitos kaikille keräykseen osallistuneille!

Rauhallista Jouluaikaa ja 
Hyvää Uutta Vuotta 2023 !

SPR Siikaisten osasto

ELÄKELIITON SIIKAISTEN YHDISTYS

Yhdistyksen syyskokous pidetään OP:n ko-
koustilassa 29.11.2022 klo 11.00. Käsitellään 
lakisääteiset asiat sekä suunnitellaan vuoden 
2023 toimintaa.

Tervetuloa mukaan!

Paavo Tornikoski puheenjohtaja 
Marja-Liisa Erkintalo sihteeri

ELÄKELIITON SIIKAISTEN YHDISTYS

Pikkujoulua vietämme 15.12.2022 klo 17.00 
Merikarvialla Lounasravintola Sinihelmessä. 
Otetaan pieni paketti ja iloinen mieli mukaan.

Ilmoittautumiset: Paavo 0500 168 943 
      Marja-Liisa 040 513 4147
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Kai vielä saa kiittää, 
ainakin aihetta on
Niin, vanhoja muistoja, velkaa olen elä-
mäni. Ja kiitoksen äidilleni, kyläläisille ja 
Erkkilän Väinölle.

Syystä jota en tiedä, isäni Ypäjällä asunut 
veli oli tuonut 1970-luvulla kymmenittäin 
piisaminrautoja ja nahoitus-/kiristys-/
kuivauslautoja. Lapsellinen kun olin jo 
silloin, ajattelin velvollisuudekseni niitä 
käyttää.

Tasapohjainen pieni kulkuvehje, siikais-
laisittain lotka, oli käytössä, senkertai-
nen kulkuväline ei ollut mun väsäämäni, 
mutta pieni se oli. Vuorijärven puolivälin 
olin Isonniityn rannasta lähteneenä ke-
vään sulamisvesien aikana ylittänyt, vesi 
oli sulamisaikaan lähellä nollaa astetta.

Yhtäkkiä huomasin että pidetty ja kaikin 
puolin sosiaalinen koiramme Vahti oli 
lähtenyt uimaan perässäni ja pyrki jär-
vellä kyytiin. Lotka haukkasi takaa vettä 
Vahtin painosta ja jäin veden varaan.

Kylmän sään vuoksi minulla oli paksut 
vaatteet, pitkä takki ja pitkät saappaat. 
Niillä uimisräpiköiminen ei ollut kaunista 
katsottavaa kun uimataito oli muutenkin 
heikko.

Tältäkö tuntuu kuolla, ehdin ajatella kun 
jalat alkoivat vettä täynnä olevissa saap-

paissa painua kohti pohjaa. Muistan tun-
teen vieläkin hyvin. Ja sen että kun olin 
kaulaani myöten vedessä, alkoivat jalat 
tuntea jotain mikä voisi kantaa. Järven 
jäätyminen ja keväinen vedennousu oli 
irrottanut pienen sammalsaarekkeen, 
jolla oli leveä jalka veden alla. Sitä pit-
kin kömmin mättäälle, lopulta makuulle, 
puolet kehosta veden alla, puolet kir-
peässä kevätilmassa.

Huusin apua, hyvin tietoisena ettei ku-
kaan kuulisi. Ja kylmä oli niin ettei sitä 
tärinää  ja horkkaa millään pysty kuvaile-
maan. Olin niin jäässä ettei tullut mieleen 
vähentää vaatteita ja yrittää uida. Miten 
jääpuikko olisi räpiköinyt, kun ei oikein 
osannutkaan, eikä voinut uimiseen luot-
taa.

Oli navetta-askareiden aika, mutta Ai-
no-äitini huolestui että ”nyt se Pekka 
on ollut liian kauan reissussa”. Hän lähti 
juosten järvenrantaan, ja kuuli huutoni. 
Kun tunnistin hänen hätänsä, huusin 
vastaan ja yritin rauhoitella että ”ei mulla 
enää mitään hätää ole kun mut on näh-
ty”.

Äiti juoksi saman kilometrin takaisin ko-
tiin huutaen matkalla, mutta kukapa sitä 
olisi kuullut. Kotona sitten puhelimeen 
soittaen kaikille naapureille, etenkin lä-
hempänä järveä oleville. Ilta-askareiden 
aika kun oli, ja kaikissa taloissa karjaa, 

ei löytynyt tuvissa puheluihin vastaajaa.

Paitsi Erkkilästä. Erkkilän vene oli ran-
nassa ja isäntä-Väinö lähti paitahiha-
sillaan suoraan navetasta soutamaan 
Kalliomäen rantaan, ja sai minut jotenkin 
veneeseen ja rantaan vietyä. Heikosti 
muistan jotain siitä kun minut talutettiin 
Kalliomäkeen, jotenkin tieto oli kulkenut 
ja väkeä oli paikalla paljon. Isän kyydissä 
pääsin kotiin sulamaan. Surukseni kuu-
lin myöhemmin että tulomatkalla reh-
kiessään hikoillut Väinö oli paluumatkalla 
märissä vaatteissa kylmettänyt itsensä 
ja sairastellut pari viikkoa.

Nuorena muisto jäi taka-alalle, mutta tu-
lee nykyään vanhana äijänä mieleen, kun 
olen viluissani; voin sanoa että tiedän 
miltä tuntuu kun on kylmä. Jälkeenpäin 
olen lukenut monen asiantuntijan kerto-
mana että niin pitkään ei niin kylmässä 
vedessä voi säilyä hengissä. Kuitenkin 
säilyin, kiitos äidille ja Erkkilän Väinölle!

Tämä kirjoitus juontaa siitä ettei minulle 
ole jäänyt muistikuvaa siitä olenko kiittä-
nyt kyläläisiä ja etenkin Erkkilän Väinöä. 
Toivon että niin tein, mutta tässä ainakin 
postuumisti.

T. Pekka Koivuviita    

Lukijan kirjoitus

LAAT IKO ITA ,  LAULUA JA  LÄH IMMÄIS IÄ
Yhteisöllinen jouluruokailu ja -juhla 14/12/2022

Hyvää Joulua Merry Christmas
Punaisen Ristin Siikaisten osasto

järjestää joulujuhlan yhdessä
yrit täj ien ja seurakunnan kanssa.
Tapahtuma on maksuton ja kaikki
ovat tervetullei ta mukaan syömään

ja juhlimaan!
 

Welcome to the Christmas Party
14.12.2022 at Siikainen Parish hall

(Pappilantie 1, 29810 Siikainen).
The event is free and everyone is welcome
to eat and celebrate! Food is served from
1PM and the celebration starts at 2PM.

 
Organizers of the event are Finnish Red

Cross Siikainen department, enterpreneurs
and congregation.

 
 

KELLO 13 ALKAEN RUOKAILU JA KLO 14 JUHLA
SIIKAISTEN SEURAKUNTATALOLLA 
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Ilman ajanvarausta maanantaisin kello 9-15. 
Muina päivinä puhelimitse tai ajanvarauksella. 
Kelan ja verottajan avustavat asiakaspalvelutehtävät 
ja neuvonta sekä opastus sähköisten palvelujen käytössä. 
Asiakkaiden käytössä tietokone.

Palveluneuvoja Miia Leivo                  044 720 1040

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@siikainen.fi

KUNNANTUPA

Posti- ja käyntiosoite Kankaanpääntie 1A, 29810 Siikainen
sähköpostiosoite kirjaamo@siikainen.fi
puhelinnumero 0447201020

Kunnantuvalla sijaitsevat kunnan oman hallinnon lisäksi kirjasto, 
kelan ja verottajan asiointipiste, maaseutusihteerin ja mhy:n 
palvelupisteet sekä Posan hammashoitola.

Kunnanjohtaja Heli Kaskiluoto  044 720 1071
Hallintopäällikkö Jouni Vataja  044 720 1021
Tekninen johtaja Anne Järvenranta 044 720 1028
Sivistystoimenjohtaja/rehtori Jari Tuuri 044 720 1041
Vapaa-aikasihteeri Taisto Salo  044 720 1036
Päiväkodinjohtaja John Söderbacka    044 720 1072
Vesilaitoksenhoitaja Juha-Matti Nurmi 044 720 1034

Teknisen toimen päivystys:
arkipäivien ulkopuolella vesilaitoksen 
ja kiinteistöhuollon päivystysnumero  044 7201029

ASIOINTIPISTE

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

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

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

KIRJASTOHALLINTO JA MUUT PALVELUT

 Kunnantupa ja kirjasto on suljettu 
5.12.2022 ja 23.12.2022- 1.1.2023

Hyvää Joulua 
ja 

Onnellista Uutta Vuotta!

TIEDOTE JOULUN AJAN TOIMINNASTA

SIIKAISTEN PERUSPALVELUKESKUS ON SULJETTUNA 
23.12.2022 – 8.1.2023

Pyydämme asiakkaitamme huolehtimaan hyvissä ajoin 
ennen sulkuja mm. hoitotarvikkeiden haut ja reseptien 
uusinnat.

Hoidonohjaukset ja ajanvaraukset sulkuaikana normaaliin 
tapaan puh. 040 652 4340 ma–to 8.00–16.00 ja pe 8.00–
15.00.

Omaolosta löydät sosiaali- ja terveyspalvelut, nopeasti ja 
esteettömästi, ympäri vuorokauden, www.omaolo.fi.

Äitiys- ja lastenneuvolan palvelut Tapalassa Kankaanpääs-
sä normaalisti.

Laboratorionäytteenotto Tapalassa Kankaanpäässä ajan-
varauksella www.satadiag.fi tai puh. 02 627 6410 arkisin 
10.00–15.00.

SOTE-KESKUS TAPALA, Tapalankatu 20, Kankaanpää. 
Päivystys kiireellistä hoitoa vaativille asiakkaille avoinna 
ma–pe 8.00–20.00, la–su ja arkipyhinä 8.00–18.00. Soita 
ennen lähtöäsi puh. 02 577 3265. 

Koronanäytteenoton puhelinneuvonta puh. 02 577 3265 
on avoinna arkisin 8.00-15.00. Soita aina ennen näytteelle 
saapumista, saat puhelimitse näytteenottoajan ja saapu-
misohjeen. 

Yöpäivystys ma-pe 20.00–8.00, la–su ja arkipyhinä 18.00–
08.00 on Satasairaalassa Porissa. Soita ennen lähtöäsi vas-
taanotolle puh. 116117.

Siikaisten hammashoitola on suljettuna 23.12.2022-
2.1.2023. Ajanvaraus 8.00–15.00, puh. 02 577 3550.

SOSIAALIPALVELUIDEN NEUVONTA, Sote-keskusTapa-
la, Tapalankatu 20 Kankaanpää, suljettuna 23.12.2022-
8.1.2023. Puhelinneuvonta on suljettuna 23.12.2022-
1.1.2023 ja avoinna 2.1.2023 alkaen arkisin klo 9.00-15.00, 
puh. 02 577 2501.PoSan sosiaalipäivystystä hoitaa Sata-
kunnan sosiaalipäivystys, joka palvelee ympäri vuorokau-
den (24/7) numerosta 02 623 4380.

OIKEIN HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA!

TIEDOTE
Vaarallisen jätteen vastaanotto Puhdistamontiellä 
päättyy 28.2.2023. Jatkossa mobiilikeräys, josta 
tiedotetaan myöhemmin.
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32
OLLI SJÖHOLM

Seurakuntaväen vaaliliitto

Seurakuntavaalit 20.11. 2022

KIITOS
LUOTTAMUKSESTA

 Kunnantupa ja kirjasto on suljettu 
5.12.2022 ja 23.12.2022- 1.1.2023

10 faktaa lukutaidosta maailmalla / Lukukeskus

1. Joka seitsemäs aikuinen ei osaa lukea

2. Lukutaito on ihmisoikeus

3. Lukutaito antaa lapselle tulevaisuuden

4. Koulutus lisää tasa-arvoa

5. Lukutaito mahdollistaa demokratian

6. Globaalit kriisit uhkaavat lukutaitoa

7. Lukutaidottomuus ei ole vain köyhempien maiden ongelma

8. Suomalaisista aikuisista 11%:lla on heikko lukutaito

9. Kirjallisuus kuuluu kaikille lapsille

10. Lukutaito tarvitsee tukea

Innokkaita lukijoita löytyi kuitenkin runsaasti meiltä Siikaisista, kun 
kirjavinkkari Tiina Nilsson Porin kaupunginkirjastosta kävi esittele-
mässä suosikkikirjoja yläkoulun oppilaille. Kirjapinot tekivät kauppan-
sa ja moni uusi kirjatuttavuus löysi lukijansa. Lukuinnostusta herä-
tellään kirjavinkkarin avustuksella, koska muuten monet kiinnostavat 
kirjat uhkaisivat jäädä vähemmän tunnetuiksi ja voisivat unohtua kir-
jahyllyyn.

Lukutaito on ihmisoikeus!
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 SSEEUURRAAKKUUNNTTAATTAAPPAAHHTTUUMMAATT  JJOOUULLUUKKUUUU  22002222,,  TTAAMMMMIIKKUUUU  22002233  
 

 JUMALANPALVELUKSET: 
Su 27.11. klo 10 Messu srk-kodissa, Ervasti, Tanskanen, kirkkokuoro 
Su 4.12. klo 10 Sanajumalanpalvelus srk-kodissa, Ervasti, Tanskanen  
Ti 6.12. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa ja kunniakäynti 
sankarihaudalla. Ervasti, Tanskanen, kirkkokuoro. Juhlakahvit srk-
kodilla, järj. Siikaisten Martat, juhlapuhe, laulu- ja musiikkiohjelmaa. 
Su 11.12. klo 10 Messu srk-kodissa, Ervasti, Tanskanen  
Su 18.12. klo 12 Sanajumalanpalvelus srk-kodissa,Broberg, Tanskanen  
La 24.12. klo 16 Jouluaaton sanajumalanpalvelus kirkossa, Ervasti, 
Tanskanen, kirkkokuoro 
Su 25.12. klo 8 Jouluaamun messu kirkossa, Ervasti, Tanskanen, 
lauluryhmä. Kirkkokuljetukset klo 7 Lauttijärvi-Leppijärvi-Pyntäinen-
Sammi-Hirvijärvi-Siikainen, klo 7 Petkele-Saarikoski-Leväsjoki-Otamo-
Siikainen 
Ma 26.12. klo 12 Sanajumalanpalvelus srk-kodissa,Ervasti, Tanskanen 
Su 1.1. klo 10 Messu srk-kodissa, Ervasti, Tanskanen 
Pe 6.1. klo 10 Messu srk-kodissa, Kyytinen, Tanskanen 
Su 8.1. klo 10 Messu srk-kodissa, Marjaniemi, Tanskanen                                          
Su 15.1. klo 10 Sanajumalanpalvelus srk-kodissa, Ervasti, Tanskanen 
Su 22.1. klo 10 Messu srk-kodissa, Ervasti, Tanskanen                                             
Su 5.2. klo 10 Messu kirkossa, Ervasti, Tanskanen.                                   
Kirkkokahvit srk-kodilla. 
Su 12.2. klo 10 Sanajumalanpalvelus srk-kodissa, Ervasti, Tanskanen 
 
LAPSI- JA NUORISOTYÖ: 
Perhekerho perjantaisin Nuokkarilla klo 10:30-12, Tanja Haapala 
puh. 040 724 2972, perhekerho jää joulutauolle 16.12. 
MUU TOIMINTA: 
Kirkkokuoron harjoitukset maanantaisin srk-kodilla klo 19 
Hartaus Metsätähdessä ti klo 14: 29.11, 13.12, 20.12, 3.1, 17.1, 31.1 
Ti 29.11. klo 18 Kirkkovaltuuston viimeinen kokous srk-kodilla. 
Kokouksen jälkeen kahvitarjoilu srk-kodilla.  
To 1.12. klo 18:30 Naistenpiiri srk-kodilla adventin ja joululaulujen 
merkeissä. L.Ervasti, K.Koskinen, K.Päivärinta  
Ke 7.12. klo 10 Seurakuntakodin kerho, Päivärinta 
Ke 7.12. klo 18 Partion joulu- ja 20-vuotisjuhla srk-kodilla 
La 10.12. klo 12 Seurakuntajuhla srk-kodilla, piispa Mari Leppänen, 
khra Olavi Ervasti ja khra Mika Kyytinen  
Ma 12.12. klo 17 Miestenpiirin joulukahvit srk-kodissa, Ervasti 
Ti 13.12. klo 19 Kauneimmat joululaulut srk-kodissa 
Ke 14.12. klo 13 Jouluinen yhteisöllinen ruokailu srk-kodilla, SPR, 
yrittäjät ja srk. -Klo 14 Kaikkien ohjelmallinen joulujuhla srk-kodilla 
Ti 20.12. klo 9:30 Yhtenäiskoulun joulukirkko                                                     
Seurakuntakodin kerho ke klo 10:  4.1., 18.1. ja 1.2.2023 
To 12.1.2023 klo 18:30 Naistenpiiri srk-kodilla 
Ma 23.1. klo 17 Miestenpiiri srk-kodilla, Ervasti 
Su 29.1. klo 12 Sanan, sävelen ja rukouksen hetki                                                   
srk-kodissa, Mikko Mikkola, Jari Tanskanen 
 
 
 
 
 

YHTEYSTIEDOT:  
Kirkkoherra Olavi Ervasti, puh. 040 586 1345 
Talouspäällikkö Susanna Järvenpää,  
p. 040 5493122 
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 joulukuussa TI JA KE klo 9-12 
tai sopimuksen mukaan, p.040 5493122 

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

 

JULKINEN TIEDOTE


