
Keskustelutilaisuudet kylillä Siikaisten kunnan tulevaisuudesta maaliskuussa 2016 

Kunnanvaltuusto päätti, että kuntastrategian laadinnan pohjaksi toteutetaan kyläkierros. Tilaisuuksissa 

keskusteltiin kunnan tulevaisuudesta. Tilaisuudet olivat avoimia kaikille. Kunnan puolesta paikalla on 

kunnanjohtaja ja luottamushenkilöitä. Kylätilaisuuksia järjestettiin seitsemän: 4.3. Hirvijärvi, 10.3. Otamo ja 

Leväsjoki, 11.3. Sammi, 16.3. Kirkonkylä, 21.3. Leppijärvi ja 22.3. Saarikoski-Petkele.  Tilaisuuksien 

osallistujamäärä vaihteli 10:stä 25:een.   

Tiivistelmä kyläkierroksen sisällöstä alla:  

Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Sote palveluiden tulevaisuus huolestuttaa. Tyytyväisiä oltaisiin jos nykyiset palvelut saataisiin pitää, mutta 

mobiili- ja verkkoratkaisujen käyttöönkin on valmiuksia. Ne eivät kuitenkaan toimi kaikille. Pitkät etäisyydet 

ja kulkemisen kustannukset eriarvoistavat ihmisiä entisestään. Hammaslääkäripalvelua pidetään 

erinomaisena ja välttämättömänä, erityisesti koululaiset ja vanhukset kärsivät, ellei palvelua saa omasta 

kunnasta. 

Koulu ja päiväkoti  

Koulusta puhuttiin tilaisuuksissa melko vähän, mutta se nähdään keskeisenä kuntaa ylläpitävänä voimana.  

Koulu pitää kunnassa olla, ilman koulua ei ole kuntaa. Perusongelma on, että ei ole lapsia.  

Koulussa on vastuullista toimintaa ja opetus on hyvää. Pienissä ryhmissä saadaan hyvää tulosta. Koulussa 

lapsiin suhtaudutaan yksilöllisesti ja siellä kasvaa fiksuja nuoria. Huolenaiheena on, että nuoret eivät enää 

liiku samaan malliin kuin ennen. Mahdollisuuksia kyllä olisi.  

Koulu on tärkeä vetovoimatekijä ja asumiseen ja muuttopäätökseen vaikuttava tekijä. 

Koulukuljetusten mielekkyyttä ei aina oikein ymmärrä, autoja menee ristiin rastiin. Kilpailu lukiolaisista 

kuljetuksin ym. erikoista. Jos yläaste lopetetaan kuljetusralli kasvaa. Koulukuljetukset näyttävät toimivan, 

kuljetukset palvelevat muitakin kuin koululaisia.  

Päivähoito pitää olla kunnallisena palveluna, mutta siinä pitäisi kehittää kuntayhteistyötä. Keskitetystä 

päivähoidosta voitaisiin luopua, esimerkiksi Honkajoella on vain ryhmiksiä. Palveluseteli tai kohtuullisten 

hintojen sopiminen naapurikuntien kanssa parantaisi hajallaan olevien lapsiperheiden päivähoitopalvelua.  

Vapaa-aika: liikunta, kirjasto, kansalaisopisto, yhdistykset  

Vapaa-aikaan liittyviä huomioita tuli kaikissa tilaisuuksissa. Ladut ja jäät saivat erityistä kiitosta useassa 

tilaisuudessa.  

Kyläyhdistykset ja muut yhdistykset järjestävät paljon aktiviteetteja, niitä pitää tukea myös taloudellisesti. 

Kylätilat ovat tärkeitä, jotta on paikka missä toimintaa voi järjestää. Tiloista tulee kustannuksia.  

Kirkonkyläkin tarvitsisi oman yhdistyksensä. Yhdistysten ja järjestöjen merkitys esimerkiksi ikäihmisten 

turvallisuudessa, yksinäisyydessä, yleiskunnon säilyttämisessä jne. on suuri. 

Harrasteet keskittyvät taajamaan, mutta toisaalta, kansalaisopisto järjestää toiveiden mukaista toimintaa 

kun osallistujamäärä täyttyy. Osallistujamääräksi edellytetään reuna-alueille vähemmän kuin keskustassa. 

Kansalaisopisto toimii ja palvelee hyvin.  



Merikarvian uimahalli ja jääkiekkokaukalo ovat tärkeitä siikaislaisille, uimahallissa tuntuu olevan vähän 

käyttöä, pitäisikö kokeilla kuljetuksia Siikaisista. Urheilukenttä on paremmassa kunnossa kuin koskaan, 

mutta käyttöä on tosi vähän. 

Harrastaminen on puoli-ilmaista ja mahdollisuudet lähellä: esimerkiksi punttisalin käyttö. Kuntosalin 

välineitä pitäisi uusia pikkuhiljaa > halpaa ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. 

Kirjasto palvelee hyvin ja Leväsjoen asemaa käytetään, kirjoja saa paremmin kuin suurissa paikoissa.  

Tekniset palvelut: vesi- ja viemäri, kadut ja kiinteistöt, rakentaminen ja kaavoitus  

Ympäristöä rumentaviin pihoihin ja rakennuksiin kulkuteiden varsilla pitäisi puuttua. Keskustan yleisen 

viihtyvyyden lisääminen, ympäristön kohentaminen, aito maalaismaisema. 

Hankinnat mahdollisuuksien mukaan paikallisilta yrittäjiltä. 

Jokaisen pitäisi saada rakentaa mitä huvittaa, kunhan täyttää lakimääräykset ja vesi- ja 

viemäröintisysteemit on kunnossa. Pitäisi olla helppoa muuttaa vapaa-ajan asunto vakinaiseksi. Toimiva 

lapsiperhe on aina voimavara eikä riesa vaikka metsään muuttaisikin. Suurin peikko tulevaisuudessa on, 

että rakennusluvat keskitettäisiin kaupungin yhteyteen. Kylille rakentamista tulee puoltaa. Lapsiperheet 

haluavat kylille.  

Omaehtoinen pientoiminta, rakentaminen, pitää vireyttä yllä. Rakennuslupapalvelut ovat toimineet erittäin 

hyvin ja joustavasti. Viranhaltijat tuntevat kunnan ja palvelu on hyvää.  

Rakennusoikeudet kesämökkeihin loppuvat, pitäisi saada lisää. Kesämökkirakentaminen parantaa järvien 

vesitaloutta kun rannoista huolehditaan. Mökeistä saa paremman rahan kuin talosta.  

Kylien tontit eivät ole missään esillä. Tyhjillään olevien talojen ei saisi antaa ränsistyä. 

Teollisuudelle ja yritystoiminnalle pitäisi olla tilaa. 

Kunta voisi hyödyntää lähdevesiä. Vedenottamisen lisääminen oman kunnan alueelta. Vesijohtoverkot 

hienossa kunnossa.  Hyvä ratkaisu oli rakentaa laaja verkko.   

Yksityistieavustusjärjestelmä on toimiva.  

Elinvoima: elinkeinopolitiikka, työllisyys, työttömät, tapahtumat, matkailun edistäminen, yhteistyö ja 

edunvalvonta  

Kunnan tulee tukea pankkiautomaattia edelleen. Apteekin säilyminen on tärkeää ja sidoksissa 

lääkäripalveluihin kunnassa. Palvelut säilyvät jos ihmiset niitä käyttävät. Kunta voi tukea palvelujen 

säilymistä käyttämällä niitä itse omassa toiminnassaan (paikalliset yritykset).  

Valokuitu on koettu hyvänä mahdollistajana niin elinkeinoille kuin vapaa-ajalle.  

Vapaa-ajanasukkaat ovat tärkeä ryhmä yritysten palvelujen käyttäjänä, tapahtumien tekijänä ja 

osallistujana. On uskollisia pitkäaikaisia vapaa-ajanasukkaita, mutta osallistumisaktiivisuus on hieman 

hiipunut.  



Yritystoimintaa pitää tukea henkisesti ja mahdollistamalla esim rakentaminen, mutta kunnan ei tule 

rakentaa tiloja tai syytää rahaa yrityksiin. Onko vauvaraha ja asunnonhankinta-avustus kunnan tehtävää? 

Siikainen Summer ja muuta tapahtumat koettu hienoina, mutta koordinointia ja yhdistysyhteistyötä 

tarvitaan. Eteläpää olisi hyvä matkailun kehittämisen alusta ja kunnassa olisi luontomatkailupotentiaalia.  

Keskustan ilmeeseen, viihtyisyyteen ja markkinointiin pitäisi kiinnittää huomiota.  

Hallinto 

Oma kunta turvaa oman äänen merkitystä ja todellista vaikuttavuutta päätöksentekoon. Vaikka kunnan 

tehtävät olisivat pieniä, ne ovat tärkeitä. Yhteydenpito toimii kuntalaisten, luottamushenkilöiden ja 

työntekijöiden välillä. Aloitteet kaatuvat usein rahaan. 

Jotain kuntayhteistyötä pitäisi kokeilla ja tehtäviä yhdistää. Palvelujen yhdistäminen tiiviisti. Toisaalta miksi 

keskustelemme siitä, että me ostamme palvelut, eikä tuoteta muille. Veroprosentin kasvu asettaa rajat 

itsenäisyydelle.  

Siikaisissa on liian vähän väkeä, ei ole enää mitään itua ylläpitää koko kuntaa, lautakuntia on liikaa. 

Kunnanviraston ovet ovat usein kiinni. Toisaalta kuka virastoa tarvitsee, sähköisesti ihmiset asioivat, 

harvoin tarvitaan henkilökohtaista käyntiä, ja sen voi sopia koska vaan.  

Kuntauutiset on hieno väline tiedottamiseen. Kunnan pitää tehdä imagomarkkinointia, yritysten 

yhteismarkkinointia ja tonttimarkkinointia. Palveluluettelot, verkkosivujen tiedot pitää olla kunnossa.  

Joitakin toimintoja pitää yhdistää muiden kuntien kanssa, mutta Siikainen voi mennä neuvotteluihin pää 

pystyssä, on hyvin hoitanut asiansa.  

Kuntavaakuna on tärkeä.  

 


