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huomioista 

 Kunnan ja yrittäjien yhteistoimintaa pitää edelleen edistää. Myös yksinyrittäjät tulee huomioida, jo 

pelkkä henkinen tukikin on tärkeää. Alkutuotanto on yrittäjyyttä. Itsensä työllistäminen on 

Siikaisissa keskeisin toimeentulomahdollisuus.  

 Kunnan rooli ei ole varsinaisesti tehdä työpaikkoja, eikä tukea rahallisesti ketään, mutta yrittäjää 

voitaisiin tukea alkulähdössä. Yrittäjäyhdistys on avainasemassa, kunnan puolelta tärkeää on 

osallistua yrittäjätapaamisiin. Edullisia tontteja ja myynnissä olevia tiloja Siikaisissa yritystoiminnalle 

olisi.   

 Henkilöstövuokrausta ja osuuskuntapohjaista toimintaa pitäisi olla enemmän, kunnan rooli 

käynnistävänä moottorina. Biokaasun ja valokuidun mahdollisuudet pitäisi hyödyntää. 

Energiatuotannon kehittämisessä pitää olla mukana. Voimalaitosten saaminen kuntaan, 

maankäytön suunnittelua aurinkoenergian tarpeisiin.  Eteläpään matkailukeskuksen edelleen 

hyödyntäminen. 

 Keskenään kilpailevaa yritystoimintaa ei juuri ole, yhteistyön luulisi olevan hyvästä ja luovan 

paikallisidentiteettiä. Kaikki eivät tiedä, mitä yrityksiä on ja mitä palveluita saa, jätä euro Siikaisiin -

kampanja ei ole ollut vielä kovin näkyvä, työtä pitäisi jatkaa > Kunta voi auttaa 

yhteismarkkinoinnilla yrityksiä. Markkinoinnissa pitää tuoda laajasti esiin mitä Siikaisissa on.  

 Negatiivista julkisuutta oli aiemmin kunnassa paljon, se pitää saada kääntymään positiiviseksi.  

Pienetkin positiiviset uutiset ovat tärkeitä.  

 Paikallinen identiteetti on ongelmallinen kun Siikainen on kylien pitäjä. Yhdistysten voimavarojen 

kerääminen kylien yli on tärkeää. Vahvana pitäisi nostaa koko Siikainen -ajatus, kylät yhdessä, kukin 

saa silti toimia omassa kylässään. Yhdistysten toiminnan tukeminen on tärkeää.  

 Mökkiläisiä on lähestytty eri keinoin, moni tulee mökille koska saavat olla rauhassa, eivätkä 

haluakaan tulla häirityksi kunnan asioilla. 

 Työpajatoimintaan pitäisi saada kehitystä, vaikka ei taloudellista tuottavuutta voi kunnalle olla. Se 

voisi  poikia oikeasti oma-aloitteisuuden kasvua. On myös ihmisiä, jotka eivät kuulu työttömien 

jonoon. Leijonat, SPR, Metsätähti yhteistyökumppaneina aktivoinnissa. Jollekin työn tarjoaminen ns 

aputöissä voi olla loukkaus. Myös moniongelmaiselle Siikaisten kunta on hyvä paikka, yhteisö 

aktivoi paremmin kuin kaupunki.  Saataisiinko yhdistyksiä järjestämään kuntouttavaa työtoimintaa, 

siellä mielekkäämpää tekemistä?  

 Kunnan ja yrittäjien yhteistyö työllistämisessä, voisiko enemmän vielä löytää räätälöityjä paikkoja. 

Toisaalta nykyään tehdään pitkiä työmatkoja ja myös asuminen voi olla peruste muuttaa vaikka ei 

työtä olisikaan.  

 Kylien vesihuolto pääosin kunnossa ja veden laatu hyvää, vesijohtoverkko on kuitenkin liian 

hajanainen, onko resursseja laajentaa puhtaan veden verkostoa? Onko veden ottamisen lisääminen 

kunnan alueelta mahdollista?  Jätevesiasetuksen väljyys nähdään hyvänä asiana maaseudulla.   



 Kiinteistömassa on väärän tyyppistä ja korjausvelka kasvaa kaikissa kiinteistöissä. Vuokra-asuntojen 

kunnostusta tulee tehdä järjestelmällisesti. 

 Maankäytön suunnittelu, kaavoitus pitää olla omissa käsissä. Pitää olla riittävästi hyvää tonttimaata 

ja isoja tontteja. Joustava rakentaminen ja kaavoitus. Vaikka laajalla oleva asutus mm. 

käyttötarkoituksella muutetuissa mökeissä rannoilla tuo tarvetta koulukuljetuksiin. Kylien elinvoima 

säilytetään ja rakentamista ei vaikeuteta. Kaikkea ei tarvitse rakentaa. Pidetään huolta olemassa 

olevista virkistysalueista.  

 Rakennuslupien myöntäminen. Viranhaltijoita helppo lähestyä, päättäminen helppoa viranhaltijoilla 

ja luottamushenkilöillä, vastuuhenkilön löytää helposti. Viranomaisten päätöksillä ei pyritä 

vaikeuttamaan kuntalaisten toimintaa. 

 Paikallisia tuottajia pitää käyttää. Myös paikallisia työntekijöitä kunnassa, ei ole yksityistetty 

toimintoja. Toisaalta haavoittuvainen pieni organisaatio. Henkilöstöresurssit ovat pienet tonttien 

markkinointiin.  

 Keskustaan tarvitaan kesällä istutuksia viihtyvyyttä parantamaan, ja muutoinkin keskustan 

viihtyvyyden lisääminen tarpeen. Kevyen liikenteen väylien lisääminen, Tie-/katuvalaistus, 

aluevalaistus.  

 


