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Kansikuva: Raimo Maljanen, Leppijoen Kalliokoski.

Valtuusto hyväksyi joulukuussa  373 301 euroa alijäämäi-
sen talousarvion vuodelle 2020.  Kunta on tehnyt alijää-
mäisiä talousarvioita useana vuotena peräkkäin, mutta 
saavuttanut kuitenkin ylijäämäisen tilinpäätöksen. Edel-
lisen kerran alijäämäinen tulos on tehty vuodelta 2014.  
Valtionosuudet romahtivat vuosina 2017 ja 2018 yhteensä 
miljoona euroa. Tällöin nostettiin sekä tulo- että kiinteis-
töveroja. Verotus on tällä hetkellä kireämpää kuin kun-
tataloudessa keskimäärin, mutta seudullisesti ja pieniin 
kuntiin verraten kohtuullista. Talousarvioon jäi veronko-
rotuksista ja veromuutoksista huolimatta usean sadan tu-
hannen epätasapaino tulojen ja menojen välille. 

Positiivisiin tilinpäätöksiin ovat vaikuttaneet ennen kaik-
kea ennakoitua pienempi sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluiden käyttö sekä toiminnan tehostaminen.  Perus-
palvelukuntayhtymän tilojen tarve on pienentyneen palve-
lutarpeen myötä vähentynyt kunnassa. Laitosasumisesta 
on luovuttu lähes kokonaan, dementiayksikkö sulautet-
tu tehostettuun palveluasumiseen ja avoterveyspalvelut 
muuttaneet tästä vapautuneisiin tiloihin.  Myös kunnan 
omassa toiminnassa on tehty merkittäviä sopeuttamistoi-
mia. Nuorisotoimen ja kirjaston erillisistä vuokratiloista 
on luovuttu. Hallinnossa on tehty talous- ja henkilöstöhal-
linnon tukipalvelumuutos, seudullisesta elinkeinoyhtiöstä 
on luovuttu, yksityistalouksiin kohdistuneista avustuksista 
on luovuttu, velkaneuvonta on siirtynyt valtion vastuulle. 
Erityisopetus on palautettu kokonaan omaksi toiminnaksi.  
Keittiön toimintaa on jo aiemmin tehostettu toimintatapoja 
ja resurssien käyttöä muuttamalla ja edelleen siten, että se 
kattaa omat kustannuksensa. Myös kustannuksia kasvat-
tavia toimenpiteitä on lainsäädännöllisistä syistä jouduttu 
tekemään mm. varhaiskasvatuksessa ja vesilaitoksen va-
rallaolojärjestelmän perustamisessa. 

Sopeuttamistoimet eivät ole edelleenkään riittävät. Vä-
estön vähenemisen ja yleisen julkisen talouden tilanteen 
vuoksi valtionosuudet ja verotulojen yhteenlaskettu kasvu 
on liian pieni suhteessa kustannusten kasvuun.  Vuoden 
2020 talousarvion laadinnan edetessä haettiin lisää sääs-
töjä, jotka eivät vaarantaisi lakisääteisten tehtävien asian-
mukaista hoitamista.  Leikkaukset kohdistuvat hallinnossa 
”juustohöylämäisesti” elinkeinopalveluihin, edustukseen 
ja avustuksiin. Työllistämismenojen kasvua hillitään lopet-
tamalla yritysten kesätyöpaikkatuki, vähentämällä nuorten 

Siikaisten kunnan talous on naapureihin 
verrattuna hyvällä tolalla 
– silti säännölliset tulot eivät riitä jatkuviin menoihin

kesätyöllistämistä sekä rajaamalla kunnan työllistämistä. 
Keittiön toimintaa tehostetaan edelleen. Sivistystoimes-
sa tarkastetaan varsinaisen opetustoiminnan ulkopuolista 
toimintaa. Aikuiskasvatuksessa kansalaisopistotoiminnan 
viime vuosina kasvanutta rahoitusta hillitään ja toiminta 
rajataan entistä selkeämmin yhdistysten ja yritysten har-
rastustoimintaa täydentäväksi toiminnaksi.  Toiminta-
tuottojen lisäämisen osalta tarkastetaan maksut ja taksat 
tasapuolisesti kaikkien toimintojen kohdalla  huomioiden 
niiden kustannusperusteisuus ja kohtuullisuus verrattuna 
kuntiin yleisesti.  

Säästöt eivät kohdennu kunnanvaltuuston strategiassaan 
kunnan keskeiseksi voimavaraksi määrittelemän vapaaeh-
toistoiminnan tukemiseen. Yhdistyksille suunnattuja nuo-
riso- kulttuuri- ja liikunta-avustuksia kasvatettiin hieman, 
koska niillä tuetaan kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä 
ja siten ennaltaehkäistään sosiaali- ja terveyspalveluiden 
käytön kasvua. Ensi vuonna panostetaan myös Siikainen 
Summer 10 –vuotisjuhlavuoteen. Vuoden 2020 alusta Päi-
väkoti Pikku-Santrassa annettava varhaiskasvatus on val-
tuuston päätöksen mukaan toistaiseksi maksutonta. Kun-
nanvaltuusto päätti lisäksi, että kunnassa aletaan elokuun 
2020 alusta maksaa kotihoidontuen kuntalisää 100 euroa 
kuukaudessa niille perheille, jotka hoitavat lapsiaan koto-
na.
 
Käyttötalouden tulojen ja menojen epätasapainosta huo-
limatta kunnalla olisi tällä hetkellä hyvä mahdollisuus 
panostaa aikaisempina vuosina syntyneiden ongelmien 
ratkaisuun. Vuodesta 2019 on tulossa ylijäämäinen, koska 
kunta saa vuosien oikeuskäsittelyn päätyttyä palautuksena 
maksettuja lastensuojelukustannuksia yhteensä miljoona 
euroa. Tämä nostaa kertyneen ylijäämän yli kolmeen mil-
joonaan euroon ja parantaa merkittävästi kunnan puskuria 
myös valtion uudistuksia odottaessa. Kunnalla on mahdol-
lisuus hallitusti lyhentää lainojaan. Vuonna 2020 on suun-
niteltu maksettavaksi pois entiseen dementiayksikköön 
kohdistuva, noin 260 000 euron laina. Tämän jälkeen kun-
nalla on edelleen kaksi lainaa, yhteensä n 1,6 miljoonaa 
euroa. 

Kunnalla on 2019 tehdyn selvityksen mukaan laskennal-
linen, melkein 2 miljoonan euron korjausvelka, aiemmin 
purkukuntoiseksi määritettyjä kiinteistöjä sekä vanhus-
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talosäätiön kiinteistökokonaisuus purkautumassa osaksi 
kunnan toimintaa. Kiinteistöjen osalta on selvityksiä tehty 
jo vuodesta 2016. Ongelman hallittu hoitaminen edellyt-
täisi noin 100 000 euron vuosittaista lisäpanosta. Kunnan-
valtuuston päätöksellä ei vuodelle 2020 kuitenkaan varata 
määrärahaa edellisvuosia enempää vaan jatketaan suunni-
telmien täsmentämistä.

Kunnan vuoden 2020 talousarviossa toimintatuotot ovat 
vajaa 1,6 miljoonaa euroa, laskua runsas 115 000 euroa 
ja toimintamenot 11,4 miljoonaa euroa, laskua 180 000 
euroa. Henkilöstömenot ovat 2,645 miljoo-naa ja laskevat 
74 000 euroa tehtyjen sopeuttamistoimien seurauksena. 
Palveluiden ostot ovat vajaa 7,7 miljoonaa, kasvua 66 000 

euroa. Sairaanhoitopiiri ennakoi Siikaisten kunnalle suu-
rempaa kasvua kuin Satakunnassa keskimäärin. 

Vuodesta 2021 on tämän hetkisten tietojen mukaan tu-
lossa tulojen osalta hieman ensi vuotta parempi, kun val-
tionosuuspalautus kohdistuu kokonaisuutena talousarvi-
ovuoteen ja verotulojen poikkeuksellinen tulorekisteristä 
ja verokorttiuudistuksesta johtuva vajaus tasoittuu. Mikäli 
tulojen suunta muuttuu myönteisemmäksi, valtio rahoittaa 
täysimääräisesti uudet velvoitteet, ja sekä omat toimenpi-
teet että kuntayhtymien talouden ja toiminnan sopeutus- ja 
tuottavuusohjelmat purevat, on teoriassa mahdollista saa-
vuttaa lain edellyttämä talouden tasapaino suunnitelma-
vuosina.

Eteläpään matkailukeskus sijaitsee kauniilla Siikaisjärven rannalla. Matkaa Siikaisten kunnan keskus-
taan on noin 2 kilometriä. Eteläpäässä on erityisesti otettu huomioon perhelomailun tarpeet. Alue 
soveltuu myös moninaiseen virkistys- ja kokouskäyttöön oheispalveluineen. Alueella on 16 saunal-
lista, ympärivuotisessa käytössä olevaa mökkiä, joiden vuokraus hoidetaan tällä hetkellä keskitetysti 
matkailukeskuksen yrittäjän kautta. Alueen ja ravintolarakennuksen omistaa Siikaisten kunta, joka 
tekee yrittäjän kanssa sopimuksen. Siikaisten kunta on mukana 10 kunnan yhteisessä luontomatkai-
lun kehittämisverkostossa, jolle on näytetty vihreää valoa Unescon Geopark –statuksen saamiseksi 
huhtikuussa 2020.
 
Kiinnostuksen osoitukset ja lisätiedot: kirjaamo@siikainen.fi,  kunnanjohtaja Viveka Lanne 
0447201071 tai tekninen johtaja Anne Järvenranta 0447201028.

Nykyinen yrittäjä kertoo mielellään alueen nykyisestä toiminnasta ja opastaa uutta yrittäjää alkuun: 
Seija Myllymäki 040 5139877.

Yritystoiminnan perustamisessa tai kehittämisessä ja rahoitusasioissa neuvoo Siikaisten yritysasia-
mies Mari Raukola 040 542 0456, mari.raukola@kankaanpaa.fi

Eteläpään matkailukeskukseen etsitään 

ravintola/
matkailualan 
yrittäjää 
1.6.2020 alkaen
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TOIMINTAAVUSTUKSET
VUODELLE 2020

	 • Liikunnan ja urheilun toiminta-avustus
 määräraha 6.500 €

	 • Nuorisotoiminnan avustus
 määräraha 2.500 €

	 • Kulttuuritoiminnan avustus
 määräraha 1.500 €

Hyvinvointilautakunnalle osoitetut hakemukset on jätettä-
vä 27.3.2020 klo 15.00 mennessä osoitteeseen
 Siikaisten kunta /hyvinvointilautakunta,
 Kankaanpääntie 1 A, 29810 Siikainen

Jos hakija on saanut jotakin edellä mainituista avustuk-
sista vuonna 2019, hakemusasiakirjoihin tulee liittää 
selvitys avustuksen käytöstä.
Tarkempi hakuohje ja hakemuskaavake löytyvät Siikais-
ten kunnan internet-sivuilta www.siikainen.fi/ ja liikuntatoi-
mistosta.

Lisätiedot
	 • rehtori-sivistystoimenjohtaja Jari Tuuri,
 - GSM puh. 044-7201 041
 - sähköposti: jari.tuuri@siikainen.fi
	 • Lisäksi liikunta-ja nuorisotyön 
 toiminta-avustuksen osalta
 vapaa-aikasihteeri Taisto Salo
 -GSM 044-7201 036
 -sähköposti: taisto.salo@siikainen.fi

Hyvinvointilautakunta

KUNNALLE KESäTöIHIN?
 
Kunta työllistää ensi kesänä yhteensä 16 vuosina 2002-
2005 syntynyttä nuorta.
Kunta kohdentaa kesätyöt erityisesti Metsätähteen, jos-
sa tarve ja hyöty on suurin.  Myös kunnan työyksiköihin 
saattaa tulla joitakin kesätyöpaikkoja (mm. koulun kesä-
siivous ja keittiötyö). Kesätyöntekijän työaika on 30 t/vk ja 
työsuhteen kesto 2 viikkoa. Kahdelta viikolta työntekijälle 
maksetaan palkkaa yhteensä 360 euroa. Kesätyöntekijän 
tulee olla 2002 – 2005 syntynyt siikaislainen opiskelija (op-
pilaitoksessa kirjoilla oleva, koulutukseen hakeva tai oppi-
laitokseen hyväksytty) taikka koululainen.
 
Kunnan kesätyöpaikkaa on haettava 15.4.2020 mennessä 
kunnan kirjaamoon lähetettävällä avoimella hakemuksel-
la. kirjaamo@siikainen.fi.  

Muistathan laittaa hakemukseen selkeästi tiedot itsestä-
si ja yhteystietosi.  Kerro myös, mikäli on jokin ajanjakso, 
jolloin et voi ottaa työtä vastaan ja vastaavasti jos on ajan-
jakso, jolloin mieluiten ottaisit työtä vastaan. 

Tänä vuonna kunta ei maksa yrityksille kesätyöpaikkatu-
kea, joten muu kesätyö ei sulje pois hakemista myös kun-
taan, mutta etusijalle asetetaan ne nuoret, jotka eivät ole 
löytäneet itselleen kesätyötä avoimilta markkinoilta. 

Päiväkoti Pikku-Santran porukka 
toivottaa kaikille kuntalaisille 
oikein hyvää ja mukavaa vuotta 
2020 !

Siikaisten kunta 
Luontoa Käydä Edellä

Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahasto: 
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

SUOSI SIIKAISLAISTA

JÄTÄ EUROT KOTIKUNTAASI

Käyttämällä siikaislaisten yritysten palveluita ja tekemällä ostoksesi siikaislaisista 
yrityksistä luot hyvinvointia omaan kotikuntaasi. Näin toimimalla olet mukana 
luomassa uusia elintärkeitä työpaikkoja Siikaisiin. Lisäksi autat säilyttämään tarvit-
tavat palvelut Siikaisissa myös tulevaisuudessa.

YKSITYISTIEAVUSTUKSET
 VUODELLE 2020

teiden kunnossapitoon ovat haettavana 6.3.2020 men-
nessä.

Hakemuslomakkeita saa kunnanviraston tekniseltä 
osastolta. Vuonna 2019 avustusta saaneille yksityisteille 
hakemuslomake on postitettu.

Hakemukset palautetaan osoitteella: Siikaisten kunta, 
Tekninen osasto, Kankaanpääntie 1 A, 29810 SIIKAINEN

ELINVOIMALAUTAKUNTA
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MUITA PALVELUITA

KUNNANVIRASTO

POHJOIS-SATAKUNNAN
PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

ASIOINTIPISTE JA NEUVONTA

KUNTA PALVELEE

KIRJASTO

Yrityspalvelut:
Siikaisten kunnalla on ostopalvelusopimus Kankaan-
pään kaupungin kanssa yrityspalveluista. Peruspalve-
lu on yrittäjälle maksuton:
Yritysneuvoja Mari Raukola              040 542 0456
mari.raukola@kankaanpaa.fi
Omistajanvaihdosneuvonta 
Pia Österlund                                              050 410 0957
pia.osterlund@yrittäjat.fi
Maaseutupalvelut:
Maaseutupäällikkö Mika Ruissalo           0400 611 707
Lomituspalvelut:
Lomatoimenohjaaja Seija Marjamäki       044 577 5214
Nuohous:
Nuohouspalvelu Nygård               040 753 5009
Merikarvia-Siikainen kansalaisopisto:
Opistosihteeri Seija Väre                           044 724 6325

KUNNANTUpA
Kankaanpääntie 1 A, 29810 Siikainen
Virallinen sähköposti: kirjaamo@siikainen.fi
Info puhelin 044 720 1020

Kunnantupa avoinna ma – pe klo 8:30 – 11:30 ja 
12:30 – 15:00

Kelan ja verottajan avustavat asiakaspalvelutehtävät 
ja neuvonta sekä opastus sähköisten palvelujen käy-
tössä. Asiakkaiden käytössä tietokone.
Palveluneuvoja Leila Rajala                 044 720 1040

Kirjaston palveluajat 
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 matonpesu-
paikkakortit.

Leväsjoen lainausasema 
maanantaisin klo 19-20.30.
Saarikoskentie 13, 29880 Leväsjoki
Lainausasemanhoitaja Paula Luoma        040 517 4007

Kunnan palvelunumerot ja yhteystiedot: 
Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@siikainen.fi
Yhteystiedot ja palvelut: www.siikainen.fi,
www.facebook.com/siikainen
Sovi henkilökohtainen tapaaminen ennalta sähkö-
postitse tai puhelimitse.

Kunnanjohtaja Viveka Lanne    044 720 1071
Hallintopäällikkö Jenni Puskala                     044 720 1021
Tekninen johtaja Anne Järvenranta   044 720 1028
Sivistystoimenjohtaja/rehtori Jari Tuuri   044 720 1041
Vapaa-aikasihteeri Taisto Salo                     044 720 1036

päiväkoti pikku-Santra: 
Päivähoidonjohtaja John Söderbacka   044 720 1072
Keskuskeittiö Metsätähti: 
Ruokapalveluesimies Tanja Pitkänen   044 720 1057
Toimintatupa: Ohjaaja                      044 720 1047

Vesilaitos ja päivystys: 
Vesilaitoksenhoitaja Juha-Matti Nurmi   044 720 1034
Päivystysnumero, vesilaitos ja kunnan
kiinteistöt                                                  044 720 1029

pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä:
www.eposa.fi/yhteystiedot/siikainen
Palvelukeskus Metsätähti     044 720 1064
Peruspalvelukeskus                         040 652 4340
Sosiaaliohjaaja                                              044 720 1054
Kotihoito                         044 720 1061
Kotihoidon sairaanhoitaja     044 577 3509
Hammashoitola ajanvaraus        02 577 3550
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Defibrillaattori, defi eli sydäniskuri on laite, jolla sydän-
pysähdystilanteessa pyritään elvyttämään sydämen toi-
minta tasavirtasähköiskulla. 

Asutuskeskuksissa sydäniskureita löytyy runsaasti. Siikai-
nen on näillä kartoilla näkynyt pitkään tyhjänä alueena. 
Paikallinen Lions Club päätti muuttaa tilanteen.

Sydäniskuri lahjoituksena 
kyläkauppa Vestoriin

Kirkonkylällä ensisijaisesti yleisökäyttöön tarkoitetun sy-
däniskurin luonnollinen sijoituspaikka oli K-market Ves-
tori. Kauppa sijaitsee keskellä kylää, risteysalueen lähei-
syydessä ja ennen kaikkea liikkeellä on joka päivä pitkät 
aukioloajat. Kauppias Teemu Peltola ja kaupan työnteki-
jät ottivat lahjoituksen mielellään vastaan.

- Asia ei ole meille mitenkään uusi. Jo pari vuot-
ta sitten keskustelimme henkilökunnan kanssa 
sydäniskurin hankkimisesta. Hankinta jäi kui-
tenkin tekemättä. Yksi syy oli laitteen hinta. Se 
oli silloin vielä selvästi kalliimpi kuin nykyään. 
Leijonien lahjoitukseen olemme tosi tyytyväisiä. 
Saimme myös erinomaisen opastuksen laitteen 
käyttöön. Käyttöä helpottaa myös se, että osalla 
henkilökunnasta on ensiapukoulutus, toteaa tyy-
tyväinen kauppias.

- Ei tämä lahjoitus meitä varsinaisesti yl-

- Laitteen hankkimista on yhdistyksessämme 
pohdittu jo pitkään, mutta vasta viime vuonna 
alkusyksystä päätimme ryhtyä toimeen. Leijo-
nien edellisestä yhteishankinnasta myöhästyim-
me. Seppo Mäkiselkä otti tehtäväkseen selvittää 
iskurin hankintaan liittyviä asioita. Karvialainen 
turvalaitekouluttaja Tuomo Marttila toimi yhd-
yshenkilönä. Hän myös huolehti käyttökoulutuk-
sesta. Yhteishankinnassa oli mukana useita Lions 
Clubeja, muistelee Clubin presidentti Juha Tuu-
liniemi hankkeen etenemistä.

Elvytystilanteessa sydäniskuri on helppo ottaa käyttöön Vestorin eteisen seinältä. Kuvassa Lions Club Siikaisten edustajat sihteeri 
Kimmo Marjamäki ja presidentti Juha Tuuliniemi seka kauppias Teemu Peltola.
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Siikaisten alueen saatavilla olevat sydäniskurit:

K-market Vestori
Hirvijärventie 1, Siikainen

Ravintorengas Oy
Kuusistontie 3, Hirvijärvi

Satateräs Oy
Meijeritie 1, Siikainen

Sydäniskurit saatavilla kaupan ja 
tehtaiden aukioloaikoina.

Lisätietoa: Defi.fi

lättänyt. Nykyään sydäniskurit ovat yleistyneet 
nopeasti ja niistä keskustellaan. Käyttötilanne 
toki tulee aina yllätyksenä, siihen kannattaa va-
rautua. Ilman käyttökoulutustakin konetta pystyy 
käyttämään, koska laite itse neuvoo koko ajan, 
mitä teet. Mitään vahinkoa sillä et pysty aiheut-
tamaan. Suurinta rohkeutta vaatii laitteen alas 
ottaminen seinältä. Hyvä vekotin, vakuuttaa hen-
kilökunnan puolesta Maarit Lokkinen.

Maarit Kuja-Kanto Punainen Risti Ensiavusta kertoo 
sydäniskurin olevan tärkeä osa maallikkoelvytystä. Sen 
käyttö on helppoa: laite neuvoo käyttäjäänsä koko ajan. 
Sydäniskuri analysoi itse sydämen toimintaa ja latautuu 
vain tarvittaessa. Sydänpysähdystilanteessa maallikkoel-
vytys on ensiarvoisen tärkeää. Lisäksi sydäniskurin käyt-
tö, osana elvytystä, parantaa merkittävästi autettavan sel-
viytymistodennäköisyyttä. 

- Hätätilanteessa tärkeintä on pysähtyä autta-
maan ja soittaa hätänumeroon 112. Hätäkeskus-
päivystäjä tarvittaessa ohjaa myös elvytyksen 
aloittamisessa, sanoo Kuja-Kanto.

Sydäniskuri löytyy 
tämän merkin vierestä.

Siikaisten
Liikuntahallissa

Liput
Aikuiset 20€

Lapset 0€ (alle 15v)
Merikarvian K-market

Siikaisten kirjasto
Ryhmät 040-514 4834

Ovelta ennen konserttia

J A A N A  L A M M I
K U N I N G A T T A R E N A

3 0  V U O T T A

La 18.4.2020
Klo 16.00

Yhdessä
PTS SUURI

PUHALLINORKESTERI

Yhdessä
PTS SUURI

PUHALLINORKESTERI
Yhteistyössä Siikaisten 

kulttuurityöryhmän kanssa

Siikaisten
Liikuntahallissa
La 18.4.2020

klo 16.00

Liput
aikuiset 20 EUR 
(sis. pullakahvit)

lapset 0 EUR (alle 15 v)
Merikarvian K-Market

Siikaisten kirjasto
ryhmät 040 514 4834

ovelta ennnen konserttia
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Mietin mitä julkaisukelpoista voisi kirjoittaa Siikaisten 
kuntauutisin. Osaisinko kirjoittaa riittävän hienoa teks-
tiä. Pystyisinkö luomaan tekstin, joka kirvoittaa ajatuk-
sia. Onko kykyä tuoda esille ajankohtaisia aiheita.
 
Näitä mietiskelin pitkään aina aamuisin kun keittelin 
aamukaffeet. 
 
Kaffeen kanssa pitää olla aamun sanomalehdet luetta-
vissa. Läväytän eteeni päivän uutistuoreen Hesarin.
 
Koirakin heräilee. Aamulenkillä taas nuuskitaan tark-
kaan jäljet - onkos siellä pupu vai peura menny? Jos 
siellä on sattunut meneen toinen koira, niin sitten tut-
kitaan tuoksut hyvin tarkkaan. Luetaan ruiskitut vies-
tit kuono maassa, häntä viipottain. Narttukoiran jäljet 
avaisikin jo todellisen viihdesivuston.
 
Lenkiltä palattua otan tablettini ja nielaisen ne, van-
huus ei tuu yksinään. Onneksi täällä pääse lääkäriin. 
Itseasiassa tosi hyvin, toista se oli tuolla pääkaupun-
kiseudun tienoilla - edes jonoon ei päässy. Ehkä olen 
onneksi kuitenkin vielä niin nuori, että itse tajuan mitä 
näistä tableteista yrittäisin kurkkuuni tunkea. En siis ai-
nakaan sitä tablettia, joka on nettiin kytketty.
 
Istahdan sitten mettästä kankaalle.
 
Mattokankaalla pitää aina soida suomalaiset sävelet. 
Radio niitä soittaa. Tai Spotify ainakin.
 
Poljen tasatahtia. Mustien loimien sekaan heittelen 
vaaleat kuteet. Vanhat vaatteet ja perintölakanat saavat 
kyytiä, taitaa olla aika ettei niitä enään säilytetä piiron-
ginlaatikossa vaan kudotaan kunnon räsymatoksi. Saa-
vat uuden elämän, itsensäarvoisen uudistumisen.
 
Voiskohan vanhoja aatteita pistää kuteiksi ja luoda niis-
tä jotain uutta? Uusien lointen kanssa.
 
Mattokankaalla ei oikein toimi, että loimet olisi niisitty 

ja vedetty kaiteeseen satunnaisessa järjestyksessä. Jo-
kin järjestys niissä tulee olla, tehdäänkö  sitten vasem-
malta oikealle vai oikealta vasemmalle. Ja itseasiassa 
mattotukille alkuvarpaan solmittaessa solmitaan ensin 
äärimmäiset laidat ja sitten vasta keskusta.
 
Sitten matto kulkee tasaisesti, helppo kutoa ja jälki on 
hyvää.
 
Koira nuupahtaa sänkyni viereen nukkumaan. Minä 
avaan taas tabletin ja rupeen katsomaan Netflixin lef-
faa The Irishman. Ei saanut Golden Globe- palkintoa. 
Mutta tosi hyvä elokuva, kannattaa katsoa. Eihän täällä 
nyt sentään missään perämettissä olla !
 
Siirryn unten maille. Painan pääni tyynyyn ja mietin mi-
tähän tuli kirjoitetuksi. Tekstiä ja juttua ainakin.
 
Ehkä ajattelen itsekin, ehkä joku muukin.
 
Riitta Ruuskanen

MIETTEITÄ 
METTISTÄ JA 
KANKAALTA
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YHDISTYKSET JA 
YHTEISÖT TOIMIVAT

Sammin 4H-kerho torstaisin klo 15.30-16.30 Sammin ky-
lätalolla. Kerhon aiheina ovat kädentaidot, kokkaus ja ul-
koliikunta. 4H-kerhon voi aloittaa 6-vuotiaasta alkaen. 
Avoimet keppihevoskilpailut la 15.2. klo 11 alkaen lii-
kuntahallilla. Keppihevosia saa halutessa lainaksi paikan 
päällä. Tule tutustumaan mukavaan keppihevosharras-
tukseen. Kilpailutapahtuma yhteistyössä Siikaisten MLL:n 
kanssa.
Duunirinki käynnistyy kesällä. 4H-Duunirigissä voi tehdä 
lyhytkestoisia tuntitöitä. Jos olet 14-20-vuotias ja kiinnos-
tunut työelämästä ja haluat oppia tekemään erilaisia työ-
hommia asiakkaiden luona, ota yhteyttä. 

Lisätietoja:  www.4h.fi/siikainen 
Anna-Kaisa Valaja puh. 044 783 0310.

Siikainen
112 päIVä

TIISTAINA 11.2.2020 KLO 17.00-19.00
PALOASEMALLA
-kaluston esittelyä
-alkusammutus
-verepaineen mittaus
-arvontaa
-erilaista tarjoilua

TERVETULOA                                       SIIKAISTEN VpK

             

TIISTAINA 11.2.2020

KLO 17.00-19.00

PALOASEMALLA

-kaluston esittelyä

-alkusammutus
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-erilaista tarjoilua

  

TERVETULOA

SIIKAISTEN VPK 

             

TIISTAINA 11.2.2020

KLO 17.00-19.00

PALOASEMALLA

-kaluston esittelyä

-alkusammutus

-verepaineen mittaus

-arvontaa

-erilaista tarjoilua

  

TERVETULOA

SIIKAISTEN VPK 

LASKETTELUrETKI HIMOKSELLE 14.3.2020 
 
Lähde mukaan talviharrastukseen ja osallistu perinteiselle 
lasketteluretkelle Jämsän Himokselle lauantaina 14.3. Toi-
vottavasti lunta pääsee kokemaan Keski-Suomen maise-
missa. Retkelle voi osallistua koko perhe.
www.himos.fi sivuilta löytyy mm. ajankohtainen rinneinfo 
ja web-kamerat. Uutuutena Himoksella on 2 ha:n kokoi-
nen koko perheen HimosLumila.
 
Lähtö on Siikaisten ent. kunnanviraston edestä. Matkareit-
ti on Sammin kautta ja matkalta voi tulla kyytiin.

Aikataulu: lähtö klo 7.30 ent. kunnanvirasto 
     paluu n. klo 21.30 ent. kunnanvirasto
 
Osallistumismaksut: 18-vuotiaat ja sitä nuoremmat 25 €/
hlö (sisältää kypärän). Aikuiset: 35 €/hlö (ei sisällä kypä-
rää). Ota maksu mukaan bussiin. 
Osallistumismaksu sisältää matkan, päivän hissiliput ja 
lasketteluvälineet. Omat välineet voi ottaa mukaan.
Alle 10-vuotiaalle huoltaja mukaan. Ilmoita, jos lähdet vain 
huoltajaksi, etkä tarvitse laskettelupakettia. Se huomioi-
daan osallistumismaksussa. 
Ruokailu on omalla kustannuksella ja aikataululla. Ota 
omia eväitä bussimatkoille.
 
Ilmoittautuminen 2.3.2020 mennessä. Ilmoittaudu Siikais-
ten 4H-yhdistyksen kotisivujen kautta ja täytä lomakkeen 
tiedot
https://satakunta1.4h.fi/siikaisten-4h-yhdistys/ilmoittautu-
mislomake/
Matkalla on säävaraus. Matka järjestetään, jos osallistujia 
on 30 henkilöä.
 
Lisätietoja matkanjohtaja Anu Minkkinen p. 050 9112602. 
Lisätietoja järjestelyistä Anna-Kaisa Valaja anna-kaisa.va-
laja@4h.fi p. 044 783 0310. 
 
Tervetuloa!      
Järjestää: Siikaisten kunta ja Siikaisten 4H-yhdistys

  KIITOKSET 

kaikille seuraamme muistaneille 80-vuotisesta toiminnas-
tamme!
Samoin kiitos myös vuodesta 2019 ja hyvää alkanutta 
vuotta 2020!

Siikaisten Sisu r.y.

VUOSIKOKOUSKUTSU

Siikaisten Martat ry:n vuosikokous pidetään tiistaina 
25.2.2020 klo: 18.00. Kokouspaikka on Siikaisten yhte-
näiskoulun opetuskeittiö.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 §:n määräämät 
asiat sekä yhdistyksen uusien sääntöjen hyväksyminen. 
Esityslista jaetaan kokouksessa.

Siikaisten Martat ry:n hallitus                      Tervetuloa!

Sammin kyläyhdistys ry:n
VUOSIKOKOUS 
su 8.3. klo 15 Sammin kylätalolla. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
 
Kahvitarjoilu! Tervetuloa! 
Sammin kyläyhdistys ry 



Siikaisten KUNTAUUTISET10

Jelppari
    - apua arjen askareisiin -

Arjen

Terveisin paikallinen yrittäjä 

Mari Halminen 
050-3318996
www.arjenjelppari.fi

Kotonasi tehdystä 
työstä saat 
kotitalousvähennyksen.

Ota rohkeasti yhteyttä! 

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!

MARKKINOINTIA JA MYYNTIÄ

paikka: Osuuspankin kerhotila, klo 13.00.-14.30.
Aika: 19.02.2020
Tervetuloa Muistikahvilaan kuulemaan muistiterveydestä 
ja tapaamaan tuttuja! Muistisairaus tuli taloon, mitä tuli 
sen myötä? Arjen muutokset muistisairaan ja omaisen 
päivä omaishoitajan kertomana.

Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin. Kahvitarjoilu.

  Kaikille Avoin 
  Muistikahvila Siikainen
  Tietoa, Tukea, Yhdessäoloa

paikka: Osuuspankin kerhotila, klo 13.00.-14.30.
Aika: 18.03. 2020
Tervetuloa Muistikahvilaan kuulemaan muistiterveydestä 
ja tapaamaan tuttuja! Miten jaksan, kun parisuhde muut-
tuu hoitosuhteeksi. Hetkessä eläminen ja pienten on-
nenhetkien tunnistaminen mm. auttavat, asiasta alustaa 
Muistiluotsista Päivi Siltanen

Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin. Kahvitarjoilu.

Siikaisten Naisvoimistelijat ry
VUOSIKOKOUS 

Eteläpäässä sunnuntaina 16.2.2020 klo 14. Tervetuloa!
Johtokunta kokoontuu klo 13.

Säännöllistä toimintaa liikuntahallilla:
Lasten liikuntaleikkikoulu jatkuu (2014-2015 syntyneet) 
tiistaisin klo 17.15-18.00.
Aikuisten ohjatut liikuntaryhmät kokoontuvat tiistaisin klo 
18.15-19.00 ja torstaisin klo 18.00-18.45.

Tervetuloa mukaan toimintaan!

TAEKwONDOA 

Siikaisten yhtenäiskoulun 
salissa tiistaisin klo 18 ja 
perjantaisin klo 18 nuoret ja 19 aikuiset.
 
Tervetuloa tutustumaan lajiin!

porin Taekwondo ry
Merikarvia-Siikainen

Fysioterapeutti 
Taina Koskimäki

- fysikaaliset hoidot lääkärin lähetteellä
- hieronnat (ilman lähetettä)

- kotikäynnit
- DETOX –kehonpuhdistushoidot

- Kinesio -kiputeippaukset

Liike- ja palvelutalo 
Siikainen

puh. 0400 448 969

NAppULAKISAT 
Leväsjoen päivölässä 
Su 23.2.2020 klo. 12.00
Ilmoittautumiset 
klo. 11.30

Tervetuloa!



Siikaisten KUNTAUUTISET 11

Siikaisten 
KUNTAUUTISET
JOKA TALOUTEEN SIIKAISISSA 
JAETTAVA KUNNAN TIEDOTE

Kustantaja: Siikaisten kunta, puh. 044-720 1020, 
Painopaikka: Skyprint Oy, Siikainen 2019

ILMOITUSMYYNTI:
Eveliina Levula, puh. 044 720 1051
kuntauutiset@siikainen.fi

ILMOITUSHINNAT JA KOOT:
Kaikki ilmoitukset ovat 4-värisiä.
1 sivun ilmoitus 190x265 mm, 120
tai 210x297 + 3 mm leikkuuvara
1/2 sivun ilmoitus 190x130 mm 70 €
1/4 sivun ilmoitus 92x130 mm 40 €
1/8 sivun ilmoitus 92x55 mm 20 €
Pieni rivi-ilmoitus,  2 €/rivi
Vuosi-ilmoitus / 7 nro - 20 %,  
HINTOIHIN LISÄTÄÄN ALV 24% Kuntauutiset no 2/2020 ilmestyy 5.3.2020. Materiaali kuntauutisiin 2/2020 on toimitetta-

va  24.2.2020 klo 15.00 mennessä kunnantuvan infoon, ulko-ovessa olevaan postiloke-
roon tai edellä mainitulla sähköpostiosoitteella.

ILMOITUSTEN TEKO riippumatta yhteisöstä 33€/tunti (alv. 0%).
Valmis aineisto osoitteeseen: kuntauutiset@siikainen. fi
Painovalmis PDF/JPG-tiedosto, ilmoituksen värit CMYK, resoluutio 300 dpi, ilmoitusaineis-
toa lähetettäessä sähköpostista tulee ilmetä seuraavat tiedot; asiakasyrityksen nimi, lähet-
täjän yhteystiedot sekä ilmoituksen koko (leveys x korkeus).

VASTAAVA TOIMITTAJA
Kunnanjohtaja Viveka Lanne

YHTEISöT JA JärJESTöT: Yhdistysten rivi-ilmoitukset logolla yhdistyspalstalla ovat 
maksuttomia. Muut ilmoitukset ja mainokset normaalin ilmoitushinnaston mukaan.

TOIMITUKSELLINEN AINEISTO: osoitteeseen kuntauutiset@siikainen.fi
Kunta pidättää oikeuden aineiston muokkaamiseen ja julkaisuun.

KUNTAUUTISTEN VUODEN 2020 AIKATAULU
Ilmoitusmateriaalin voi toimittaa myös sähköisesti kuntauutiset@siikainen.fi osoitteeseen. 

 

skyprint oy ––––   monien mahdollisuuksien painot   monien mahdollisuuksien painot   monien mahdollisuuksien painot   monien mahdollisuuksien painotaaaaloolollo 
 

paino@skyprint.fi                            02 – 5527 217 
Toimitusjohtaja Mika Ropanen      0400 – 544 806 

 

www.skyprint.fi 

 

skyprint oy ––––   monien mahdollisuuksien painot   monien mahdollisuuksien painot   monien mahdollisuuksien painot   monien mahdollisuuksien painotaaaaloolollo 
 

paino@skyprint.fi                            02 – 5527 217 
Toimitusjohtaja Mika Ropanen      0400 – 544 806 

 

www.skyprint.fi 

 

TALVIKAUDEN VAKIOAUKIOLOAJAT: 
LAUANTAI JA SUNNUNTAI KLO 12-18 

 
 

 

      Eteläpään matkailukeskus 
040 513 9877  info@etelapaa.fi     

                                                            

Eteläpään matkailukeskus tiedottaa… 

 
        HELMI-MAALISKUUN        

      KARAOKEILLAT 
                 KLO 21.30 ALKAEN 
 

         LAUANTAINA   8.2. 
         LAUANTAINA 29.2. 
         LAUANTAINA   7.3. 
         LAUANTAINA 28.3. 
 

          Ravintola avoinna klo 12-02! 

LASTEN DISCO 
PERJANTAINA 14.2. 

 ala-astelaisille ja 
alle kouluikäisille  

  SUNNUNTAINA 
       02.02.2020 
 

SEURAAVAT TUOTTEET 
 2 YHDEN HINNALLA: 
 Kebabannos € 10.00 
 Makkaraperunat € 8.50 
 Isot ranskikset € 6.00 

 

Numero               Ilmoitusmateriaalin              Jakelu
    viimeinen toimituspäivä
2/2020                  24.2.                        5.3. 
3/2020                  23.3.                         2.4.
4/2020                  30.4.                       14.5. SuviSiikainen
5/2020                  17.8.                       27.8.
6/2020                   14.9.                       24.9.
7/2020                19.10.                    29.10. 
8/2020                16.11.                   26.11.
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SEURAKUNTATAPAHTUMAT
HELMI-MAALISKUUSSA 2020

Siikaisten seurakunta netissä: Seurakunnan viralliset internet-sivut ovat www.siikaistenseurakunta.fi
VIRASTO avoinna ti-ke-to klo 9-12 (tai sopimuksen mukaan) puh. 040 549 3122

Yhteystiedot:
Kirkkoherra Olavi Ervasti, puh. 040 586 1345  Diakonissa Kaisa Päivärinta puh. 0400 363 588
Talouspäällikkö Susanna Järvenpää, puh. 040 549 3122 Suntio Merja Mäntylä puh. 040 767 9352
Kanttori Jari Tanskanen, puh. 050 501 7226             vs. Nuorisotyönohjaaja Jemina Kinisjärvi puh. 0400 845 821

Su 9.2. klo 10   Sanajumalanpalvelus srk-kodissa, Ervasti, Tanskanen, 
   klo 14 Virsiseurat Anitta Mäkitalossa, Päivärinta. 
Ma 10.2. klo 9.30-11.30  Päiväkerho Nuokkarilla (joka ma), Jemina ja Mari, 
   klo 15.30 rippikoulua Nuokkarilla, Jemina, 
   klo 17 Miestenpiiri srk-kodissa, Ervasti
Ti 11.2. klo 18.30  Rukouspiiri Nuokkarilla
Ke 12.2. klo 10-11.30  Perhekerho Nuokkarilla (joka ke), Jemina,  
   klo 10 Srk-kodin kerho
To 13.2. klo 17.30  Sammin kinkerit Tommi Tuulensuulla, Siikaistentie 1279, Ervasti, Tanskanen
Pe 14.2. klo 13   Ystäväkaffeet ja muotinäytös srk-kodissa omaishoitajille, 
   hoidettaville sekä hoidettavan hiljattain menettäneille
Su 16.2. klo 12   Sanajumalanpalvelus srk-kodissa, Broberg, Tanskanen 
Ti 18.2. klo 14   Hartaus Metsätähdessä, Päivärinta, Tanskanen, 
   klo 15.30 Raamattupiiri srk-kodissa, Ervasti
Ke 19.2. klo 18   Kirkonkylän kinkerit Seppo Mäkiselällä, Ervasti, Tanskanen
To 20.2. klo 14   Lähetyspiiri srk-kodissa
Su 23.2. klo 10   Messu srk-kodissa, Ervasti, Tanskanen
Ti 25.2. klo 9   alkaen Laskiaismyyjäiset Kankaanpääntie 2, OP:n liiketalon pääty, 
   klo 18.30 Rukouspiiri Nuokkarilla
Ke 26.2. klo 10   Srk-kodin kerho
To 27.2. klo 18.30  Naistenpiiri srk-kodilla, yhteislaulua, toivevirsiä, kahvit, 
   vanha valokuva mukaan jos on, Kaisa P., Kirsti K., Leena E. 
Su 1.3. klo 10   Messu kirkossa, Ervasti, Tanskanen, rippikoululaiset osallistuvat. 
   Messun jälk. rippik.lounas srk-kodissa ja rippikoulua Nuokkarilla klo 15 asti. 
Ma 2.3. klo 15.30  Nuortenilta Nuokkarilla, Jemina, 
   klo 18 Markuksen evankeliumi kirkossa, Pauli Mahlamäki, väliajalla tarjoilua 
   yhteisvastuukeräyksen hyväksi
Ti 3.3. klo 14   Hartaus Metsätähdessä, Ervasti, Tanskanen, 
   klo 15.30 Raamattupiiri srk-kodissa, Ervasti, 
   klo 18.30 Rukouspiiri Nuokkarilla
Su 8.3. klo 12   Sanajumalanpalvelus srk-kodissa, Broberg, Tanskanen, Naistenpäivän kirkkokahvit  
Ke 11.3. klo 10   Srk-kodin kerho
La 14.3. klo 12-13.30  Liikutaan monin tavoin yhteisvastuun hyväksi Siikaisten liikuntahallilla, 
   sopii kaikenikäisille, vapaaehtoinen maksu yhteisvastuulle, tarjoilua yv:lle
Su 15.3. klo 12   Sanajumalanpalvelus srk-kodissa, Pertti Kymäläinen, Kirsti Koskinen 
Ma 16.3. klo 15.30  Nuortenilta Nuokkarilla, Jemina
Ti 17.3. klo 14   Hartaus Metsätähdessä, Päivärinta, klo 15.30 Raamattupiiri srk-kodissa, Päivärinta
Ke 18.3. klo 14   Lähetyspiiri srk-kodissa
To 19.3. klo 14   Hartaus Kankaanpään sairaalassa (osasto 1), Päivärinta 
Su 22.3. klo 12   Messu srk-kodissa, Kymäläinen, Tanskanen 
Ti 24.3. klo 18.30  Rukouspiiri Nuokkarilla
Ke 25.3. klo 10   Srk-kodin kerho
To 26.3. klo 18.30  Naistenpiiri srk-kodilla, vieraana Leena-Sisko Vanhatalo (kertoo mm. Gideon-työstä), 
   yhteislaulua, kahvit
Su 29.3. klo 10   Sanajumalanpalvelus srk-kodissa, Ervasti, Tanskanen, kirkkokahvit  
Ma 30.3. klo 15.30  Nuortenilta Nuokkarilla, klo 17 Miestenpiiri srk-kodissa, Ervasti
Ti 31.3. klo 15.30  Raamattupiiri srk-kodissa, Ervasti, klo 18.30 Rukouspiiri Nuokkarilla 


