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Kansikuva: Yhtenäiskoulun 1. luokan oppilaat. 

”Kyllä se taas tulee pimeä aikaisin. Hädin tuskin tässä eh-
tii appeensa syödä kun jo aamu on iltaan mennyt.  Vaan 
mihinkäs tässä kiirus, lämpymässä ollessansa. Rivakka 
pakkanen tuntuu ulkona olevan.

Auh!

Se on tuo vasen lonkka kun vihottelee välillä. Mettätöis-
sä sitä tuli kiskottua useampikin ranka umpihangesta tien 
varteen. Koita itte repiä kun kahlaat lumessa selkä mär-
känä ja hikipäissäs, hanki pettää jalan alta. Kainaloita 
myöten siinä mentiin. Isäntäkin siinä viäressä vedättää 
kuarmaa perille asti.

Vaan ei tuo tainnu pahalla komentaa. Taisipa omilla voi-
millaan auttaa, hyppäs pois rekikuorman päältä ja tuli mu-
kaan vetämään ittekkin. Saattoihan se joskus ohjasperillä 
paukauttaa. Sisuhan siinä nousi – kummallekin. Mutta 
perille asti rangat saatiin, ei ne meiltä mettään jääneet."

Tallin hiljainen hämärä ympäröi hevosen kokonaan.

”Mitäs nyt? Tallin eteisessä kolisee. Franssihan se sieltä 
tulee, isäntä tulee. Hirnahtelen hälle tervehdykset, kuopa-
sen kaviolla innoissani. Vaan jotain outoa on tuossa van-
hassa isännässä. Istuu alas pilttuun viereen, hymyilee ja 
hyräilee itsekseen. Nostaa lammasvuoritakin väärinpäin 
päälleen. Ryhmysauvan käteensä. Reuhkan laittaa pää-
hänsä. Lähtee takaisin tupaan, säkin heittää olallensa.”

Jouluaaton saunan tuoksu leijailee.

”Isäntä siinä ihmisvarsojaan leikittää. Muistelen minäkin 
nuoruuden aikaa. Tätä se oli kun aamulla kirkkoon men-

tiin. Haettiin kirkkoreki rekiliiteristä, vällyt aitanparvesta. 
Rauhassa siinä kirkkotie kuljettiin. Kirkon eessä saatiin 
heinää ja kauraa. Jouluruokaa. Siinä oltiin ihan hiljaa. 
Taisimmepa me hevosetkin kuunnella papin saarnaa. Ta-
kasin kun tultiin, silloin liinat avattiin. Sillon me ravattiin 
ja laukattiin! Isäntä ja minä. Nautittiin kumpanenkin – va-
uhrista ja riamusta.”

Kuu nousee taivaalle.  Talviyö kiristää otettaan.

Hevonen kääntää pilttuussa päätään, korviaan höristää. 
Kuuntelee kun askeleet lähenee, ääni kuuluu.

”Isäntä se taas sieltä tulee. Nauraa pärskäyttelee, ol-
kapäät hytkyy. On kuulemma joku ihmisen varsoista ih-
metellyt asioita ääneen. Vai että silleen. Pikkunen Riit-
ta-tyttönen – se Pentin ja Liisan villivarsa – oli purkanut 
sydäntään. "Miksei se Franssi Pappa koskaan ole meidän 
kanssa kun Joulupukki tulee, miksi sen pitää olla aina he-
vosta syöttämässä?”

Siinä katsovat toisiansa – isäntä ja hevonen – Franssi ja 
Sopu. Kumpikin toisilleen päätään nyökäytelleen päättä-
vät yhdessä vaiti olla. Joulun salaisuudesta.

Sopu pilttuussansa hiljaa hirnahtelee. Torkkuu vasten hir-
siseinää.

===
Ekqvistin Franssin pojantytär Satakunnan mailta ja 
mettistä.
Kunnianosoituksena suomenhevosille ja isännilleen.

SOPUINEN SALAISUUS

Perinteistä Joulun avausta ei järjestetä tänä vuonna. 
Siikaisten Yrittäjien ja Siikaisten kunnan yhteinen joulunavaus on koonnut jopa toista sataa 
kuntalaista vuosittain yhteiseen tilaisuuteen puurojonoon, tervehtimään toisiaan ja tapaamaan 
joulupukkia. Tänä vuonna koronarajoitukset ja suositukset suosivat pienempiä tilaisuuksia ja 
perhepiirissä vietettävää joulunaikaa.
Keskustan jouluvalot sytytetään perjantaina 27.11.  

Siikaisten Yrittäjät ja Siikaisten kunta toivottavat tunnelmallista ja turvallista joulunaikaa kaikille.
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SiikaiSten kunta hakee 
hallintoSihteeriä

Haemme toimisto- ja palvelutehtävien tulevaisuuden teki-
jää. Tehtävässä korostuvat henkilön viestintä- ja vuorovai-
kutusosaaminen, motivaatio sekä kannustava ote ihmisten 
kanssa työskentelyyn.  Näet tehtävien monipuolisuuden 
työn kiinnostavuutta lisäävänä tekijänä. 

Siikaisten kunnan tiiviissä, noin 40 hengen työyhteisös-
sä korostuvat vastuullisuus ja yhteisöllisyys, kuntalaisis-
ta välittäminen ja yhteen hiileen puhaltaminen. Hallinto-
sihteerin tehtäväsisältö on kunnassa osittain uusi, ja se 
vastaa kuntien muuttuneeseen toimintaympäristöön ja 
lainsäädäntöön. Työskentelet keskushallinnossa, mutta 
teet tiivistä yhteistyötä muiden toimialojen kanssa ja olet 
valmis auttamaan tarvittaessa myös oman tehtäväalueen 
yli.  Kunnassa on lisäksesi kaksi muuta hallintosihteeriä, 
joiden vastuualueet painottuvat tekniseen ja sivistyksen 
toimialueisiin.

Hallintosihteerin tehtäväkokonaisuus: 
	 3 kunnan yleiset neuvontapalvelut 
     (kuntalaiset, matkailijat, vapaa-ajanasukkaat)
	 3 valtionhallinnon asiointipisteen tehtävät 
	 3 digitaalisten palveluiden käyttöönoton 
     edistäminen ja kuntalaisten digineuvonta
	 3 kunnan hyvinvointikertomuksen kokoaminen ja 
     kuntalaisen hyvinvoinnin ja terveyden tukemi-
     nen; erityisvastuualue vapaaehtoistoiminta 
     sekä vanhus- ja vammaisneuvosto
	 3 verkkosivujen ylläpito sekä niiden saavutetta-
     vuuden varmistaminen
	 3 graafisen materiaalin taitto ja toimittaminen
	 3 kunnan muun näkyvyyden kehittäminen, 
     erityisesti sosiaalisen median viestintä- ja 
     markkinointikanavat
	 3 tapahtumien/ teemakampanjoiden järjestämi-
     nen

Arvostamme tehtävään soveltuvaa koulutusta ja koke-
musta (esim. amk-tutkinto). 
Tehtävä täytetään 1.2.2021 alkaen.  Tehtävässä nouda-
tetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Työsuhde on vaki-
tuinen. Palkkaus KVTES, Toimistoalan vaativat ammatti-
tehtävät ja ammattitehtävät (01TOI060), tehtäväkohtainen 
palkka 2351.34 e/kk. Siikaisten kunta on savuton työnan-
taja.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen 
3.12.2020 mennessä Siikaisten kunnan kirjaamoon, 
kirjaamo@siikainen.fi 

Lisätietoja tehtävästä antavat kunnanjohtaja Viveka 
Lanne 0447201071 ja hallintopäällikkö Jenni Puskala 
0447201021.  

hei Sinä 12-19-vuotiaS 
SiikaiSlainen nuori!

Siikaisten nuorisoneuvoston toimintavuosi 
alkaa 2021

Nuorisoneuvoston tehtävä on edustaa Siikaislaisia nuoria, 
sekä ajaa nuorten etua. Nuorisoneuvosto toimii eräänlai-
sena viestinviejänä nuorten ja päättäjien välillä. Nuoriso-
neuvostolla on mahdollisuus myös suunnitella ja järjestää 
erilaisia nuorille suunnattuja tapahtumia.
Neuvostoon valitaan 7 varsinaista jäsentä sekä 2 vara-
jäsentä nuorisoneuvoston varsinaiset jäsenet valitsevat 
keskuudestaan puheenjohtajan. Nuorisoneuvoston esit-
telijänä toimii vapaa-aikasihteeri. Nuorisoneuvoston toimi-
kausi kestää kalenterivuoden jolloin uusi nuorisoneuvosto 
valitaan.
Uusi nuorisoneuvosto vuodelle 2021 valitaan yleisessä 
kokouksessa, johon kutsutaan kaikki 12-19vuotiaat.

Mikäli haluat olla mukana vaikuttamassa nuorten asioihin 
täällä Siikaisissa, nyt sinulla on siihen mahdollisuus!.

Nuorisoneuvoston yleinen kokous pidetään tiistaina 
15.12.2020 klo 17.30 Kunnantupa.

Mahdollisesta halukkuudesta nuorisoneuvoston 
jäseneksi ota yhteyttä vapaa-aikasihteeriin 
Taisto Saloon puh 044-7201036

kokouksessa käsiteltävät asiat
  1) Kokouksen avaus (nuorisoneuvoston puheenjohtaja
      toimii puheenjohtajana)
  2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi 
      pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten
      laskijaa (nuorisoneuvoston puheenjohtaja toimii 
      puheenjohtajana)
  3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
      (Kokoukselle valittu puheenjohtaja jatkaa puheen-
      johtajana.)
  4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5) Nuorisoneuvoston puheenjohtaja ja vapaa-aika-
      sihteeri esittelevät kuluvan kalenterivuoden osalta 
      nuorisoneuvoston toimintaa sekä nuorille suunnattua 
      toimintaa ja tapahtumia.
      Toimintakertomus 1.1-31.12.2020
      Nuorisoneuvosto on kokoontui vuoden aikana 2 
      kertaa. Kuluvana aikana on päätetty nuorisotilojen
      aukiolosta siten. että tilat ovat jatkuvassa käytössä, 
      ei ohjattua toimintaa. Tiloissa valvontakamerat. 
      Vuoden 2020 talousarvioon esittänyt erilaisia toimin-
      nallisia tapahtumia. Tapahtumien osalta vuosi oli 
      koronan sävyttämä. Suunnitellut tapahtumat peruun-
      tuivat.
  6) Valitaan nuorisoneuvoston jäsenet (7) ja kaksi 
      varajäsentä
  7) Valitaan kaksi jäsentä Satakunnan nuoriso-
      valtuustoon
  8) Vapaa keskustelu ja muut esille tulevat asiat
  9) Päätetään kokous
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PeruSPalvelukeSkuS on SulJettuna 23.12.2020 – 6.1.2021

Pyydämme asiakkaitamme huolehtimaan hyvissä ajoin ennen sulkuja mm. hoitotarvikkeiden haut ja 
reseptien uusinnat.
hoidonohjaukset ja ajanvaraukset sulkuaikana normaaliin ta-paan puh. 040 652 4340 
ma–to klo 8.00–16.00 ja pe klo 8.00–15.00.

omaolosta löydät sosiaali- ja terveyspalvelut, nopeasti ja esteettömästi, ympäri vuorokauden, 
www.omaolo.fi.
äitiys- ja lastenneuvolan palvelut keskitetään Tapalaan.
laboratorionäytteenotto Kankaanpäässä ajanvarauksella www.satadiag.fi tai puh. 02 627 6410 
(ma–pe 10.00–15.00).
röntgen ajanvaraus ma-pe kello 8.00-14.30 puh. 044 707 9202  

PeruSPalvelukeSkuS taPala ihanakallionkatu 4,  kankaanPää
Päivystys kiireellistä hoitoa vaativille asiakkaille
avoinna ma–pe klo 8.00–20.00, la–su ja arkipyhinä 8.00–18.00.
ajanvaraus ma–pe 8.00–15.00 puh. 02 577 3265
Yöpäivystys ma-pe klo 20.00–8.00 ja la–su ja arkipyhinä klo 18.00–08.00 on Satasairaalassa Porissa. 
Soita ennen lähtöäsi vastaanotolle puh. 116117

kankaanpään hammashoitola on avoinna arkisin klo 8.00–16.00. 
Ajanvaraus klo 8.00–15.00, puh. 02 577 3550.

OIKEIN HYVÄÄ JOULUA!

JouluPuu-keräYS alkaa

Kankaanpään Nuorkauppakamari järjestää perinteisen 
Joulupuu-keräyksen alueellamme 24.11–10.12. Joulu-
puu-hyväntekeväisyyskeräyksessä kerätään joululahjoja 
PoSan perhepalveluiden asiakkaiden 0-18 -vuotiaille lap-
sille. Keräyksen tarkoituksena on tuoda jouluiloa ja lahjoja 
myös sellaisiin lapsiperheisiin, joissa ne ei ole itsestään-
selvyys. Joulupuu-keräys järjestetään yhteistyössä PoSan 
kanssa. PoSa vastaa lahjojen jakamisesta perheisiin.

- Joulupuu-keräys on ollut jo useamman vuoden ajan mo-
nille tapa antaa joulumieltä ja saada sitä itsekin. Joulu on 
auttamisen ja antamisen aikaa. Mikä sen hienompaa kuin 
mahdollistaa joulun lämpöä ja iloa myös niihin perheisiin, 
joissa syystä tai toisesta tuki on tarpeen. Joulupuu-kerä-
ys on jo useamman vuoden tarjonnut hienon tavan auttaa 
ja kantaa kortensa kekoon yhteisen hyvän vuoksi, kertoo 
Joulupuu-projektin projektipäällikkö leena luoma Kan-
kaanpään Nuorkauppakamarista.
-
Keräykseen osallistuminen on helppoa. Uusia tai itse 
tehtyjä käyttämättömiä lahjoja tai lahjakortteja voi toimit-
taa keräyspisteen Joulupuun alle. Keräyspisteitä löytyy 

PERUSPALVELUKESKUS TIEDOTTAA:

alueeltamme Kankaanpäästä (K-Citymarket ja S-mar-
ket), Pomarkusta (K-market Pomeranssi), Jämijärveltä 
(K-market Jämijärvi), Honkajoelta (K-market Honkajoki) 
ja Siikaisista (K-market Vestori). Lisäksi tänä vuonna on 
mahdollisuus lahjoittaa rahaa keräykseen. Rahalahjoi-
tusten turvin toimijat voivat ostaa lahjoja, jotta tarvittava 
määrä, jopa 400 lahjaa, saadaan varmasti kasaan. Tätä 
tavoitetta on osaltaan tukemassa myös Joulupuu-keräyk-
sen yhteistyökumppaniyritykset. Tarkemmat ohjeet Jou-
lupuu-keräykseen osallistumisesta löytyvät Facebookista 
sivulta ”Joulupuu-keräys Kankaanpää ja lähialueet” sekä 
keräyspisteiltä.

Joulupuu-keräys on valtakunnallinen, ja se järjestetään 
vuosittain eri puolella Suomea paikallisten nuorkauppaka-
marien voimin. Vuonna 2019 kerättiin yhteensä yli 88000 
lahjaa koko Suomessa.

lisätietoja:
Leena Luoma, projektipäällikkö, Kankaanpään Nuorkaup-
pakamari, p.050 5744 484
Susanna Kunvik, Kankaanpään Nuorkauppakamari, 
p. 050 3488 782

Kunnantuvan hallinnon ja teknisen palvelut ovat  suljettuna joulukuussa 21.12- 3.1.2021.  
Kirjasto on suljettuna ajalla  24.12.2020-3.1.2020.
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”Kun etsin netistä tietoa Siikaisista, osui silmiini kartta. 
Kuntarajat näyttivät minun silmiini heti lehdeltä, ja kun 
tutustuin kuntaan enemmän, sain vaikutelman, että teillä 
todella on luonto lähellä”, sanoo kilpailun voittaja, iisal-
melainen freelance-graafikko Aku Tuovinen.

Aku kertoo logojen suunnittelun alkaneen noin 15 vuotta 
sitten harrastuksesta, hän on aiemmin osallistunut moniin 
yritysten ja yhteisöjen logokilpailuihin ja kun menestystä-
kin alkoi tulla, harrastuksesta tuli työ. Muutamien viime 
vuosien ajan hän on tehnyt graafisia töitä eri toimeksianta-
jille freelancerina ja kilpailut ovat jääneet. Kun korona vei 
viime kevään työt, oli taas aikaa muuhunkin. Siikaisten 
kilpailu oli muutaman vuoden tauon jälkeen ensimmäinen, 
johon hän osallistui. 

Aku etsi tietoa Siikaisten kunnasta ja siikaislaisista netistä. 
Itäsuomalaisen maalaiskylästä kotoisin olevan oli lopul-
ta helppo samaistua pieneen länsisuomalaiseen maaseu-
tupitäjään. Ei Suomi loppujen lopuksi niin erilainen ole. 
Vaikka, olisi sitä tietoa voinut enemmänkin löytyä. Pääl-
limmäisenä hänelle jäi mieleen yhteisöllisyys ja luonto. 
Aku on totta kai iloinen, että hänen ehdotuksensa miellytti 
raatia. Hän sanoo kilpailutöiden olevan aina arvoitukselli-
sempia kuin tavanomaisten suunnittelutöiden. Tavallisesti 
tilaajan kanssa käydään useita keskusteluja ja työ jatkuu 

vielä ensimmäisten ideoiden ja luonnosten pohjalta, kil-
pailussa vuorovaikutusta ei ole. 

Siikaisten kunta julisti logokilpailun ensi vuonna vietettä-
vän 150-vuotis juhlavuoden kunniaksi. Logoa on tarkoitus 
käyttää jatkossa viestinnässä ja markkinoinnissa. Kilpai-
luun osallistui 25 hyvin erilaista ehdotusta, ehdotusten te-
kijöitä oli eri puolilta Suomea. Kilpailun raadin muodosti 
juhlavuoden koordinaatioryhmä poislukien ryhmän sih-
teeri. Työt arvioitiin nimettöminä. Ensimmäiselle kierrok-
selle valikoitui 11 työtä, mikä kuvaa arvioinnin vaikeutta. 
Lopulta pöydällä oli kaksi ehdotusta, joista kuntakarttaan 
perustuvat lehti vei voiton. Koko tuomaristo oli voittaja-
työn takana, vaikka henkilökohtaisia voittajaehdokkaita 
olisi jäsenillä ollut muitakin. 

Kartta työn pohjana sykähdytti, vastakin kun onnistuneet 
suunnistuksen SM-kisat olivat vielä tuoreessa muistissa. 
Myös vihreän lehden sävyt ja kunnan eri osiin yltävät elä-
män suonet viehättivät voittajatyössä. Logo teksteineen 
oli myös selkeä ja toimii eri taustoilla, värillä ja mustaval-
koisena, siis helposti käyttöönotettavissa eri viestinnän ja 
markkinoinnin tarkoituksiin.  
 
Viveka Lanne, 
150-vuotis juhlavuoden koordinaatioryhmän sihteeri

Iisalmelainen Aku Tuovinen vei 
Siikaisten logokilpailun voiton
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Kuntavaalit lähestyvät. Valtuusto päättää kunnan tule-
vaisuudesta. Valtuustokausi kestää kesästä 2021 kesään 
2025. Valtuustokauden aikana koemme ehkä suurimman 
hallinnon uudistuksen kuntakentän historiassa. Sosiaali- ja 
terveyspalvelut sekä palotoimi erkaantuvat kunnan tehtä-
vistä.  Kunnan tehtävät muuttuvat ja rahoitus on yhä tiu-
kemmalla molemmilla, kunnilla ja maakunnilla.
 
Hallintouudistuksen jälkeen sosiaali- ja terveyspalvelut 
järjestetään kokonaan maakunnallisesti ja Pohjois-Sata-
kunnan yhteistyö tältä osin loppuu. Pelastustoimi on jo nyt 
maakunnallisesti järjestetty. Vaikka isot tehtävät ja vastuut 
siirtyvät maakuntaan, Siikaisten kunta on liian pieni, jotta 
se voisi tehdä kaiken jäljelle jäävän itse tai yksin jatkos-
sakaan.

Kunnan toiminnan ytimessä on muutoksen jälkeen sivis-
tyspalvelut ja maankäyttö. Kunta voi järjestää palveluita 
yhteistyössä muiden kuntien kanssa sekä hyödyntää yri-
tyksiä ja yhdistyksiä toiminnan tukena. Jos kunta tekee 
asioita, jotka kuuluvat yleisesti yritystoiminnan piiriin, eli 
toimii markkinoilla, tulee kunnan yhtiöittää toimintansa. 
Tällä hetkellä Siikaisten kunta järjestää ja ylläpitää itse 
koulun, päiväkodin, kirjaston sekä hoitaa rakennusvalvon-
nan ja maankäytön asiat. Näiden järjestäminen on tark-
kaan laissa säädetty. Kunnalla on kevyempiä velvoitteita 

Siikainen – luontoa käydä edellä
-mutta mihin suuntaan?

myös liikunta- ja nuorisotyöhön sekä kulttuurin edistämi-
seen, missä tukeudutaan vahvasti paikallisiin yhdistyksiin. 
Asemakaava-alueella kunta vastaa teiden kunnossapidos-
ta, mutta konkreettisen työt tekevät paikalliset yrittäjät. 

Siikaisten kunta omistaa tällä hetkellä ne kiinteistöt, mis-
sä se järjestää palveluita. Lisäksi Siikaisten kunnalla on 
vuokra-asuntoja.  Kunta hoitaa pitkälle kiinteistöhuollon 
ja isännöinnin itse. Kiinteistö- ja tila-asiat voisi järjes-
tää kunnassa toisinkin, mutta tämä edellyttäisi nykyistä 
vahvempaa yksityisen tai kolmannen sektorin toimintaa.  
Valtio ja osa kunnista on luopunut kokonaan tai osittain 
kiinteistöjen omistuksesta ja toimii vuokratiloissa. Asun-
tojen vuokraus taas on markkinaehtoista toimintaa, joten 
tavallisista vuokra-asunnoista on kunnissa pitkälti luovut-
tu tai toiminta yhtiöitetty. Palveluasumiseen tarkoitettua 
asuntokantaa omistetaan osin edelleen yleisesti kunnissa, 
tai osa on kilpailutettu yksityiselle sektorille.  

Kansalaisopisto on pitkään järjestetty yhdessä Merikar-
vian kanssa. Merikarvian kunnan kanssa Siikaisten kun-
nalla on sopimus myös jätevesien käsittelystä sekä veden 
myynnistä. Porin yhteistoiminta-alue vastaa maaseutuhal-
linnon palveluista ja Porin kaupunki jätehuollosta. Kan-
kaanpäästä ostetaan yritysten neuvontapalvelut.  
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Siikaisten kunnan hallinnollinen ja toiminnallinen organisaatio

Osallistu ja vaikuta kunnan 
tulevaisuuden tekemiseen!
Vastaa kuntakyselyyn ja äänestä kuntavaaleissa.
Kyselyn voi täyttää osittain. Voit täyttää kyselyn 
paperilla, leikata irti ja tuoda Kunnantuvan posti-
laatikkoon, skannata kunnan kirjaamoon tai kir-
joittaa vapaamuotoisesti terveisesi osoitteeseen 
kirjaamo@siikainen.fi.
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Mistä	Siikainen	tunnetaan	vuonna	2030?	

	

Mitkä	asiat	Siikaisissa	ovat	kehittyneet	hyvään	suuntaan	viimeisen	kymmenen	vuoden	aikana?	

	

Mitkä	asiat	Siikaisten	lähiseudulla	ovat	kehittyneet	hyvään	suuntaan?	

	

Miten	Siikaisissa	tulisi	suhtautua	kuntaliitokseen?	

1) Kuntaliitosta	tulisi	valmistella	valtuustokauden	2021-2025	aikana	
2) Kuntaliitosta	tulisi	valmistella,	mikäli	kunta	ei	pysty	ylläpitämään	nykyistä	palvelurakennetta	

ajautumatta	taloudellisesti	kohti	valtion	kriisikuntamenettelyä	(ns	pakkoliitos)	
3) Kuntaliitosta	ei	tule	valmistella,	vaikka	se	tarkoittaisi	verotuksen	ja	taksojen	nousua	ja	palveluiden	

karsintaa	
4) vapaa	vastaus,	perustelu	______________________________________	

	

Mikäli	kuntaliitosta	valmisteltaisiin,	mikä	naapurikunta	olisi	paras	liitoskumppani?	

	Laita	naapurit	paremmuusjärjestykseen	(1,2,3)		ja	perustele	halutessasi	vastauksesi.	

KANKAANPÄÄ		 MERIKARVIA	 	 	POMARKKU	

	
Minkälaisia	vaikutuksia	kuntaliitoksella	olisi	mielestäsi	seuraaviin	asioihin?		
Merkitse	alla	olevaan	taulukkoon	
	+	myönteinen	vaikutus	/		0	ei	vaikutusta	/		-	kielteinen	vaikutus					

	 KANKAANPÄÄ	 MERIKARVIA	 POMARKKU	
yhdistys-	ja	harrastustoimintaa	 	 	 	
yritystoiminta	 	 	 	
asuminen	ja	rakentaminen	 	 	 	
koulu	ja	päiväkoti	 	 	 	
kirjasto,	kansalaisopisto,	
liikunta-	ja	nuorisopalv.	

	 	 	

verot,	maksut	ja	taksat	 	 	 	
päätöksenteko,	kuntalaisen	
vaikutusmahdollisuudet	

	 	 	

	
Voit	halutessasi	perustella	vastaustasi:		 	

	
	

	

Mistä Siikainen tunnetaan vuonna 2030?

Mitkä asiat Siikaisissa ovat kehittyneet hyvään suuntaan viimeisen kymmenen vuoden aikana?

Mitkä asiat Siikaisten lähiseudulla ovat kehittyneet hyvään suuntaan?

Mistä	Siikainen	tunnetaan	vuonna	2030?	

	

Mitkä	asiat	Siikaisissa	ovat	kehittyneet	hyvään	suuntaan	viimeisen	kymmenen	vuoden	aikana?	

	

Mitkä	asiat	Siikaisten	lähiseudulla	ovat	kehittyneet	hyvään	suuntaan?	

	

Miten	Siikaisissa	tulisi	suhtautua	kuntaliitokseen?	

1) Kuntaliitosta	tulisi	valmistella	valtuustokauden	2021-2025	aikana	
2) Kuntaliitosta	tulisi	valmistella,	mikäli	kunta	ei	pysty	ylläpitämään	nykyistä	palvelurakennetta	

ajautumatta	taloudellisesti	kohti	valtion	kriisikuntamenettelyä	(ns	pakkoliitos)	
3) Kuntaliitosta	ei	tule	valmistella,	vaikka	se	tarkoittaisi	verotuksen	ja	taksojen	nousua	ja	palveluiden	

karsintaa	
4) vapaa	vastaus,	perustelu	______________________________________	

	

Mikäli	kuntaliitosta	valmisteltaisiin,	mikä	naapurikunta	olisi	paras	liitoskumppani?	

	Laita	naapurit	paremmuusjärjestykseen	(1,2,3)		ja	perustele	halutessasi	vastauksesi.	

KANKAANPÄÄ		 MERIKARVIA	 	 	POMARKKU	

	
Minkälaisia	vaikutuksia	kuntaliitoksella	olisi	mielestäsi	seuraaviin	asioihin?		
Merkitse	alla	olevaan	taulukkoon	
	+	myönteinen	vaikutus	/		0	ei	vaikutusta	/		-	kielteinen	vaikutus					

	 KANKAANPÄÄ	 MERIKARVIA	 POMARKKU	
yhdistys-	ja	harrastustoimintaa	 	 	 	
yritystoiminta	 	 	 	
asuminen	ja	rakentaminen	 	 	 	
koulu	ja	päiväkoti	 	 	 	
kirjasto,	kansalaisopisto,	
liikunta-	ja	nuorisopalv.	

	 	 	

verot,	maksut	ja	taksat	 	 	 	
päätöksenteko,	kuntalaisen	
vaikutusmahdollisuudet	

	 	 	

	
Voit	halutessasi	perustella	vastaustasi:		 	

	
	

	



Siikaisten KUNTAUUTISET 9

Mitkä	Siikaisten	kunnan	palvelut	voitaisiin	mielestäsi	siirtää	järjestettäväksi	muutoin	kuin	kunnan	omana	
toimintana	ja	jopa	niin,	että	palvelu	ei	ole	saatavilla	omassa	kunnassa?	

toiminta	 kyllä	/	
ei	

täsmennys/perustelu	halutessasi	

päiväkoti	
	

	 	

esiopetus	ja	alakoulu	(vuosiluokat	0-6)	
	

	 	

yläkoulu	(vuosiluokat	7-9)	
	

	 	

kirjasto	
	

	 	

liikuntapaikkojen	ylläpito	
	

	 	

valtionhallinnon	asiointipiste	(kela)	
	

	 	

rakennusvalvonta	
	

	 	

	

	

Olisiko	yrityksesi	/yhdistys,	jossa	toimit,	valmis	ottamaan	tehtäväkseen	korvausta	vastaan	jostakin	nyt	
kunnan	huolehtimasta,	ei-viranomais	tehtävistä	(esimerkiksi	kiinteistönhuoltopalvelut,	vesilaitoksen	
varallaolo)?	Mikäli	kyllä,	muista	lisätä	yhteystietosi.	

	

Olisitko	sinä	tai	yrityksesi	kiinnostunut	ostamaan	kunnalta	vuokrakiinteistön	ja	kehittämään	vuokra-
asuntopalveluita	kunnassa?	Mikäli	kyllä,	muista	lisätä	yhteystietosi.	

	

Olisitko	kiinnostunut	ostamaan	ja	saneeraamaan	vanhan	huonokuntoisen	kunnanviraston	
yritystoimintaasi	tai	muuta	käyttöä	varten?		Mikäli	kyllä,	muista	lisätä	yhteystietosi.	

	
	
Miten	hankkisit	kunnalle	lisää	tuloja?	
	

	

Muut	terveiset?	

	

Olisiko yrityksesi /yhdistys, jossa toimit, valmis ottamaan tehtäväkseen korvausta vastaan jostakin nyt kun-
nan huolehtimasta, ei-viranomais tehtävistä (esimerkiksi kiinteistönhuoltopalvelut, vesilaitoksen 
varallaolo)? Mikäli kyllä, muista lisätä yhteystietosi.

Olisitko sinä tai yrityksesi kiinnostunut ostamaan kunnalta vuokrakiinteistön ja kehittämään vuokra-asunto-
palveluita kunnassa? Mikäli kyllä, muista lisätä yhteystietosi.

Olisitko kiinnostunut ostamaan ja saneeraamaan vanhan huonokuntoisen kunnanviraston yritystoimintaasi 
tai muuta käyttöä varten?  Mikäli kyllä, muista lisätä yhteystietosi.

Miten hankkisit kunnalle lisää tuloja?

Muut terveiset?
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YHDISTYKSET JA 
YHTEISÖT TOIMIVAT

Tervetuloa
kirjan Ajan askelissa –julkistustilaisuuteen

Siikaisten Nuorisoseuran talolle
18.12.2020 klo 18.00

Kirja kertoo siikaislaisesta elämänmenosta puolentoista sadan 
vuoden ajalta. Kirja perustuu itsenäisyyden juhlavuoden valo-
kuvanäyttelyyn, jossa siikaislaisten kuvien avulla esitettiin ensi-
sijaisesti ääripäitä yhteiskunnallisista muutoksista.

Kirjan faktatietojen lisäksi mukana on pitäjäläisten muistinvarai-
sia kertomuksia ja kokemuksia sekä aivan puhdasta mielikuvitus-
ta, josta vastaavat yhtenäiskoulumme pienet ja isot oppilaat.

Siikaisten Kotiseutu- ja museoyhdistys ry

Korona tilanteesta johtuen noudatamme terveysviranomaisten ohjeistusta.
Istumme väljästi pienissä ryhmissä.

Suosittelemme maskienkäyttöä. Varaamme riittävästi maskeja ja käsidesiä käyttöön.
Pöytiintarjoilu.

PoiS köYhät aukeelta 
–kirjoja vielä muutamia kappaleita 
myynnissä Siikaisten kirjastossa!
Hinta 25 eur, käteismaksu.
Siikaisten nuorisoseura ry

otamon kyläyhdistys ryn
vuoSikokouS
Keskiviikkona 2.12.2020 klo 18:00
Heikinkartano, Leväsjoentie 499, Otamo
Käsitellään :
-Sääntömääräiset asiat
- Tilinpäätös
- Vuoden 2021 toimintasuunnitelma
hallitusSuoMen 

Punainen riSti
Siikaisten osasto
 
KIITOS !

Nälkäpäiväkeräyksen tulos oli 
2.944,64 €, eli 2,03 €/asukas!
Kiitos kaikille keräykseen osallistuneille!

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2021 !

SPr Siikaisten osasto

Partion 
PerinteiSet 
JouluMYYJäiSet!
 
Siikaisten Karhunveikot myyvät havukransseja, 
piparikalentereita ja muita mukavan jouluisia käsitöitä 
Vestorin edessä perjantaina 27.11. klo 15.00-19.00 ja 
lauantaina 28.11. klo 11.00-14.00. 
Tuotto käytetään partiotoimintaan.
TERVETULOA OSTOKSILLE!

SIIKAISTEN KARHUNVEIKOT
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eläkeliiton vuoSitervehdYS-lehdeSSä
oli Siikaisten jutusta taittovaiheessa pudonnut tarinaan 
kuuluva kuva Petkeleen kirkkokivestä.   
Tämä mahtava noin 5 metriä korkea järkäle on vaikut-
tava ilmestys keskellä metsää.:
Kuva: Kimmo Collander kiven päällä Jukka Koskinen

Eteläpääntie	2,		 Puhelin	
29810	Siikainen	 040	513	9877	

	 	 						Avoinna:	 																							Vuokramökkejä	edullisesti	ä 	

	 	 	 Keskiviikkoisin	klo	17-21	(avanto	klo	18-20)	

	 	 	 Perjantaisin	klo	16-22	(tasting	tunnelmaillat)	

	 	 	 Lauantaisin	klo	15-00:30	(karaoke	klo	18-00)	

	 	 	 Sunnuntaisin	klo	15-20	(avanto	klo	18-20)	

LOPPUVUODEN	OHJELMAA:	

	 KARAOKEA	JOKA	LAUANTAI	

	 AVANTOA	KE	&	SU	klo	18-20,	5€	/	kerta	ja	30€/	10	kertaa	

	 KESKIVIIKKOISIN	PÄIVÄKERHOHINNAT	juomissa	&	ruoissa	

	 31.12.	Vuodenvaihteen	BILEET,	ei	pääsymaksua!			

	 klo	22	alkaen	MIKAEL	Duo	

	 klo	00	ilotulitus	(toivotaan	muitakin	ampumaan	omia	raketteja)		

www.etelapaa.fi
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Pe 27.11    Suljemme klo 16
La 28.11    Retro konsolipelejä klo 16 alkaen
                        Tule koko perheellä tutustumaan näihin harvinaisuuksiin!
Pe 4.12     Hengellisiä Joululauluja harmonikoilla 
                        klo 18 alkaen
Su 6.12     Kiinni, Itsenäisyyspäivä
Pe 11.12     Riisipuuroa klo 16 alkaen 
                         4€/annos, alle 7 vuotiaat 2€
Su 13.12    Kirppispäivä klo 12-15 
                         Varaa ilmainen myyntipaikka! Puh. 0445515253

Jouluviikko ma-ke 21-23.12 
Avoinna klo 13-17

Avoinna
To 13-17
Pe 13-23
La 18-00
Su 12-15

Kankaanpääntie 2, Siikainen

JOULUPUOTI 
Kahvi- & Oluttupa Kaarnan tiloissa,

avoinna Kaarnan aukioloaikoina

kankaanpääntie 2
unikko: 0401380499

kirPPutori 
toiMintatuvalla 
AVOINNA MYÖS PERJANTAINA 4.12.2020 
KLO 15–19.00. Glögitarjoilu

Vaikkapa lahjoiksi on myynnissä erilaisia käsitöitä ja 
koriste-esineitä. käteismaksu
                                                                                              
Tule tutustumaan monipuoliseen valikoimaan ja teke-
mään edullisia löytöjä!  

Tervetuloa                                     toimintatuvan tontut

Olemme avoinna ajalla 1.-22.12.2020 maanantaina klo 
8-12 ja tiistaina klo 8-14.  Kankaanpääntie 1 B, Siikainen. 
Toimintatupa on suljettuna ajalla 28.12.2020–3.1.2021.
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Lämmin kiitos asiakkailleni kuluneesta vuodesta. 
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2021! 
Joulun lahjakortit erilaisin pakettitarjouksin. 
Lahjakortin ostaneiden kesken arvotaan 
50 euron hoitolahjakortti. 

Kosmetologi-jalkahoitaja 

Seija Alanko
0500 594 620

Sinä teet kodin. 
Me mahdollistamme sen.
Uutta kotia on helppo suunnitella, kun voit luottaa asioiden sujuvan 
paikallisen asiantuntijan avulla. Meillä saat saman katon alta kaikki 
asunnon myyjän ja ostajan palvelut. Varmistamme, että asunnon 
vaihtaminen on sinulle helppoa ja turvallista. Muistathan, että 
OP Länsi-Suomen omistaja-asiakkaana saat etuja myös OP Koti 
Länsi-Suomen palveluista.

Osuuspankin asuntorahoitus

Reija Kovamäki
Asiakkuusasiantuntija

050 302 0350
reija.kovamaki@op.fi

Marja-Leena Sillanpää
Asiakkuusasiantuntija

050 590 0039   
marja-leena.sillanpaa@op.fi

Pia Pitkäranta
Asiakkuusneuvoja
050 517 9787 

pia.pitkaranta@pohjola.fi

Kiinteistönvälitys

Tero Vaahtio
Kiinteistönvälittäjä LKV

044 015 8555
tero.vaahtio@op.fi

Asuntolainan myöntää osuuspankki. Asunnot välittää OP Koti kautta maan. Vakuutukset myöntää Pohjola Vakuutus.

Kodin vakuutukset

PALVELUAIKAMME
1.1.2021 alkaen

Kankaanpään konttori
Kassapalvelut 

ovat avoinna ma ja to klo 10.00-16.30

Neuvottelupalvelut ajanvarauksella 
ma-pe klo 10.00-16.30 

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

Ajanvaraus numerosta 0100 0500  
tai verkossa op.fi (pvm/mpm) 

Eeva-Liisa Lehtiniemi
Asiakkuusasiantuntija

050 467 7041
eeva-liisa@lehtiniemi@op.fi

Merikarvian konttori
Kassapalvelut 

ovat avoinna pe klo 10.00-16.30

Neuvottelupalvelut ajanvarauksella 
ma-to klo 10.00-16.30

Tuija Ruoho
Asiakkuusasiantuntija

050 340 4175
tuija.ruoho@op.fi
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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 1/2021 ilmestyy 4.2.2021. Materiaali kuntauutisiin 1/2021 on toimitetta-

va  25.1.2021 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 alkuvuoden 2021 aikataulu
Ilmoitusmateriaalin voi toimittaa myös sähköisesti kuntauutiset@siikainen.fi osoitteeseen. 

Jelppari
    - apua arjen askareisiin -

Arjen

Terveisin paikallinen yrittäjä 

Mari Halminen 
050-3318996
www.arjenjelppari.fi

Kotonasi tehdystä 
työstä saat 
kotitalousvähennyksen.

Ota rohkeasti yhteyttä! 

 

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 

Numero   Ilmoitusmateriaalin              Jakelu Huom.
 viimeinen toimituspäivä

Fysioterapeutti 
Taina Koskimäki

- fysikaaliset hoidot lääkärin lähetteellä
- hieronnat (ilman lähetettä)

- kotikäynnit
- DETOX –kehonpuhdistushoidot

- Kinesio -kiputeippaukset

Liike- ja palvelutalo 
Siikainen

puh. 0400 448 969

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!

Kaikki LVI-alan työt nopeasti ja 
luotettavasti Kankaanpäästä, 
toimialueena myös Siikainen.

  1 25.1.    4.2.
  2 22.3.   1.4.  Kuntavaalit
  3 17.5.   27.5. SuviSiikainen
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SEURAKUNTATAPAHTUMAT TAMMIKUU 2021 

 

JUMALANPALVELUKSET:	

Pe	1.1.	klo	12	Sanajumalanpalvelus	srk-kodissa,	Broberg,	Tanskanen,	
kirkkokahvit	srk-kodissa	

Su	3.1.	klo	12	Sanajumalanpalvelus	srk-kodissa,	Broberg,	Tanskanen	

Ke	6.1.	klo	10	Messu	kirkossa,	Ervasti,	Tanskanen,	kirkkokahvit	ja	
Kauneimpia	joululauluja	srk-kodissa	

Su	10.1.	klo	10	Sanajumalanpalvelus	srk-kodissa,	Ervasti,	Tanskanen,	
rippikoululaiset	osallistuvat,	jp:n	jälkeen	rippikoululaisille	lounas	ja	
rippikoulua	klo	15	asti	srk-kodissa	ja	Nuokkarilla	

Su	17.1.	klo	10	Sanajumalanpalvelus	srk-kodissa,	Ervasti,	Tanskanen.		

Su	24.1.	klo	12	Messu	kirkossa,	Broberg,	Tanskanen.		

Su	31.1.	klo	10	Sanajumalanpalvelus	srk-kodissa,	Ervasti,	Tanskanen.	

LAPSI-	JA	NUORISOTYÖ:	

Päiväkerho	Nuokkarilla	maanantaisin	klo	9.30-11.30	
Miia	ja	Mari.	Päiväkerho	jatkuu	joulutauon	jälkeen	ma	11.1.2021.	

Perhekerho	Nuokkarilla	keskiviikkoisin	klo	10.00-11.30	
Miia.	Perhekerho	jatkuu	joulutauon	jälkeen	ke	13.1.2020.	

MUU	TOIMINTA	

Ma	11.1.	klo	17	Miestenpiiri	srk-kodissa,	Ervasti,	Tanskanen	

Ti	12.1.	klo	18.30	Rukouspiiri	srk-kodissa	

Ti	19.1.	klo	15:30	Raamattupiiri	srk-kodissa,	Ervasti	

Ti	26.1.	klo	18.30	Rukouspiiri	srk-kodissa	

Ke	27.1.	klo	10	Srk-kodin	kerho,	Päivärinta		

To	28.1.	klo	14	Lähetyskahvila	srk-kodissa,	Päivärinta		

To	28.1.	klo	18.30	Naistenpiiri	srk-kodilla,	Sinikka	Hännikkälä	Porista	

Kaikissa	tilaisuuksissa	pyydämme	huomioimaan	turvavälit	ja	hyvän	
käsihygienian.	Seurakunnan	tiloissa	on	saatavilla	käsidesiä.	Toimimme	
terveysviranomaisten	antamien	ohjeiden	mukaan.		

Siunattua	uutta	vuotta	ja	tervetuloa	tilaisuuksiin!	
	
Eu-ruokaa	diakoniatoimistolla	torstaisin	klo	9-12	
tai	sopimuksen	mukaan	puh.	0400	363	588/Kaisa	
	
	

	

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 
Lapsityönohjaaja Miia Leivo puh. 0400 845 821 
Suntio Keijo Silvola puh. 040 514 483  
(sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi) 
 
VIRASTO avoinna ti-ke-to klo 9-12 
(tai sopimuksen mukaan) puh. 040 549 3122 

 

www.siikaistenseurakunta.fi	
  			@siikainensrk.	

Pappilantie	1,	29810	Siikainen 
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SEURAKUNTATAPAHTUMAT JOULUKUU 2020 
 

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 
Lapsityönohjaaja Miia Leivo puh. 0400 845 821 
Suntio Keijo Silvola puh. 040 514 483  
(sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi) 
 
VIRASTO avoinna ti-ke-to klo 9-12 
(tai sopimuksen mukaan) puh. 040 549 3122 

   

 


