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Kansikuva: Raimo Maljanen, lumisadetta Kurikanniskalla.

Siikaisten kunnan ja seurakunnan itsenäistä taivalta tulee 
v. 2021 täyteen jo 150 vuotta. On siis juhlavuosi. Tosin 
Suomen Senaatti julisti jo 2.12.1861 Siikaisten kappeli-
seurakunnan itsenäiseksi seurakunnaksi, mutta käytännös-
sä eroaminen Merikarviasta toteutui vasta v. 1871. 

Itsenäisen seurakunnan ensimmäinen kirkkoherra K.J.E. 
Blombergh toimi virkansa ohella myös kuntakokouksen 
puheenjohtajana v.1871-1877. ”Alkuaikoina Siikaisten 
kunta ja seurakunta hoitivat asioita yhteistuumin ja sopui-
sasti, toisiaan tukien”, kerrotaan Siikaisten kunnan histo-
riikissa (Collander 2011, s.26). Yhteistyötä ja auttamista 
tarvittiin vaikeina katovuosina (1866-1869) ja myöhem-
minkin. 150 vuoden aikana Siikaisten pitäjä on elänyt voi-
makkaan kasvun ja rakentamisen ajat. Viime vuosina ke-
hitys on ollut toiseen suuntaan. Väkiluku oli enimmillään 
v.1949 yht. 5824 asukasta, nykyään alle 1500 asukasta. 

Elinkeinorakennekin on muuttunut paljon. Maa- ja met-
sätalouden lisäksi Siikaisissa on kannattavaa teollisuus- 
ja muuta yritystoimintaa.  Muutosten keskellä Siikaisten 
valttina on tulevaisuudessakin kaunis luonto, järvet, met-
sät ja maaseudun rauha. Ehkä nämä vetovoimatekijät tuo-
vat tulevaisuudessa ihmisiä Siikaisiin vaikkapa etätöihin 
tai yrittäjiksi. Onhan Siikaisiin vedetty jo valokuitukin. 

Valoa ja toivoa elämään ihmiset etsivät ja kaipaavat. Seu-

rakunta on sitä varten, että sanoma maailman Valosta 
Jeesuksesta kuuluisi, näkyisi ja toimisi ihmisten keskel-
lä.  Epävarmat ajat herättävät usein huolta ja pelkoa jaksa-
misesta ja pärjäämisestä. Seurakunta on kaikkina aikoina 
tahtonut välittää viestiä meitä ihmisiä rakastavasta Juma-
lasta, joka on kanssamme kaikkina päivinä. Sanansa mu-
kaan Hän antaa meille tulevaisuuden ja toivon (Jer.29:11). 
Jokainen meistä voi olla toiselle toivon lähettiläs ja tule-
vaisuuden rakentaja. Toinen toistemme tukeminen ja hyvä 
yhteistyö auttaa ja luo toivoa paremmasta.

Kristilliset arvot sekä kunnioittava ja rakentava keskustelu 
ovat perusaineksia yhteisten asioitten hoitamiseen myös 
tulevina aikoina. Jos tulevaisuudessa Siikaisten kunnan ja 
seurakunnan hallinnollisia palikoita järjestellään uusiksi, 
hyvän elämän perustekijät pysyvät samoina. Aineellisen 
toimeentulon ja hyvinvoinnin lisäksi tarvitaan henkistä ja 
hengellistä hyvinvointia. Jumalan siunaus sekä usko, toivo 
ja rakkaus kantavat meitä niin tänä juhlavuonna kuin tule-
vinakin vuosina. 

Toivotan kaikille entisille ja nykyisille siikaislaisille hyvää 
ja siunattua Siikaisten kunnan ja seurakunnan 150-v juh-
lavuotta 2021.

Olavi Ervasti, Siikaisten kirkkoherra                                                                                    

Siikaisten kirkko.  – Kuva: Antti Partanen. 

Itsenäinen Siikainen 150 vuotta



3Siikaisten Kuntauutiset

YKSITYISTIEAVUSTUKSET VUODELLE 2021
teiden kunnossapitoon ovat haettavana 8.3.2021 
mennessä.
Hakemuslomakkeita saa kunnanviraston tekniseltä 
osastolta. Vuonna 2020 avustusta saaneille yksityisteille 
hakemuslomake on postitettu.
Hakemukset palautetaan osoitteella: Siikaisten kunta, 
Tekninen osasto, Kankaanpääntie 1 A, 29810 SIIKAINEN

ELINVOIMALAUTAKUNTA

LUKUPIIRI  JATKUU KIRJASTOLLA!

Helmikuun lukupiiri on torstaina 
18. pvä klo 18, ja silloin keskustellaan 
teoksesta Kultarinta. Kirjavaraukset 
tehdään keskitetysti kirjaston kautta.
Kevään kolmas lukupiirikerta on 
18.3.2021 klo 18.
Lukupiirissä otamme huomioon 
koronan vaatimat turvavälit ja 
maskisuositukset.

Tervetuloa lukupiiriin!

kunnallisia tiedotteita

Koronatilanne vaikuttaa Siikaisten 
150 – vuotisjuhlavuoteen
 
Koronaepidemian riskit ovat edelleen läsnä arjessamme, 
mikä muuttaa juhlavuoden alustavia suunnitelmia. Huh-
tikuulle aiottu pääjuhla siirtyy loppuvuoteen. Edelleen 
koululaiset vastaavat juhlavalmisteluista, mutta valmis-
telu keskittyy syyslukukauteen. Keväällä koululaiset to-
teuttavat juhlavuosiaineistoa verkkoon. Yhdistyksillä on 
alustavia suunnitelmia, mutta myös yhdistysverkoston 
suunnittelukokousta on jouduttu lykkäämään kokoon-
tumisrajoitusten takia eteenpäin. Siikaisten päivät ja 
siihen kuuluva iltakonsertti on tarkoitus järjestää koulun 
piha-alueella kesäkuun 12. päivä jos tilanne suinkin sal-
lii. Järjestelyiden vetovastuussa on Siikaisten Yrittäjät, ja 
usea muu yhdistys on luvannut olla tuottamassa ohjelmaa 
ja auttamassa järjestelyissä. Satakunnan maakuntakirjas-
tossa on Siikaisten juhlavuosinäyttely, alustavasti huh-
tikuussa, mutta koronan takia varalla on  aika heinä-elo-
kuun vaihteessa. Tiedotamme Siikaisten verkkosivuilla 
tapahtumista kun varmistuksia saadaan, ja tietysti Kunta-
uutisissa ja SuviSiikaisissa juhla on yhtenä aiheena koko 
vuoden.

Posa tiedottaa:

Korona ja koronarokotukset
Koronatilanne on alueellamme rauhallinen, olemme perustasolla. 
Kaikkien tulee edelleen jatkaa aktiivista suojautumista maskein, 
hyvästä käsihygieniasta huolehtimista ja turvevälien noudattamista.
Ensimmäiset koronarokotukset PoSan alueella on annettu.

Henkilökunnan koronarokotukset PoSan peruspalvelukeskus Tapalassa on aloitettu.  Myös ensimmäisiin  asumis-
palveluyksikköihin PoSan alueella on  jalkauduttu rokottamaan henkilökuntaa ja asukkaita.

Seuraavien viikkojen aikana jatkamme niiden henkilöiden rokottamista, joilla on kohonnut riski sairastua vaka-
vaan koronavirustautiin tai kohdata virus esimerkiksi työssään. Lisäksi jatkamme asumispalvelun ja laitoshoidon 
henkilöstön ja asukkaiden rokottamista koko PoSan alueella.

Rokottamisen jatkosuunnitelmaa päivitetään viikoittain rokotesaatavuuden mukaan.

Noudatamme rokottamisessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen esittämää koronarokotusjärjestystä.
Rokotuksista tiedotetaan PoSan nettisivuilla ja lehdistössä heti, kun tiedottamista on.

Sähköinen ajanvaraus laboratoriokokeisiin tulossa
Laboratorionäytteenoton sähköinen ajanvaraus laajenee Siikaisten, Honkajoen, Jämijärven ja Karvian Peruspal-
velukeskuksiin maaliskuussa 2021. Sähköinen ajanvaraus tapahtuu PoSan etusivulla olevan linkin kautta 
(www.eposa.fi). Puhelinajanvaraus numerossa 040 652 4340 ma-to klo 8-16, pe klo 8-15 on edelleen mahdollista.  
Tiedotamme lähempänä lisää.
Sähköinen ajanvaraus on jo käytössä Pomarkun peruspalvelukeskuksen laboratorionäytteenottoon.
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Arja Velhonojan työuran alku Siikaisten kunnassa tam-
mikuussa vuonna 1973 osui murrosvaiheeseen; uusi hieno 
kunnantalo oli otettu käyttöön edellisenä kesänä ja Siikais-
ten kunnan ensimmäinen kunnanjohtaja, Matti Lahtinen, 
valittiin virkaan kesällä 1973. Kunnan ensimmäinen kun-
nansihteeri Reino Nurminen jatkoi vielä virassaan vuoteen 
1975. Pitkän työuransa aikana Arja Velhonoja ehti työs-
kennellä viiden eri kunnanjohtajan ja seitsemän eri kun-
nansihteerin aikana. 

Työ alkoi kolmen työntekijän yhteisessä toimistotilassa; 
modernisti avokonttorissa, vaikka nimikettä tuskin silloin 
tunnettiin. Myöhemmin työntekijät jakautuivat hyvinkin 
tiukasti omiin toimistohuoneisiinsa. Työrupeaman lopus-
sa, viraston vaihdettua toimipaikkaa sisäilmaongelmien 
vuoksi, palkkasihteeri sai taas palata tuttuun avokonttori-
malliin.

Ensimmäinen työvuosi kului kunnantoimiston toimisto-
työnharjoittelijan tittelillä, koska 17-vuotista työntekijää 
ei vielä voitu valita vakinaiseen työtehtävään. Työnteki-
jän vanhetessa kului myös epävirallinen koeaika. Uuden 
toimistoapulaisen viran auettua 18-vuotias työntekijä va-
littiin vakinaiseen virkasuhteeseen vuoden kokemuksen, 
keskikoulun päästötodistuksen ja konttoriopiston kolmen 

Kirjoituskoneesta, näyttöpäätteisiin – 

Arja Velhonoja lähes viisi vuosikymmentä 
Siikaisten kunnan palveluksessa

kuukauden kurssin suorittamisen perusteella. Velhonojalla 
oli takanaan jo vankka työkokemus, kun hän työn ohessa 

Sähkökirjoituskone oli toimistoapulaisen verraton 
työväline.

Työtehtävät muuttuivat; 
Arja Kivihuhta (kuvas-
sa vasemmalla) siirtyi 
kirjanpitäjäksi ja Arja 
Velhonoja palkkasihtee-
riksi. Kuva on 1980-lu-
vun alusta.
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2010-luvun alkupuolella suoritti taloushallinnon 2½ vuo-
den tutkinnon.

- Toimistoapulaisen tehtäviin kuului muun muassa halli-
tuksen ja valtuuston esityslistojen ja pöytäkirjojen puh-
taaksikirjoittaminen. Sähkökirjoituskone oli verraton apu-
väline. Esityslistat kirjoitettiin erityiselle vahapaperille, 
joka monistettiin käsikäyttöisellä spriimonistuskoneella, 
muistelee Arja Velhonoja työvuosien alkuaikojen tehtäviä.
- Lyhyellä varoitusajalla saattoi saada tehtäväkseen valtio-
navun selvityspyynnön. Työ oli tehtävä pennin tarkkuu-
della. Esimerkiksi koulupuolen opettajille maksetut palkat 
käytiin yksityiskohtaisesti läpi. Takaisinperinnältäkään ei 
aina vältytty.

-  Silloin kuntatalous oli todella tiukoilla, välillä tehtiin 
vekseliä väliaikaisen kassakriisin hoitamiseen. Laskut 
maksettiin aivan viimetipassa. Joskus tuli niin kiire, että 
vihreän Postipankin kuoren kanssa lähes juostiin postiau-
ton perässä.

Kolmen työvuoden jälkeen työtehtävät muuttuivat ja Arja 
Velhonoja siirtyi päätoimisesti palkanlaskentaan. Elettiin 
1970-luvun puolivälin aikaa ja kaikki työt tehtiin pääsään-
töisesti käsin, koneellisena apuna kirjoitus- ja laskuko-
neet. Koulutusta uuteen työtehtävään ei juuri ollut tarjolla, 
uskottiin vahvasti, että työ tekijäänsä neuvoo. 

Palkanlaskenta oli varsinaista käsityötä.
 - Alustana oli iso kovalevy, jonka päälle asetettiin kaksin-
kertainen lomake, jonka välissä oli kalkeeripaperi, sitten 
päälle asetettiin henkilön palkkakortti, johon tuli kaikki 
palkkaa koskevat tiedot. Tässä vaiheessa oli myös las-
kukoneelle käyttöä. Arkki täyttyi palkansaajien tiedoista. 
Päällimmäinen arkki jäi tositteeksi kirjanpitoon, alimmat 
liuskat revittiin kullekin palkansaajalle. Vuoden lopussa 
palkkakorttien tiedot siirrettiin verokortille. Tässä työ-
vaiheessa oli yleensä kaksi työntekijää. Vuoden viimeiset 
päivät olivat työntäyteisiä, koska verottaja tarvitsi tiedot 
ajoissa.

Näihin aikoihin kunnan asukasluku oli lähes 3000 ja pal-
kansaajia parisen sataa. Kunnan eri toimialueet hoidettiin 
omin voimin. 2010-luvun lopussa asukasluku on vajaat 
1400 ja kunnan palkkalistoilta löytyy nelisenkymmentä 
työntekijää. Monet osa-alueet on ulkoistettu. Posaan liitty-
misen jälkeen vuonna 2009 Velhonojan työtehtäviin liitet-
tiin koulutoimen toimistotehtävät.

- 1980-luvun alkupuolella siirryttiin tietokoneaikaan. 
Alku oli tosi hankalaa, mutta vähitellen koneisiin totuttiin 
ja vuodesta toiseen saatiin ohjelmiin parannuksia. Koulu-
tusta oli hyvin tarjolla ja Siikainen oli tämän uudistuksen 
aikoihin selvästi vuosia edellä monia kuntia. 

- Siikaisten kunta oli hyvä työpaikka, varsinkin silloin, 
kun väkeä oli enemmän kuin nykyään ja toiminta oli vil-

kasta. Vuoden 2017 alusta siirryin osa-aikaiseksi, samaan 
aikaan palkanlaskenta ulkoistettiin ja myöhemmin myös 
taloushallinto. Siirtovaiheet työllistivät.

Näistä selviydyttyä olikin mukava siirtyä eläkeläisen päi-
värytmiin pitkän työrupeaman jälkeen.

Tuore eläkeläinen ei vielä ole tehnyt suuria suunnitelmia 
vapaa-ajalleen.  Matkustelu kiehtoo, kunhan rajoitteet jos-
kus puretaan. Innokas kotipuutarhuri odottelee tällä het-
kellä kevättä ja päivien pitenemistä. Pian on uuden kasvun 
aika.

Arja Lehtinen

 Arja Velhonojan läksiäisiä vietettiin lokakuussa 2020.
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Iisak Iisakinpoika Tunturi eli Hirvijärvellä vv 1846-1931. 
Iisak oli kolmasti naimisissa, 1. avioliitosta Maria Kristi-
na Jaakontytär Mikkolan kanssa syntyi poika Juho Nesto-
ri Iisakinpoika Tunturi, joka myöhemmin muutti nimen-
sä Vuorelaksi. Toisen puolisonsa Aleksandra Erkintytär 
Frigårdin kanssa Iisak sai 7 lasta, jotka kaikki muuttivat 
USA:han vuosina 1902-1906. Kolmannen liittonsa Iisak 
solmi Ida Paulina Rimpelän kanssa, tästä liitosta syntyi 
vielä 6 lasta, joista kaksi lähti USA:han 1910-luvulla. 

Iisakin jälkeläisistä ainakin 5 asettui asumaan Michiga-
nin Yläniemekkeen, Upper Peninsulan eli UP:n, alueel-
le. Sisarukset Aini ja Amanda sekä veljensä Isak asuivat 

Osa I

Siikaisten siirtolaiset Amerikassa
Newberryn kaupungissa ja sisaristaan ainakin yksi asui 
Sault Ste Marien kaksoiskaupungin Kanadan puolella 
ja yksi Marquettessa. Michiganin alueelle on Siikaisista 
muuttanut tilastojen mukaan aikoinaan 117 siirtolaista, 
joista yksi Kuparialueelle ja loput Marquetten seutujen 
rauta-alueelle. Maisema oli varmasti koti-ikävää poteville 
siirtolaisille tutunoloinen; paljon metsiä ja peltoja, riistaa, 
lumiset ankarat talvet ja kauniit kesät. 

Amandan puoliso, Karl Karlenpoika muutti USA:han 
saapuessaan sukunimensä Huopiosta Saloksi. Perheeseen 
syntyi 6 lasta, joista Aili avioitui Lauri Makin kanssa.  
Myös Laurin sukujuuret johtavat Siikaisiin: äitinsä Lydia 
oli myös Tunturin sukua parin sukupolven takaa ja hänet 
vihittiin puolisonsa Viktor Myötämäen kanssa Siikaisten 
kirkossa 1900-luvun alussa. 

Aili ja Lauri saivat kaksi lasta, Richard (Dick) syntyi 1932 
ja sisarensa Ilene viisi vuotta myöhemmin.  Lapsuutensa 
he viettivät Newberryssä, joka tuolloin oli n. 2500 asuk-
kaan kaupunki. Kaupungin länsiosia asuttivat ruotsalai-
set siirtolaiset, itäpuolta suomalaiset. Heillä oli mm. oma 
kirkko ja osuuskauppa. Suomen kieli vaihtui pikku hiljaa 
englanniksi tai fingliskaksi. Sukulaisia oli paljon, sillä 
myös Aini jäi miehensä ja 11 lapsensa kanssa asumaan 
maatilalle Newberryyn. Viktor Myötämäki oli Dickin ja 
Ilenen isovanhemmista ainut, joka enää oli elossa heidän 
lapsuudessaan. 

Tämä teos on omistettu
ensimmäisille suomalaisille siirtolaispolville,
jotka varattomina ja kielentaitamattomina
mutta rohkein sydämin
saapuivat Michiganin outoihin oloihin,
antoivat oman panoksensa
tämän valtion luomiseen
ja jättivät jälkeläisilleen perinnöksi
kunnioitetun nimen.

Alkusanat teoksesta Michiganin suomalaisten 
historia- Armas K. E. Holmio 1967

Vanhassa hääku-
vassa on kyse Juho 
Tunturin ja Jenny 
Lännen-Näsin häistä 
1905,  Aini Tunturi 
oli jo muuttanut 
USA:han, samoin 
4 muuta sisarus-
ta, mutta Amanda 
löytyy vielä kuvasta, 
samoin kaksi nuo-
rempaa sisarpuolta 
Selma ja Helmi,  
jotka lähtivät 
USA:han vuosina 
1911 ja 1914.
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Crystal Falls oli yksi kaupungeista, missä asusti sekä 
Siikaisista että Merikarvialta lähtöisin olevia siirto-
laisia. John Salminen sepitti v. 1904 Crystal Fallsille 
oman laulun, mitä siirtolaiskuorot lauloivat nk. ke-
vyemmissä tilaisuuksissa 

Crystal Falls on paras paikka tällä manterella,
Amerikan suomalaisten kilpatanterella.

Koortihaussi komea ja katuja on kaksi,
toista lehmät kuljeksi ja toista jänkit marssii.

Rautamainit mahtavat ja mahtava Fallsin koski,
Niagarasta ensimmäinen, pienempi vähän joski.

Raittiusseuran päätökset on kovin horjuvaiset.
Tänäpänä päätös tehdään, huomenna purkajaiset.

Sosialistiyhdistys on tänne perustettu,
raittiusseura Toivolasta ulos talutettu.

Kaupunkimme läpi kulkee rautateitä kaksi.
Toista pääsee Marquetteen ja toista kauemmaksi.

Tästä laulusta löytyy myös Fingliskaa eli ”koorti-
haussi” (courthouse) on oikeustalo, ”jänkit” (yan-
kees) tietysti jenkkejä ja ”rautamaini” (ironmine) 
rautakaivos.

Vuonna 2016 Milfordis-
sa otetussa kuvassa on 
sekä Ainin että Amandan 
jälkeläisiä kolmannessa 
ja neljännessä polvessa.

 Richard ja Sylvia Maki, kuva otettu 6 vuotta sitten Syl-
vian syntymäpäivänä

Dick ja Ilene vierailivat puolisoineen Siikaisissa pik-
kuserkkujensa luona ensimmäisen kerran kesällä 1996. 
Vaikka Amandan kotitalosta ei enää ollut mitään jäljellä, 
oli käynti rakennuspaikalla heille elämys, samoin täällä 
asustavien sukulaisten tapaaminen. Jumalanpalvelukseen 
Siikaisten kirkossa osallistuttaessa istumapaikkaa ei tar-

vinnut miettiä, sen oli tietysti Tunturin suvun penkissä 
eli 4. rivissä oikealla. Myös Ainin pojanpoika Roger Ma-
ki-Schramm on vieraillut perheineen Siikaisissa.

Tarina jatkuu tulevissa Kuntauutisissa ….. 

Sari Vuorela
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Vuonna 2021 yritysten kesätyöpaikkatukea maksetaan 
siikaislaisille yrityksille ja yhteisöille, jotka työllistävät 
siikaislaisia nuoria. Kunta työllistää myös itse nuoria koh-
dentaen työpaikkahaun nuorempiin ikäluokkiin, mikäli se 
koronatilanne huomioiden on mahdollista. Tavoitteena on 
työllistää 10-12 nuorta 2 viikoksi. 

Kunnanhallitus päätti myöntää kesätyöpaikkatukea vuon-
na 2021 seuraavilla ehdoilla:

•  Yksittäiselle nuorelle voidaan myöntää vain kunnan 
kesätyöpaikka tai yrityksille maksettava kesätyöllistämis-
tuki, ei niitä molempia. 
•  Tukea voi saada siikaislainen yritys, yhteisö, yhdistys, 
maatalousyrittäjä taikka yksityishenkilö, joka työllistää 
2001 – 2006 syntyneen siikaislaisen opiskelijan (op-
pilaitoksessa kirjoilla olevan, koulutukseen hakevan tai 
oppilaitokseen hyväksytyn) taikka koululaisen määräai-
kaiseen työsuhteeseen ajalla 1.5. – 31.8.2021. 
•  Työsuhteen keston on oltava yhteensä vähintään 2 viik-
koa, päivittäisen työajan ollessa keskimäärin vähintään 5 
tuntia.
•  Työnantajan on haettava kunnalta kesätyöpaikka-
tukea 15.4.2021 mennessä Kuntauutisissa ja kunnan 
verkkosivuilla olevalla lomakkeella. Lomake on toimitet-
tava kunnantuvalle tai sähköpostitse kirjaamo@siikainen.
fi. Työnantaja voi ilmoittaa avoimesta kesätyöpaikasta 
maksutta maaliskuun Kuntauutisissa (1/8s). Ilmoitus 
julkaistaan myös kunnan verkkosivulla ja facebook-sivul-
la. 
•  Siikaisten kunta toimittaa kaikille kesätyöpaikan 
ilmoittaneille työnantajille elokuussa hakulomakkeen täy-
dennettäväksi tuen saannin edellytysten tarkistamiseksi.
•  Kesätyöntekijälle on maksettava alalla noudatettavan 
yleisen työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja palkasta 
on suoritettava asianmukaiset sosiaaliturvamaksut.
•  Tukea ei makseta lähisukulaisensa työllistäneelle tai 
samassa taloudessa asuvalle.

Yrityksille kesätyöpaikkatukea siikaislaisen 
nuoren työllistämiseen

•  Tukea voidaan maksaa vain yhden kerran per kesätyöl-
listetty (ei siis useammalle työnantajalle saman henkilön 
työllistämisestä kesän aikana). Tuen saa se työnantaja, 
joka on työllistänyt ajallisesti ensimmäisenä kyseisen 
kesätyöntekijän. Kunta luetaan yhdeksi työnantajaksi. 
•  Tuen suuruus on 300 euroa/kesätyöntekijä ja tuki 
on kuitenkin enintään 50 % kesätyöntekijälle työsuh-
teesta maksetusta bruttopalkasta ilman sivukuluja. 
•  Tuki maksetaan työnantajalle marraskuun loppuun 
mennessä kunnanhallituksen erillisellä päätöksellä.
•  Kesätyöpaikkatuki maksetaan elinkeinojen kehittämi-
sen määrärahasta avustuksena, määräraha on yhteensä 
enintään 6000 euroa. Tukea maksetaan yhdelle työnanta-
jalle ensin yhden nuoren palkkaukseen ja mikäli määrära-
hat riittävät, samalle työnantajalle voidaan myöntää tukea 
useamman nuoren palkkaamiseen. 

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että kunta voi työllistää ke-
sätyöntekijöitä seuraavasti:

•  Kesätyöntekijän tulee olla 2003 – 2006 syntynyt 
siikaislainen opiskelija (oppilaitoksessa kirjoilla oleva, 
koulutukseen hakeva tai oppilaitokseen hyväksytty) taik-
ka koululainen.
•  Kesätyöntekijän työaika on 30 t/vk ja työsuhteen kesto 
2 viikkoa. Kahdelta viikolta työntekijälle maksetaan palk-
kaa yhteensä 365 euroa. 
•  12 kesätyöpaikkaa julistetaan haettavaksi Kuntauu-
tisissa ja kunnan verkkosivuilla ja paikkaa on haettava 
15.4.2021 mennessä.
•  Kesätyöntekijöiden valinnan tekee hallintopäällikkö 
neuvoteltuaan toimialueiden johtajien kanssa asiasta. 
Esimiehet vastaavat mahdollisesta haastatteluprosessista. 
Nuori voidaan valita myös varasijalle.  
•  Kesätyöntekijöiden palkkaamiseen voidaan käyttää 
enintään 6.000 euroa palkkamäärärahaa (työllistetyt kus-
tannuspaikka).
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TYÖNANTAJAN KESÄTYÖPAIKKAILMOITUS 2021  
(palautus 15.4.2021 mennessä, kirjaamo@siikainen.fi) 
 
TYÖNANTAJAN TIEDOT 
Yrityksen nimi :   __________________________________________________________________________ 
Yrittäjän/yhteyshlön nimi : ___________________________________________________________________ 
Lähiosoite : ______________________________________________________________________________ 
Postinumero : _________________________ Postitoimipaikka : ____________________________________ 
Yrittäjän/yhteyshlön puhelinnumero:  __________________________________________________________ 
Yrittäjän/yhteyshlön spostiosoite: _____________________________________________________________ 
   
KESÄTYÖPAIKAN TIEDOT  
Tehtävä/tehtävät :   _______________________________________________________________________ 
Päivittäinen työaika :  _______________  h/pv  klo – klo :  _______________________________ 
Työsuhteen kesto : _______________  vkoa  Ajalla :  _________________________________ 
Työpaikkojen lukumäärä :   __________________________________________________________________ 
Mahd. työllistettävän nimi / nimet:    ___________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________________________________ 
Paikka ja pvm:  _______________________         
Ilmoituksen tekijän allekirjoitus /nimenselvennys: ________________________________________________

Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 21.1.2021 päättänyt 
seuraavista valinnoista vuosille 2021-2022. 

Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi v. 2021-2022 
valittiin Seppo Mäkiselkä. 
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi v. 2021-2022 
valittiin Olli Sjöholm.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi v. 2021-2022 
valittiin Johanna Huhtanen.
Kirkkoneuvoston jäseniksi (suluissa varajäsenet) v. 
2021-2022 valittiin Johanna Huhtanen (Riitta Vanhatalo) 
Pirkko Tuorila (Teresa Sengström), Matti Anttila (Martti 
Paukkunen), Jukka Koskinen (Mia Vettenranta), Raija 
Viljanen (Veikko Kohtamäki), Hannu Heikintalo (Leo 

Forss), Vesa Viljanen (Taisto Salo) ja Katja Vettenran-
ta (Kirsti Lillvik). Kirkkoherra toimii kirkkoneuvoston 
puheenjohtajana. 

Diakonia-lähetystyön vastuuryhmän jäseniksi v. 2021-
2022 valittiin Leena Ervasti, Taru Hollmén, Toini Kal-
liomäki, Veikko Kohtamäki, Kirsti Lillvik, Taisto Linde-
man, Maria Tuominiemi, Pirkko Tuorila, Seija Unto, Irja 
Uusitalo, Tiina Vanhatalo ja Raija Viljanen.

Nuorisotyön vastuuryhmän jäseniksi valittiin v. 2021-
2022 valittiin Eeva Eerikäinen, Mia Vettenranta, Riikka 
Koskinen, Eeva Nummi, Katja Vettenranta, Leila Manni-
nen, Eeva Savala ja Maria Santti.

Kirkkovaltuuston valintoja
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Moni oli ottanut kantaa vain osaan kysymyksistä, 
mutta kuntaliitosasiaan otettiin rohkeasti kantaa. Vain 
kaksi vastaajaa koki kuntaliitoksen yhteenkään naapu-
riin mahdottomaksi ajatukseksi.  15 vastaajaa oli sitä 
mieltä, että liitosneuvottelut olisi käynnistettävä nyt ja 
seitsemän mielestä vasta jos nykyistä palvelurakennetta 
ei pystytä ylläpitämään. Merikarvia oli mieluisin liitos-
kumppani 11 vastaajalle ja Kankaanpää 10:lle. Pomar-
kun valitsisi kaksi. Toisiksi parhaana vaihtoehtona Me-
rikarviaa piti 10, Kankaanpäätä 3 ja Pomarkkua kaksi. 
Kolmannelle sijalle jäi seitsemän mielestä Pomarkku ja 
neljän Kankaanpää. Osa vastaajista oli valinnut vain yh-
den liitoskumppanimahdollisuuden, osa ensimmäisen ja 
toisen vaihtoehdon, osa asettanut kaikki kolme järjes-
tykseen, siksi  vastausten kokonaismäärä per kunta ei 
ole sama. 

Merikarvian eduksi nähtiin jo nyt osittain yhteinen yh-
distys- ja harrastustoiminta sekä kunnan koko, päätök-
senteon ajateltiin pysyvän avoimempana ja lähempänä 
kuntalaista. Samoin palveluiden ajateltiin pysyvän lä-
hempänä. Myös Tuorilan nykyinen kehittyminen ja meri 
mainittiin hyvänä asiana sekä kuntien ja seurakuntien 
yhteinen historia. Merikarvia, tai paremminkin merikar-
vialaiset saivat muutamissa vastauksissa myös arvos-
telua lähinnä henkilöön liittyvistä ominaisuuksista tai 
lähimenneisyyden teoista. Kankaanpäätä myönteisenä 
valintana ei avoimissa vastauksissa juuri perusteltu, yh-
den näkemyksen mukaan isompaan liittyminen yleisesti 
on kannattavaa, kun taas suuntaa huonona kehityksenä 
pitävät toivat esiin huolensa Siikaisten näivettymistä 
kaupunkiliitoksen seurauksena. Pomarkkua pidettiin 
yleisesti hieman outona suuntana, mutta lähellä rajaa 
asuville Pomarkun palvelut olisivat saavutettavampia. 

Osalle Siikaisten tulevaisuuskuva on synkkä, mutta 
hyviä asioitakin löytyi
Siikainen vuonna 2030 nähtiin niin ikään kovin eri ta-
voin.  Osa lähestyi asiaa nykyisten tunnistettujen vah-
vuuksien kautta, mm:  luonto, Geopark, säilynyt raken-
nuskulttuuri ja lasikuistit, maanviljelys ja karjanpito 
sekä maksuton varhaiskasvatus, hyvät peruspalvelut ja 

Tulevaisuuskyselyn vastauksissa 
kuntaliitosta ei kavahdettu 

harrastustoiminta, vireät kylät ja etätyöntekijät. Osalle 
tulevaisuus näyttäytyi synkkänä:  ”Toivottavasti Sii-
kaista ei ole, jos on niin Siikainen tunnetaan Suomen 
kalleimmasta veroäyristä, tyhjistä kiinteistöistä, autois-
ta sivukylistä, pelkkää kurjuutta”.  Osa taas mielsi tule-
vaisuuskuvan suoraan kuntaliitoksen kautta, neutraalin 
sävyisenä, kielteisenä, tai myönteisenä:  Siikainen on 
osana Kankaanpäätä, Siikainen on pakkoliitetty Poriin 
tai Kankaanpäähän, omaisuuden arvo on romahtanut, 
palvelut on viety keskuksiin, Siikainen on pirteä, puh-
das asumislähiö osana Merikarviaa, jonka kaupan ja 
teollisuuden alue on Tuorila.  

Vastaajien mielestä hyvään suuntaan viime aikoina oli-
vat Siikaisissa kehittyneet mm. valokuituyhteydet, pien-
ten kuntien yhteistyö ja Geopark sekä sivistystoimen 
palvelut. Jotkut kokivat, ettei mikään ole viime vuosi-
na mennyt parempaan suuntaan. Siikaisten lähialueen 
myönteisestä kehityksestä eniten mainintoja sai Tuori-
lan ja myös muu Merikarvian kehitys.  Posan palvelut ja 
Kankaanpään kehitys saivat molemmat yhden mainin-
nan: ”Kankaanpään kaupunki on onnistunut profiloitu-
maan lapsiystävällisenä taide- ja pesäpallokaupunkina 
ja siellä on monipuolisemmat palvelut”.

Kunnallisten palveluiden tuottamistavan osalta vas-
tauksissa oli runsaasti hajontaa. Osa koki, että kaikki 
nykyiset kunnalliset palvelut on jatkossakin tuotettava 
lähipalveluna kunnan toimesta. Toisaalta suurin osa 
vastaajista oli valmis luopumaan osasta tai jotkut jopa 
kaikista palveluista kunnassa tai kunnan omana toimin-
tana. Kiinnostusta tuottaa kunnalle palveluita yhdistyk-
senä tai yrityksenä, vuokra-asumisen kehittämiseen tai 
vanhan kunnanviraston ostamiseen ja hyödyntämiseen 
ei ilmaissut vastaajista yksikään. 

Vaikka aineisto on pieni, vastaukset antavat kiinnosta-
van koosteen kuntalaisten ajatuksista kunnan tulevai-
suudesta sekä suhtautumisesta kuntaan ja kunnan teh-
täviin yleisesti. Toivottavasti kysely ja vastauskooste 
herättävät vaalikentillä lisää keskustelua. 

Edellisessä Kuntauutisten numerossa julkaistuun tulevaisuuskyselyyn saatiin tammi-
kuun puoleen väliin mennessä 24 vastausta. Tarkoitus oli kuulla kuntalaisten mieli-
piteitä sekä aktivoida kuntavaalikeskustelua Siikaisissa. 
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Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Ennak-
koäänestys on kotimaassa 7.-13.4.2021. Vuoden 2021 
kuntavaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa 
1.6.2021 ja kestää vuoden 2025 toukokuun loppuun.

Siikaisten kunnan yleinen ennakkoäänestyspaikka on 
Kunnantuvan hallinnon aula. Ennakkoäänestyspaikka 
on avoinna 7.4. – 13.4.2021 klo 09.00 – 13.00.

Siikaisten kunnan varsinaisen vaalipäivän 18.4.2021 
äänestyspaikka on Kunnantupa klo 9-20.

Ehdokasasettelu 

Vaalilain 146 §:n mukaan kuntavaaleissa ehdokkaita 
voivat asettaa:
     •  puolueet
     •  äänioikeutetut, jotka ovat perustaneet valitsija-
        yhdistyksen. 

Vähintään kymmenen äänioikeutettua kunnan asukas-
ta voi perustaa valitsijayhdistyksen. Kunnassa, jonka 
asukasluku on väestötietojärjestelmässä vuoden 2020 
marraskuun 30. päivän päättyessä olevien tietojen mu-
kaan enintään 1 500, saa valitsijayhdistyksen kuitenkin 
perustaa vähintään kolme äänioikeutettua kunnan asu-
kasta (vaalilain 150 §).

Puolueilla on oikeus yhtyä vaaliliitoksi sopimalla siitä 
keskenään. Valitsijayhdistyksillä on oikeus vastaavalla 
tavalla muodostaa yhteislista. Puolueella, vaaliliitolla tai 
yhteislistalla on oikeus asettaa kussakin kunnassa eh-
dokkaita enintään valittavien valtuutettujen puolitoista-
kertainen määrä (vaalilain 147 §). Säännöstä on tulkittu 
siten, että kertolaskulla saatu luku pyöristetään alas-
päin. Jos valtuutettuja valitaan esimerkiksi 13, ehdok-
kaita saa olla enintään 19. Sama henkilö voi olla vain 
yhden puolueen tai yhden valitsijayhdistyksen ehdok-
kaana (vaalilain 148 §).

Puolueiden ja valitsijayhdistysten hakemukset ehdo-
kaslistojen julkaisemisesta sekä ilmoitukset vaalilii-
toista ja yhteislistoista on annettava kunnan keskus-
vaalilautakunnalle viimeistään 9.3.2021 ennen klo 16. 
Ehdokaslistojen julkaisemista koskevien hakemusten 
tarkastaminen tapahtuu 15.3.2021 pidettävässä kes-
kusvaalilautakunnan kokouksessa ja asiamiehillä on 
oikeus viimeistään 17.3.2021 ennen klo 16 tehdä huo-
mautuksista johtuvat oikaisut sekä täydentää ehdokas-
hakemusta ja siihen liitettyjä asiakirjoja. Ehdokaslistoja 
koskevat lopulliset ratkaisut tehdään keskusvaalilauta-
kunnan kokouksessa 18.3.2021. Myös ehdokaslistojen 
yhdistelmä laaditaan 18.3.2021 viimeistään kello 16 
aloitettavassa kokouksessa.

Ulkomainonta 

Kuntavaalien ulkomainonta suositetaan aloitettavaksi 
niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määrää-
misvallassa, viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloit-
tamista eli 31.3.2021 alkaen.

Kotiäänestys 

Tapahtuu ke 7.- ti 13.4.2021 ennakkoäänestyksen aika-
na. Henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin 
rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoää-
nestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa ää-
nestää kotonaan. Omaishoidon tuesta annetussa lais-
sa (937/2005) tarkoitettu samassa taloudessa asuva 
omaishoitaja voi äänestää samalla.

Huom! Seuraamme koronavirustilanteen vaikutusta ää-
nestykseen, tiedotamme Oikeusministeriön ja Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistuksesta lähempänä 
äänestystä!

Siikaisten kunnan keskusvaalilautakunta

Kuntavaalit 2021 

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.
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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 sähköpostit-
se 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: 
Päiväkodinjohtaja John Söderbacka      044 720 1072
Keskuskeittiö Metsätähti: 
Ruokapalveluesimies Tanja Pitkänen   044 720 1057
toimintatupa: Ohjaaja                      044 720 1047

Vesilaitos/päivystys: 
Vesilaitoksenhoitaja Juha-Matti Nurmi   044 720 1034
työajan ulkopuolella ja kunnan 
kiinteistöjen osalta numerosta                       044 720 1029

pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä:
www.eposa.fi/yhteystiedot/siikainen
Palvelukeskus Metsätähti     044 720 1064
Peruspalvelukeskus ajanvaraus                    040 652 4340
Sosiaaliohjaaja                                              044 720 1054
Kotihoito                         044 720 1061
Kotihoidon sairaanhoitaja     044 577 3509
Hammashoitola ajanvaraus        02 577 3550

Koronarajoitukset Siikaisten kunnantuvalla:
•    Kirjasto on avoinna normaalisti, mutta tiloissa tulee 
käyttää kasvomaskia ja noudattaa turvavälejä.
•    Kunnantuvan asiointipiste palvelee pääosin maanantai-
sin ja keskiviikkoisin sekä ajanvarauksella. Asiakirjoja voi 
toimittaa joka arkipäivä. Asioidessa on käytettävä kasvo-
maskia.
•    Kunnantuvalla asiointi muissa asioissa vain puhelimitse 
tai sähköpostin välityksellä, tai varaamalla henkilökohtai-
nen aika etukäteen. Tällöin on käytettävä kasvomaskia.
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YHdistYkset Ja YHteisÖt toiMiVat

Hyvää alkanutta vuotta 2021! 

VUOSIKOKOUS pidetään tiistaina 30.3. klo 14 Merikar-
vian kunnanvirastossa. Kokouksessa käsitellään vuosiko-
koukselle määrätyt sääntömääräiset asiat. 
Kokous pidetään silloin voimassa olevien koronarajoitus-
ten määräämissä puitteissa.

Tiedustelut sihteeri Anja Huuhtanen 040 750 7917 tai pu-
heenjohtaja Veli Tiitinen 050 536 6544.

Sammin kyläyhdistys ry:n sääntömääräinen 
KEVätKOKOUS
ke 24.3.2021 klo 18 Sammin kylätalolla

Käsitellään sääntöjen mukaiset asiat
Mahdollisesta koronatilanteesta johtuvasta peruuntumi-
sesta ilmoitamme Facebookissa ja www.sammi.kapsi.fi, 
seuraa ilmoittelua!
Kahvitarjoilu, tervetuloa!

VUOSIKOKOUSKUtSU
Siikaisten Martat ry:n vuosikokous pidetään keskiviikkona
10.3.2021 klo 18.00
Kokouspaikka on Kahvi & Oluttupa Kaarna, Siikainen.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Koronatilannetta seuraten, muutoksista 
ilmoitetaan facebookissa sekä kaupan 
(Vestorin) ilmoitustaululla.

Siikaisten Martat ry:n hallitus
Tervetuloa!

Suomen punaisen Ristin Siikaisten osasto jakaa 
Lähitapiolan tuella lämmintä ruokaa kotiin vietäväksi.
Paikka: seurakuntakoti
Aika: laskiaistiistai 16.2.2021
Jakoaika: klo 12-13
Ruoka pakataan valmiiksi pakasterasioihin -
et tarvitse omaa astiaa.

TERVETULOA!
Toivottaa SPR Siikaisten osaston sekä 
seurakunnan vapaaehtoisetKiitos!

Kiitos Ajan askelissa -kirjan lämpimästä vastaanotosta. 
Se on mennyt kuin kuumille kiville. Muutamia kappaleita 
on vielä myynnissä museolaisilla ja Siikaisten Leijonilla.

Erityiskiitokset myös ahkerille jälleenmyyjillemme Eijalle 
ja Pauliinalle!

Museon väki

Jelppari
    - apua arjen askareisiin -

Arjen

Terveisin paikallinen yrittäjä 

Mari Halminen 
050-3318996
www.arjenjelppari.fi

Kotonasi tehdystä 
työstä saat 
kotitalousvähennyksen.

Ota rohkeasti yhteyttä! 

MaRkkinointia

JJs-Raisio
koti- ja mökkitalkkari Jokke

kotitalkkari
Polttopuuta

Muita kiinteistön ja piha-alueen
 huoltotehtäviä

www.jjs-raisio.fi
puh. 0400-721 997

Sähköposti: jouko.sumia@jjs-raisio.fi
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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 

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!

PALVELUAIKAMME
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) 

Merikarvian konttori
Kassapalvelut 

ovat avoinna pe klo 10.00-16.30

Neuvottelupalvelut ajanvarauksella 
ma-to klo 10.00-16.3

OP tarjoaa nuorille mahdollisuuden toteuttaa unelmia 
ja tutustua työelämään. Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjassa 
yhdistys voi palkata nuoren kahdeksi viikoksi kesätöihin 
osuuspankin tuella.

Tule toteuttamaan unelmia ja tarjoa nuorelle vastuullinen kesätyö.
Hae lahjoitusta 28.2.2021 mennessä.

Katso lisää: op.fi/lansi-suomi

Kesäduuni
OP:n piikkiin
OP tarjoaa nuorille mahdollisuuden toteuttaa 
unelmia ja tutustua työelämään. Kesäduuni OP:n 
piikkiin -kampanjassa yhdistys voi palkata nuoren 
kahdeksi viikoksi kesätöihin osuuspankin tuella.

Tule toteuttamaan unelmia ja tarjoa nuorelle 
vastuullinen kesätyö. Hae lahjoitusta 28.2.2021 
mennessä.

Katso lisää: op.fi/lansi-suomi
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JOKa taLOUtEEN SIIKaISISSa 
JaEttaVa KUNNaN tIEdOtE

Kustantaja: Siikaisten kunta, puh. 044-720 1020, 
Painopaikka: Skyprint Oy, Siikainen 2021

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 2/2021 ilmestyy 1.4.2021. Materiaali kuntauutisiin 2/2021 on toimitetta-

va  22.3.2021 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. 
Numero   Ilmoitusmateriaalin              Jakelu Huom.
 viimeinen toimituspäivä

  2  22.3.       1.4.  Kuntavaalit
  3  17.5.     27.5. SuviSiikainen
  4  23.8.       2.9.
  5  4.10.   14.10.
  6           15.11.   25.11.

Siikaisten 
Kuntauutiset

Uuden työntekijän tervehdys!
Hei kaikille! Nimeni on Miia Leivo ja aloitin työni Sii-
kaisten kunnan hallintosihteerinä helmikuun alussa. Kou-
lutukseltani olen medianomi ja kouluni kävin SAMKissa 
suuntautuen visuaaliseen viestintään.

Työtehtäväni kunnalla on melko laaja-alainen. Tulen toi-
mimaan asiakaspalvelutehtävissä kunnan asiointipisteellä, 
taittamaan kuntauutisia sekä hoitamaan erilaisia kunnan 
viestintä- ja hallintotehtäviä. Olen jatkossa myös yhdis-
tysten yhteyshenkilö sekä vanhus- ja vammaisneuvoston 
sihteeri. Mielenkiintoista nähdä mitä tämä uusi työ tuo tul-
lessaan!

Vapaa-aikani tykkään viettää perheeni parissa. Meiltä löy-
tyy kotoa myös muutama eläinystävä joiden kanssa saa 
varmasti tuhlattua päivän ylimääräiset tunnit.

Kunnantuvalla tavataan!

Hiihtelemään
Vuodesta 2014 olen taittanut kuntauutisia ja nyt olen 
jäämässä viettämään eläkepäiviä. Tässä tehtävässä olen 
saanut seurata siikaislaista elämänmenoa kuntauutisten 
näkökulmasta. On tullut käytyä monella kulmakunnalla 
Siikaisissa ja nähtyä kunta monelta kantilta.

Siikaislaisten kanssa toimiminen on ollut luontevaa ja an-
toisaa.  Olen saanut monia uusia tuttavuuksia. Myöskin 
harrastukseni suunnistuksen kautta paikkakunnalta löytyy 
tuttuja. 

Kuntauutisten uudelle taittajalle Miia Leivolle menestystä 
tehtävässään. Toivotan Siikaisten kunnalle ja kuntalaisille   
aurinkoisia päiviä seuraavallekin 150 vuodelle. 

Raimo Maljanen
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SEURAKUNTATAPAHTUMAT HELMI-MAALISKUU

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 Eeva Savala
puh. 0400 845 821
Suntio Majlis Mäki puh. 
040 575 4205
(sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi)

VIRASTO avoinna ti-ke-to klo 9-12

JUMaLaNpaLVELUKSEt:
Su 7.2. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa, Ervasti, Tanskanen, 
rippikoululaiset osallistuvat, muiden osalta ennakkoilm. kirkkoherralle. 
Jp:n jälkeen rippikoululaisille lounas ja rippikoulua srk-kodilla klo 15 asti.
Su 14.2. klo 10 Messu kirkossa, Ervasti, Tanskanen. Toivomme 
ennakkoilmoittautumista rajoitusten vuoksi (enintään 20 henkilöä)
Su 21.2. klo 12 Sanajumalanpalvelus srk-kodilla, Broberg, Tanskanen
Su 28.2. klo 12 Sanajumalanpalvelus srk-kodilla, Broberg, Tanskanen
Su 7.3. klo 10 Sanajumalanpalvelus srk-kodissa, Kymäläinen, Tanskanen
Su 14.3. klo 10 Messu kirkossa, Ervasti, Tanskanen. Ennakkoilmoitt.
Su 21.3. klo 10 Messu kirkossa, Ervasti, Tanskanen, rippikoululaiset 
osallistuvat, muiden osalta ennakkoilmoittautuminen kirkkoherralle. 
Messun jälk. rippikoul. lounas ja rippikoulua srk-kodissa klo 15 asti. 
Su 28.3. klo 12 Sanajumalanpalvelus srk-kodissa, Broberg, Koskinen. 

LapSI- Ja NUORISOtYÖ:
päiväkerho Nuokkarilla maanantaisin klo 9.30-11:30, Eeva ja Mari.                    
(Ei viikolla 8). perhekerhon jatkumisesta tiedotetaan myöhemmin.

MUU tOIMINta
Su 7.2. klo 11:30 Yhteisvastuukeräyksen avaus Nuokkarilla, Päivärinta
Ma 8.2. klo 17 Miestenpiiri srk-kodissa, Ervasti, Tanskanen
ti 9.2. klo 18:30 Sopusointuja - Sanan ja sävelen ilta srk-kodissa, Ervasti, 
Kalliomaa, Piirainen, Teikari (enintään 20 hlöä, ennakkoilm. khralle)
Ke 10.2. klo 10 Srk-kodin kerho, Päivärinta 
pe 12.2. klo 14 Omaishoidon ystäväkaffeet, SPR ja Srk, ilm. Kaisalle 
ti 16.2. klo 12-13 SPR Siikainen jakaa LähiTapiolan tuella lämmintä 
hernekeittoa kotiin vietäväksi srk-kodilla. 
ti 16.2. klo 15:30 Raamattupiiri srk-kodilla, Ervasti.  
ti 16.2. klo 18:30 Rukouspiiri Nuokkarilla
Ke 24.2. klo 10 Srk-kodin kerho, Päivärinta 
to 25.2. klo 14 Lähetyspiiri srk-kodilla                                                                                   
to 25.2. klo 18:30 Naistenpiiri srk-kodilla, Kirsti, Leena, Kaisa
ti 2.3. klo 18:30 Rukouspiiri Nuokkarilla 
Ma 8.3. klo 9 Naistenpäivän aamiainen, Majlis & Jari Duo                                         
ma 8.3. klo 17 Miestenpiiri srk-kodissa, Ervasti, Tanskanen
ti 9.3. klo 15:30 Raamattupiiri srk-kodissa, Ervasti
Ke 10.3. klo 10 Srk-kodin kerho, Päivärinta 
ti 16.3. klo 18:30 Rukouspiiri Nuokkarilla 
to 18.3. klo 14 Lähetyspiiri srk-kodilla
ti 23.3. klo 15:30 Raamattupiiri srk-kodilla, Ervasti
Ke 24.3. klo 10 Srk-kodin kerho, Päivärinta 
to 25.3. klo 18:30 Naistenpiiri srk-kodilla, Kirsti, Leena, Kaisa
ti 30.3. klo 18:30 Rukouspiiri Nuokkarilla

Eu-ruokaa diakoniatoimistolla torstaisin klo 9-12
tai sopimuksen mukaan puh. 0400 363 588/Kaisa

Tilaisuudet järjestetään varauksella koronapandemian aiheuttamien                      
rajoitusten mukaan. Kaikissa tilaisuuksissa pyydämme huomioimaan                                                     
turvavälit ja hyvän käsihygienian. Huomioimme henkilörajoitukset ja                     
suosittelemme ns. kasvomaskin käyttöä.

www.siikaistenseurakunta.fi

        @siikainensrk.

Pappilantie 1, 29810 Siikainen


