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Pääkirjoitus

Kunnallista päätöksentekoa kohta 150 vuotta
Siikaisten kunta täyttää tänä vuonna 
150 vuotta.  Suomessa on paljon lähes 
saman ikäisiä, vain muutaman vuoden 
vanhempia kuntia.  Silloiset Siikaisten 
päättäjät eivät pitäneet kiirettä ja siksi 
olemme hieman nuorempia kuin nykyiset 
ja entinen naapurikuntamme. Kunnan 
puoleentoistasataan vuoteen mahtuu 
lukemattomia päätöksiä, joilla on ollut 
vaikutusta asukkaiden oloihin ja kunnan 
kehitykseen.
Historiaan en aio paneutua mutta pari 
esimerkkiä aiemmista päätettävistä 
asioista on paikallaan. 1930  luvullakin oli 
taloudellisesti tiukkaa. Silloiset päättäjät 
pohtivat säästötoimia ja esittivät työnteki-
jöiden palkan alentamista. Kuten arvata 
saattaa, vastustus oli kovaa ja alennus 
jäi tekemättä, palkkoja ei kuitenkaan 
nostettukaan. Samassa kokouksessa oli 
esitys käytetyn kirjoituskoneen hankin-
nasta. Kone jäi hankkimatta, koska käsin 
kirjoittamallakin pärjättiin. Toinen esimerk-
ki 1960 alusta taas kuvaa hyvin kuntam-
me edistyksellisyyttä. Silloin päätettiin 
hakea Siikaisiin kunnallisen keskikoulun 
perustamislupaa. Lupa tuli ja nuorten 
koulutusmahdollisuudet paranivat kerralla 
ja monelle nuorelle avautui mahdollisuus 
edetä opintojen tiellä.
Kunnan perustehtävät ovat säilyneet 
samoina mutta niiden vaatimustaso ja 
toimia ohjaava lainsäädäntö on kiristynyt 
monella tavalla. Kiertokouluajoista on 
tultu nykyiseen oppivelvollisuusjärjestel-
mään, jossa hyvin tarkasti määritellään 
tavoitteet sekä niiden saavuttamiseksi 
vaadittavat resurssit. Maankäytössä ja ra-
kennusvalvonnassa kunnalla on yhä mer-
kittävä rooli. Sosiaaliturva takaa kaikille 
inhimillisen toimeentulon ja turvan toisin 
kuin ”huutolaisjärjestelmä” aikanaan. 
”Sote” tuo kirjainlyhenne jonka kaikki ovat 
varmaan ainakin kuulleet, toteutuessaan 
tuo tullessaan suurimman muutoksen 
kunnan toimintakenttään pitkään aikaan.

Kunnan toiminta rahoitetaan verotuloilla, 
valtionosuuksilla ja vähäisessä mää-
rin palvelumaksuilla. Kuntamme val-
tionosuus on tuloista noin 50 prosenttia 
(kunnilla keskimäärin n.20%)n joten on 
helppo ymmärtää valtiovallan ohjauksen 
merkitys. Menopuolella ylivoimaisesti 
eniten kustannuksia syntyy peruster-
veys- ja erikoissairaanhoidossa. Nämä 
menot vaihtelevat varsinkin Siikaisten 
kaltaisessa pienessä kunnassa suuresti 
vuosittain. Tähän Sote uudistus toisi 
toivotun helpotuksen. Ei kuitenkaan pidä 
luulla, että tämä tietäisi kunnalle lisää 
tuloja, ei vaan valtio ottaa tarvittavan 
rahoituksen rajaamalla kuntien verotusta 
ja valtionosuuksia. Ennustettavuus budje-
toinnissa toki lisääntyy.
Kunnalliseen päätöksentekoon kuuluu 
oleellisena osana tänäkin keväänä tai 
lykkäyksen takia alkukesästä järjestettä-
vät kunnallisvaalit. Nyt on mahdollista vai-
kuttaa joko asettumalla ehdolle tai ainakin 
äänestämällä. Kunnassa päätettävät 
asiat ovat useimmiten melko yksinker-
taisia. Vähän pitää paneutua, kuunnella 
perusteluja, tarvittaessa kysyä  ja tehdä 
päätös. Päätös on lähes aina joidenkin 
mielestä hyvä ja toisten mielestä huono 
mutta asoista pitää kuitenkin tehdä pää-
töksiä ja sitähän varten luottamushenkilöt 
valitaan.
Valtuusto valitsee jäsenet Hyvinvointi- ja 
Elinvoimalautakuntaan sekä Hallitukseen. 
Valtuuston valitsema Tarkastuslautakunta 
on nimensä mukaisesti elin joka valvoo 
kunnan toimintaa. Kaikissa toimielimis-
sä esittelijänä toimii kunnan virkamies 
virkavastuulla. Lisäksi valtuusto valitsee 
edustajat kuntien yhteisiin toimielimiin. 
Kaikki nämä valinnat aiheuttavat yleensä 
suurimmat väännöt heti vaalien jälkeen. 
Kaikki poliittiset puolueet haluavat mak-
simoida vaaleissa saamansa kanna-
tuksen. Tämä on aivan ymmärrettävää, 
tahtovathan myös äänestäjät omalle 

ehdokkaalleen hyvän luottamustehtävän. 
Listojen äänimäärät määrittävät voima-
suhteet mutta lisäksi pitää huomioida 
sukupuolten välinen tasa-arvo.    Kum-
paakin sukupuolta tulee olla vähintään 40 
prosenttia toimielimen jäsenistä. Palapeli 
on joskus vähän haastava mutta aina 
valintojen jälkeen arki palaa ja työskente-
ly eri toimielimissä käynnistyy.
Kokouksista maksettava korvaus mene-
tetystä työ- tai vapaa-ajasta ei ketään 
rikastuta. Toiminta yhteisten asioiden 
hoitamiseksi antaa kuitenkin paljon ja voi 
avata myös uusia mahdollisuuksia, saa 
uusia tuttavuuksia ja kyllä joskus saa 
vähän vängätäkin, jos se kiinnostaa?
Jokaisella valtuustokaudella on omat 
haasteensa. Viime vuoden lopulla järjes-
tetty kuntalaiskysely antoi palautetta ja 
ideoita. Niiden ja tietysti uusien valtuu-
tettujen mielipiteiden pohjalta on ensi 
syksynä hyvä päivittää kunnan strategia 
lähitulevaisuuteen. Haasteita on mutta 
on myös mahdollisuuksia. Pitkään ja 
hartaasti valmisteltu Sote tuo toteutues-
saan vakautta kunnan talouteen. Pienellä 
ja ketterällä organisaatiolla tuotetaan 
edulliset palvelut kuntalaisille. Nopeat ja 
mutkattomat päätökset esimerkiksi raken-
tamiseen liittyen on pienen kunnan kilpai-
luetu. Hyvin järjestetty varhaiskasvatus 
ja erinomaisesti toimiva yhtenäiskoulu 
antavat hyvän valmiuden jatko-opinnoille.
Korona pandemia lisäsi maaseudun 
vetovoimaa. Nähtäväksi jää onko vai-
kutus pysyvä ja mökki tai kakkosasunto 
etätyöpisteenä yleistyvä ilmiö. Tämän 
koronaviruksen tuoman etätyöbuumin 
myötä on taas viritelty myös ajatusta 
”kaksoiskuntalaisuudesta”. Vapaa-ajan 
asukkaat voisivat maksaa osan kunnallis-
veroistaan mökkipaikkakunnalleen. Hyvä 
ajatus, vain toteuttamista vaille valmis, 
kuten savolaiset sanovat. Valitettavasti 
tämä päätös ei ole meidän käsissä.

Joka tapauksessa, Siikaisissa on edelleen  
” Luontoa käydä edellä” – ehkäpä vielä toiset 150v.

Näin täältä mumminmökin kiikkustuolista! Jukka Vanhatalo

Jukka Vanhatalo 
Siikaisten kunnan-
hallituksen puheen-

johtaja
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Ilmestymispäivä 1.4.2021
 
Vastaava toimittaja
Kunnanjohtaja Viveka Lanne 

Ilmoitusmyynti
Miia Leivo 044 720 1040 
kuntauutiset@siikainen.fi 
 
Kustantaja 
Siikaisten kunta 044-720 1020 
Painopaikka: Skyprint Oy

Ilmoitushinnat ja koot 
Kaikki ilmoitukset ovat 4-värisiä 
1/1 sivua (190x265mm)   120€ 
1/2 sivua (190x130 mm)  70€ 
1/4 sivua (92x130 mm)   40€
1/8 sivua (92x55 mm)   20€ 
Pieni rivi-ilmoitus   2€/rivi 
Vuosi-ilmoitus -20% 
Hintoihin lisätään alv. 24%

Toimituksellinen aineisto 
osoitteeseen kuntauutiset@siikainen.fi Kunta 
pidättää oikeuden aineiston muokkaamiseen ja 
julkaisuun.

Yhteisöt ja järjestöt 
Yhdistysten rivi-ilmoitukset logolla 
yhdistyspalstalla ovat maksuttomia. 
Muut ilmoitukset ja mainokset normaalin 
ilmotushinnaston mukaan.

Ilmoitusten teko riippumatta yhteisöstä 
33€/tunti (alv. 0%) 
 
Valmiin aineiston toimitus
Lähetä painovalmis PDF/JPG-tiedosto (värit 
CMYK, resoluutio 300 dpi) osoitteeseen 
kuntauutiset@siikainen.fi. Sähköpostiviestistä 
tulee ilmetä asiakasyrityksen nimi, lähettäjän 
yhteystiedot sekä ilmoituksen koko 
(leveys x korkeus) 

Kuntauutisten aikataulu 

Nro DL. jakelu

3 17.5.   27.5.  SuviSiikainen 
4 23.8.   2.9.
5 4.10   14.10
6 15.11.   25.11

SuviSiikainen ilmestyy 27.5.2021. 
Ilmoitusmateriaalin viimeinen jättöpäivä on 
17.5.2021 klo 15.00!

Tässä lehdessä
Elämänmuutos   sivu 4 

Eskariin ja kouluun  sivu 8 
ilmoittautuminen

 
Kunnan kesätyöt   sivu 9 

Siikaistenpäivät takaisin sivu 10 
koulun pihamaalle

Kuntavaalit 2021   sivu 11

Siikaisten siirtolaiset  sivu 13 
Amerikassa, osa 2

 
 
Liikunnan iloa   sivut 14-15
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Ambulanssi vie miehen sairaalaan. Alkaa opettelu uu-
sista asioista: milloin sairaalaan voi soittaa, koska käydä 
potilasta katsomassa, miten lääkärin tavoittaa, ja kuinka 
sairaalan rutiinit yleensä toimivat. Tutkimuksia tehdään, 
sairaalat vaihtuvat. Infarkti on vienyt miehen vasemman 
käden ja jalan toimintakyvyn. Kuntoutuksen pitäisi aut-
taa, tuttavat kertovat rohkaisevia esimerkkejä. Yrityksistä 
huolimatta selviää että pyörätuoli ja rollaattori ovat mieheni 
tulevien aikojen liikuntavälineet. Ilman ajokorttia. 

Kotiuttamista pohditaan. Omassa talossamme kahdeksan 
ulkorappua, sauna yläkerrassa, vessa ahdas, ovissa ei 
pyörätuolin levyttä. Kotihoito ei onnistuisi ilman suurta re-
monttia, joten alkaa asunnon haku kirkolta. Sopiva löytyy, 
sinne rakennetaan ramppi pyörätuolilla liikkumista varten, 
ovia levennetään. Ystävät auttava sisustuksessa, lapsien 
avulla hankitaan kalusteet. Kodin ovet kiinni ja uusi vaihe 
alkaa. 

Muuton jälkeen uuvuttava puhelinnumeroiden haku, hen-
kilöiden tavoittelu, kenelle kuuluu soittaa mistäkin asiasta 
mitä kaavakkeita on täytettävä, koska palautettava.                                                                    
Suomalainen hyvinvointivaltio on luonut melkoisen hoito-
verkoston meitä tarvitsijoita auttaakseen. Ota vain selvää 
koska asiasi koskee Kelaa, milloin Posaa, Satasairaalaa, 
kotipalvelua, Metsätähteä, omaishoitajan toimintaa, taksi-
kyytiä. Miten tästä kaikesta muut vastaavissa tilanteissa 
olleet ovat selvinneet? Lisänä tietysti viellä osoitteenmuu-
tokset, pankkiasiat, laskujenmaksut, apteekissa käynnit, 
autonhuollot. Kirsikaksi kakun päälle tuli viellä Korona... 

Suuremmoinen apu on kotipalvelu, nuo ystävälliset ja 
ammattitaitoiset tytöt jotka auttoivat ja opastivat meitä so-
peutumaan uuteen elämäntapaan. Lisäksi saimme tukea 
entisiltä naapureilta ja ystäviltä. Erittäin arvokasta olivat 
Mailiksen ja Jarin antamat laulutunnit, Samoin Punainen 
risti, kirjastonhoitaja, hammaslääkäri, taksi, kuntohoitaja, 
kiinteistönhoitaja ja monet muut meitä auttaneet. 

Ystävien, ammatti ihmisten ja POSAN avulla olemme 
lähes kaksi vuotta selvinneet. Siikaisissa pidetään huoli 
vanhuksista. Kiitos. 
 
Omaishoitaja Raija Collander

Elämänmuutos

JJS-RAISIO
Koti- ja mökkitalkkari JOKKE

Kotitalkkari
Polttopuuta

Muita kiinteistön ja piha-alueen
 huoltotehtäviä

Puh. 0400-721 997
Sähköposti:

Tervettä yhteiselämää yli viisi vuosikymmentä, ja sitten kaikki muuttuu 
ilman varoitusta ja etukäteisvalmisteluja. 

Jelppari
    - apua arjen askareisiin -- apua arjen askareisiin -

ArjenArjen

Terveisin paikallinen yrittäjä 
Mari Halminen 
050-3318996
www.arjenjelppari.fi

Kotonasi tehdystä 
työstä saat 
kotitalousvähennyksen.
Ota rohkeasti yhteyttä!
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Tarvitsetko apua arjen askareissa? 
Pölysieppo auttaa mm.
• siivouksissa
• asioinneissa 
• pihatöissä asiakkaiden kodeissa
• vapaa-ajan asunnoissa tai
• yrityksien toimitiloissa. 
Voit ilahduttaa myös lähimmäisiäsi 
siivouslahjakortilla.

SiivousApu Pölysieppo 

Tiina Lahnakoski 
Tarvitsetko apua arjen askareissa?Pölysieppo auttaa mm. 

 siivouksissa 

 asioinneissa  

 pihatöissä asiakkaiden kodeissa 

 vapaa-ajan asunnoissa tai 

 yrityksien toimitiloissa.  

Voit ilahduttaa myös lähimmäisiäsi siivouslahjakortilla. 

 
 
 

040 516 3376

SiivousApu Pölysieppo
Pölysieppo tulee ja sillä siisti 

SiivousApu Pölysieppo
Tiina Lahnakoski

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

Unelmoitko
kesäduunista?
OP tarjoaa 15-17-vuotiaille nuorille 
mahdollisuuden toteuttaa unelmia ja 
tutustua työelämään. Lahjoitamme ensi kesänä 
yhdistykselle kesätyöpalkkasi kahdeksi viikoksi.

Hae kesäduunia OP:n piikkiin 
18.4.2021 mennessä.

op.fi/kesaduuniopnpiikkiin

Äitienpäiväksi 
Lahjakortit! 

 
Kaikista lahjakorteista 

5 euron alennus! 
 

Aurinkoista kevättä ja 
tervetuloa hoitoihin!

Kosmetologi-Jalkahoitaja 
Seija Alanko

0500 594 620 
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JUKKA PURSIALA OY 
 

Hyödynnä nyt valtionavustus 
siirtyessäsi öljylämmityksestä 

ilmavesilämpöön tai maalämpöön! 

Meiltä saat ilmavesilämpöpumpun ja 
maalämpöpumpun asennukset 
ammattitaidolla avaimet käteen 

palveluna kotiisi. 
 

Kysy rohkeasti lisää! 
 

Jukka Pursiala Oy, Harjuntie 37, Tuorila
Puh.0400-592957, www.lvipursiala.fi

 

VVAALLOOKKUUVVAAUUSS--  

  KKIILLPPAAIILLUU  

SSiiiikkaaiisstteenn  YYrriittttääjjäätt  jjäärrjjeessttääää  vvaallookkuuvvaauusskkiillppaaiilluunn    
SSiiiikkaaiisstteenn  kkuunnnnaann  115500--vvuuoottiissjjuuhhllaavvuuooddeenn  kkuunnnniiaakkssii..    

AAiihheeeennaa::  MMiikkää  oonn  ppaarraassttaa  SSiiiikkaaiissiissssaa??    
KKaaiikkkkiieenn  oossaalllliissttuujjiieenn  kkeesskkeenn  aarrvvoottaaaann  kkoollmmee  5500  eeuurroonn    
llaahhjjaakkoorrttttiiaa  vvaappaaaassttii  vvaalliittttaavviiiinn  ssiiiikkaaiissllaaiissiiiinn  yyrriittyykkssiiiinn!!  

 
••  OOssaalllliissttuummaallllaa  kkiillppaaiilluuuunn  aannnnaatt  SSiiiikkaaiisstteenn  YYrriittttääjjiillllee  lluuvvaann  vvaallookkuuvvaann    
    kkääyyttttöööönn  ssoossiiaaaalliisseessssaa  mmeeddiiaassssaa,,  nneettttiissiivvuuiillllaa  jjaa  nnääyytttteellyyiissssää..  
••  OOssaalllliissttuutt  aarrvvoonnttaaaann  lläähheettttäämmäällllää  vvaallookkuuvvaassii  jjaa  ssiittää  kkuuvvaaaavvaann  mmuuuuttaammaann  
    ssaannaann  ttaaii  llaauusseeeenn  oossooiitttteeeesseeeenn  ssiiiikkaaiisstteenn@@yyrriittttaajjaatt..ffii  3300..66..22002211  mmeennnneessssää..  
••  KKeerrrrootthhaann,,  mmiinnkkäällaaiinneenn  ssiiddee  jjuuuurrii  ssiinnuullllaa  oonn  SSiiiikkaaiissiiiinn..  
••  LLaaiittaatthhaann  mmyyööss  ppuuhheelliinnnnuummeerroossii  mmaahhddoolllliisseenn  vvooiittoonn  iillmmooiittttaammiissttaa  vvaarrtteenn..  
••  VVooiittttaajjiieenn  nniimmeett  jjuullkkaaiissttaaaann  77..77..22002211  mmeennnneessssää  SSiiiikkaaiisstteenn  YYrriittttääjjiieenn  
    FFaacceebbooookkiissssaa,,  lliissäättiieettoojjaa  kkiillppaaiilluussttaa  ssaammaassssaa  oossooiitttteeeessssaa!!  
      
  

KKUUNNTTAALLAAIISSIILLLLEE,,  VVAAPPAAAA--AAJJAANN  AASSUUKKKKAAIILLLLEE  JJAA  
SSIIIIKKAAIISSIISSSSAA  VVIIEERRAAIILLEEVVIILLLLEE  

 

 

 

115500vv                                                  
 

115500€€                                                
 

PPAALLKKIINNNNOOTT  

Sammuttimien tarkastuspäivä 

22.4.2021 klo 10 – 14 
 

Tuorilantie 11, SIIKAINEN
Myytävänä sammuttimia,

palovaroittimia ja sammutuspeitteitä.

Tarmo sammutinhuolto
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4H:n uusi Helppi-palvelu auttaa arjessa - Siikaisten 4H-yhdistys 
työllistää nuoria 

4H on avannut uuden Helppi-palvelun, joka auttaa arjessa ja työllis-
tää samalla nuoria.

Nuori, oletko vailla kesätöitä?
Oletko 15 – 20 -vuotias nuori reipas, ahkera?  Kiinnostaako kesätyö 
pihanhoidon, haravoinnin yms. kevyen kiinteistötyön parissa tai 
kodin ja mökkiläisten tarvitsemien palveluiden tekijänä? Mikäli sinua 
kiinnostaa, olet juuri etsimämme nuori! Tule mukaan meidän 
Helppi-palveluun, joka on 4H:n uusi digitaalinen työnvälityksen 
sovellus. Helppi-palvelu korvaa aiemmin Siikaisissa käytössä olleen 
nuorten Duuniringin. Voit ilmoittautua mukaan infoon ja saat lisä-
tietoa, miten sovellus toimii. Helppi-palveluun tulevat nuoret saavat 
perehdytyksen työtehtäviin. 4H toimii nuoren vastuullisena työn-
antajana. Helppi-palvelun kautta voit tehdä tuntitöitä, vaikka olet jo 
saanut muualta kesätyöpaikan.
Mikäli innostuit, ota meihin yhteyttä, joko suoraan Anna-Kaisa 
Valajaan tai täyttämällä lomake  Siikaisten 4H-yhdistyksen sivus-
tolla www.satakunta1.4h.fi / Ota yhteyttä. Lähetämme sen jälkeen 
Teams-linkin tutustumisinfoon. Infon jälkeen voit päättää osallistumi-
sesta Helppi-palveluun. 

Tutustumisinfo Helppi-palveluun 
to 22.4. tai to 20.5. klo 17-18 Teamsilla. 
Tervetuloa!

Tilaa nuori töihin!
Tarvitsetko apua pihan hoidossa, 
haravoinnissa, tarjoilussa, siistimisessä? 
Odottavatko klapit pihassa? Meiltä saat-
taisi löytyä juuri sinulle sopiva apulainen 
arkisiin hommiin. Työllistä nuoria ja tilaa 
Siikaisten 4H-yhdistyksen kautta nuori tuntitöihin. 4H on nuorille 
vastuullinen työnantaja. Palkkaus on työehtosopimuksen mukaista, 
ja jokainen nuori perehdytetään tehtävään. Työn tilauksessa voi 
hyödyntää kotitalousvähennyksen.
4H:n uusi Helppi-palvelu auttaa arjessa ja työllistää samalla nuoria. 
Tilaa nuori kätevästi töihin Helppi-palvelun kautta. Lue lisää Helpin 
tarjoamista palveluista ja lataa ilmainen sovellus sovelluskaupasta: 
helppi.4h.fi  
Voit tilata nuoren töihin myös soittamalla tai s-postilla 
Anna-Kaisa Valaja p. 044 783 0310 anna-kaisa.valaja@4h.fi

4H-yrityskoulutus nuorille
Tiesitkö, että 13-28 -vuotiaana sinulla on mahdollista perustaa oma 
4H-yritys? 4H-yritys on toimintamalli, jossa nuori voi kokeilla ja tutus-
tua yrittäjyyteen työllistymisvaihtoehtona sekä tienata omaa rahaa 
koulun ohella ja loma-aikoina. 4H-yritys voi olla palvelu tai valmis-
tettu tuote. Onko sinulla liikeidea, jota olet miettinyt tai toimiala, joka 
kiinnostaa ja innostaa sinua? Haluatko itse määritellä oman työtahtisi 
ja tekemisesi, olla oma itsesi pomo. Tutustu lisää 4H.fi/yritys. Täytä 
sivuston lomake tai ilmoittaudu Anna-Kaisalle koulutukseen:  
4H-yrityskoulutus: Aloitus to 22.4. klo 18.30-20 Teamsilla. 
Aloituksen jälkeen sovitaan live-tapaaminen 
(kokoontumissääntöjen mukaisesti). 
 
Ota rohkeasti yhteyttä Anna-Kaisa Valaja 
puh. 044 783 0310 s-posti: anna-kaisa.valaja@4h.fi

yhdistykset
Keskustan Siikaisten kunnallisjärjestön

VUOSIKOKOUS

Kahvi&Oluttupa Kaarnassa, Kankaanpääntie 2

sunnuntaina 18.4.2021 klo 19.00

- ennakkoilmoittautuminen 9.4.

mennessä

sari.vuorela@niiniontto.net tai

041 501 7439

- voit osallistua myös etänä

- maskisuositus

- johtokunta klo 18

Siikaisten Nuorisoseura ry:n 
vuosikokous 

ke 28.4.2021 klo 18 nuorisoseurantalolla, Tuorilantie 4
Kokoukseen on ilmoittauduttava viim. 23.4.2021
Tuija Katajistolle 050 5463700
Kokouspaikalle enintään 6 henkilöä.
Johtokunta kokoontuu klo 17.30

Tervetuloa! 
Johtokunta

SPR Siikaisten osasto

Sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS järjestetään 
etäkokouksena ke 14.4.2021 klo 19.00.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Lisäksi mahdollisuus osallistua os. Mikkolanmäentie 3, 
Siikainen.

Pyydämme kaikkia osallistujia ilmoittautumaan 
kokoukseen viimeistään ti 13.4.2021
puh. 041-441 8765 tai 
s-postilla sade.suominen@hotmail.fi.

TERVETULOA!
Hallitus

Suomen Punaisen Ristin Siikaisten osasto 
jakaa LähiTapiolan tuella 

lämmintä ruokaa kotiin vietäväksi. 
 

Paikka: seurakuntakoti 
Aika: keskiviikko 21.4.2021 

Jakoaika: klo 12-13

Ruoka pakataan valmiiksi pakasterasioihin 
-et tarvitse omaa astiaa. 

TERVETULOA! 
 

Toivottaa SPR Siikaisten osaston sekä 
seurakunnan vapaaehtoiset
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VARHAISKASVATUSPAIKKOJEN 
HAKUAIKA
Siikaisten päiväkoti Pikku-Santrassa on kaksi osastoa 0-3 v. 
ja 3-5 v. ryhmät.  
 
Uusien tulokkaiden hakuaika on HUHTIKUU, hakukaavak-
keita saa päiväkodilta tai tulostettua netistä. Täytetty lomake 
palautetaan päiväkodille. 
 
Päiväkotipaikan jo saaneet eivät hae paikkaa uudelleen, 
vaan täyttävät sopimuksen varatusta varhaiskasvatusajasta, 
ja palauttavat sen 15.5.2021 mennessä päiväkodille.

KOULUUN ILMOITTAUTUMINEN 
LUKUVUODEKSI 2021 – 2022
Oppivelvollisuuden alkaminen
•Lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää seit-
semän vuotta. Lukuvuoden 2021 – 2022 alussa yleisen oppivel-
vollisuusiän saavuttavat vuonna 2014 syntyneet lapset.
•Huoltajat voivat myös anoa hyvinvointilautakunnalta lapselle 
oikeutta aloittaa oppivelvollisuus vuotta säädettyä aikaisemmin 
tai vuotta säädettyä myöhemmin. Lisätietoja edellä mainittujen 
anomusten jättämisestä saa rehtori-sivistystoimenjohtajalta.
•Oppilas voidaan ottaa pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, 
jolloin hänen oppivelvollisuutensa alkaa vuotta säädettyä 
aikaisemmin.

Perusopetuksen järjestämispaikka
•Siikaisten kunnan järjestämä perusopetus on keskitetty Siikais-
ten yhtenäiskouluun, jossa perusopetusta annetaan vuosiluokille 
1 – 9 mukaan lukien eriytetty erityisopetus. 
 
Ilmoittautuminen Siikaisten kunnan järjestämään 
perusopetukseen
•Oppilas tulee ilmoittaa kouluun, jos hänen oppivelvollisuutensa 
alkaa lukuvuoden 2021 – 2022 alusta tai jos oppilas ei ole 
aikaisemmin käynyt koulua Siikaisissa.
•Ilmoittautumiset Siikaisten kunnan järjestämään perusopetuk-
seen tehdään lomakkeella, joka toimitetaan huoltajan ilmoitta-
maan sähköpostiin. Lisätietoja ilmoittautumisesta antaa ja 
ilmoitukset ottaa vastaan hallintosihteeri Eveliina Levula, 
GSM 044-7201 051. Lomakepyynnön huoltaja lähettää 
osoitteeseen eveliina.levula@siikainen.fi.
•Ilmoittautumisen yhteydessä selvitetään myös oppilaan oikeus 
maksuttomaan koulukuljetukseen sekä mahdolliset 
koulukuljetusjärjestelyt.
•Ilmoittautuminen tulee tehdä 1.5.2021 mennessä.

Lisätiedot:
Perusopetuksen järjestämiseen liittyviä lisätietoja antaa 
rehtori-sivistystoimenjohtaja Jari Tuuri, 
GSM 044-7201 041 ja sähköposti jari.tuuri@siikainen.fi

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN 
LUKUVUODEKSI 2021 – 2022 
 
Velvollisuus osallistua esiopetukseen
• Perusopetuslain 26 a §:n mukaan lapsen on osallistuttava oppi-
velvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään 
esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan 
toimintaan. Lukuvuonna 2021 – 2022 vuonna 2015 syntyneiden 
lasten tulee osallistua esiopetukseen. 
• Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvan lapsen on 
osallistuttava esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamisvuonna 
ja vaihtoehtoisesti edellä mainitulla lapsella on oikeus saada esi-
opetusta sinä vuonna, jona lapsi täyttää viisi vuotta. Vastaavasti 
perusopetuksen vuotta myöhemmin aloittavalla lapsella on oikeus 
saada esiopetusta lisäksi myös oppivelvollisuuden 
alkamisvuonna. 
• Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu 
esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan 
toimintaan.

Siikaisten kunnan järjestämä esiopetus 
• Siikaisten kunnan järjestämä esiopetus toteutetaan Siikaisten 
yhtenäiskoulussa ja opetuksesta vastaa luokanopettaja.
• Tuleville esikoululaisille ja heidän vanhemmilleen järjestetään 
tutustumistilaisuus esikouluun kuluvan kevään aikana, mikäli 
korona-virustilanne sen sallii. Tutustumisajankohdasta ilmoitetaan 
erikseen suoraan esikouluun ilmoitettujen lasten 
vanhemmille. 

Ilmoittautuminen esiopetukseen sekä maksuton 
koulukuljetus
•Ilmoittautumiset Siikaisten kunnan järjestämään esiopetukseen 
tehdään lomakkeella, joka toimitetaan huoltajan ilmoittamaan säh-
köpostiin. Lisätietoja ilmoittautumisesta antaa ja ilmoitukset 
ottaa vastaan hallintosihteeri Eveliina Levula, 
GSM 044-7201 051 Lomakepyynnön huoltaja lähettää osoit-
teeseen eveliina.levula@siikainen.fi. 
•Ilmoittautumisen yhteydessä selvitetään myös lapsen oikeus 
maksuttomaan koulukuljetukseen sekä mahdolliset 
koulukuljetusjärjestelyt. 
•Ilmoittautuminen tulee tehdä 1.5.2021 mennessä.

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus
• Esiopetuksessa olevalla oppilaalla on oikeus esiopetusta täy-
dentävään varhaiskasvatukseen. Siikaisten kunnassa esiopetusta 
täydentävä varhaiskasvatus järjestetään koulupäivisin 
klo 6.00 – 9.00 ja 13.00 – 17.00 osana koululla järjestettävää 
koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa ja muina aikoina osana 
päiväkodin toimintaa. 
• Paikkaa esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen voi 
hakea ns. jatkuvana hakuna. Toiminnan suunnittelun helpotta 
miseksi toivomme, että paikkaa haetaan jo esikouluun 
ilmoittautumisen yhteydessä. 

Lisätiedot: Rehtori-sivistystoimenjohtaja Jari Tuuri, 
GSM 044-7201 041 ja sähköposti jari.tuuri@siikainen.fi.

Kunta tiedottaa
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OPPILAAN HAKEMINEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN 
LUKUVUODEKSI 2021 - 2022

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa virikkeellistä ja turvallista toimintaa lapsille ennen koulupäivää ja sen jälkeen. Siikaisten kun-
nassa sitä järjestetään vuosiluokkien 1 ja 2 oppilaille sekä erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille aamuisin klo 6.00 – 9.00 ja iltapäivisin 
klo 13.00 – 17.00. Järjestämispaikkana toimivat Siikaisten yhtenäiskoulun tilat ja ohjaajina toimivat koulunkäynninohjaajat.  

Sekä aamutoiminnassa että iltapäivätoiminnassa on 14 paikkaa, joista osa menee esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen käyttöön. 

Paikkoja myönnettäessä ensisijaisen valintaryhmän muodostavat vuosiluokan 1 oppilaat ja erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat ja 
toissijaisen valintaryhmän toisen vuosiluokan oppilaat.  Mikäli paikkoja jää vapaaksi, paikka voidaan myöntää myös toisen vuosiluokan oppi-
laalle. Mikäli hakijoita on enemmän kuin paikkoja, paikat arvotaan valintaryhmän sisällä. Jos lapsi jää ilman aamu- tai iltapäiväkerhopaikkaa, 
hänet sijoitetaan jonotuslistalle. 

Lapset valitaan aamu- ja iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi kerrallaan erikseen aamutoimintaan ja iltapäivätoimintaan. Lukuvuotta 2021- 2022 
varten paikkaa tulee hakea viimeistään 1.5.2021. Paikkaa voi hakea myös edellä mainitun hakuajan jälkeen. Hakulomakkeita saa koululta, ja 
niitä voi tulostaa myös kunnan internetsivuilta.

Siikaisten kunnassa perusopetuksessa olevan oppilaan osallistumisesta koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan peritään kuukausimaksu, 
joka määräytyy osallistumiskertojen mukaan. Osallistumiskerran hinta on aamutoiminnan osalta 3 euroa osallistumiskerralta (sisältää aamu-
palan) ja iltapäivätoiminnan osalta 4 euroa osallistumiskerralta (sisältää välipalan). Kuukausimaksu laskutetaan jälkikäteen. 
 
Osallistumismaksua voidaan erillishakemuksesta alentaa tai siitä voidaan kokonaan luopua, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloe-
dellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Huoltajan elatusvelvollisuuteen, toimeentuloedellytyksiin ja huollolli-
siin näkökohtiin perustuvista maksualennuksista päättää hyvinvointilautakunta, ja päätöstä varten pyydetään sosiaalitoimen lausunto. 
 
Lisätietoja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta antaa rehtori-sivistystoimenjohtaja Jari Tuuri, 
GSM 044-7201 041 ja sähköposti jari.tuuri@siikainen.fi

SIVISTYSTOIMEN TOIMINTA-AVUSTUKSET 
VUODELLE 2021

Liikunnan ja urheilun toiminta-avustus: määräraha 6.500 €
Nuorisotoiminnan avustus:   määräraha 2.500 €
Kulttuuritoiminnan avustus:   määräraha 2.500 €

Hyvinvointilautakunnalle osoitetut hakemukset on 
jätettävä 30.4.2020 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Siikaisten kunta /hyvinvointilautakunta, 
Kankaanpääntie 1 A,
29810 Siikainen

Jos hakija on saanut jotakin edellä mainituista avustuksista vuonna 
2020, hakemusasiakirjoihin tulee liittää selvitys avustuksen käytöstä.  
Koronavirustilanteen vuoksi vuosi 2020 oli yhdistyksille toiminnan 
järjestämisen kannalta hankala, ja paljon suunniteltuja tapahtumia 
jäi toteuttamatta. Avustuksia voi silti hakea vuodelle 2021, vaikka 
edellisen vuoden avustukset olisivat jääneet käyttämättä. Hyvin-
vointilautakunta tekee päätökset käyttämättä jääneiden avustusten 
takaisinperinnästä ja uusien avustusten myöntämisestä toukokuussa 
pidettävässä kokouksessa. 

Tarkempi hakuohje ja hakemuskaavake löytyvät Siikaisten kunnan 
internet-sivuilta www.siikainen.fi/ ja liikuntatoimistosta.

Lisätiedot:
rehtori-sivistystoimenjohtaja 
Jari Tuuri, GSM puh. 044-7201 041 
sähköposti: jari.tuuri@siikainen.fi

Hyvinvointilautakunta

liikunta-ja nuorisotyön 
toiminta-avustuksen osalta
vapaa-aikasiteeri Taisto Salo
GSM 044-7201 036
sähköposti: taisto.salo@siikainen.fi

KUNNALLE KESÄTÖIHIN?
Koronatilanteesta huolimatta kunta työllistää ensi kesänä 
vuosina 2003- 2006 syntyneitä nuoria. 
Kunta kohdentaa kesätyöt tehtäviin, joissa koronavaikutukset 
ovat vähäiset.

2 paikkaa koulun kesäsiivoukseen, ajankohta kesäkuu
2 paikkaa kunnan keittiöön, ajankohta kesäkuu 
4 paikkaa alueiden hoitoon, ajankohta kesä-heinäkuu 
 
Kesätyöntekijän työaika on 30 t/vk ja työsuhteen kesto 
2 viikkoa. Kahdelta viikolta työntekijälle maksetaan palkkaa 
yhteensä 365 euroa. Kesätyöntekijän tulee olla 2003 – 2006 
syntynyt siikaislainen opiskelija (oppilaitoksessa kirjoilla oleva, 
koulutukseen hakeva tai oppilaitokseen hyväksytty) taikka 
koululainen.

Kunnan kesätyöpaikkaa on haettava 15.4.2021 mennessä 
kunnan kirjaamoon lähetettävällä avoimella hakemuksella. 
Osoite: kirjaamo@siikainen.fi.  Muistathan laittaa hake-
mukseen selkeästi tiedot itsestäsi ja yhteystietosi. Mahdolliset 
haastattelut tekee työyksikön esimies ja päätöksen valinnasta 
hallintopäällikkö kuultuaan esimiehiä. Nuori voidaan valita myös 
varasijalle.  

Tänä vuonna kunta maksaa yrityksille kesätyöpaikkatukea 
siikaislaisen, v 2001-2006  syntyneen nuoren työllistämisestä. 
Yrityksen on haettava tukea 15.4. mennessä, joten jos haet 
töitä yrityksestä, kerro töitä hakiessasi, että palkkaamisesta-
si voisi yritys saada tukea. Kunnan kesätyöpaikka ja yrityksen 
tuki ovat toisensa poissulkevia, eli molempia ei sama nuori voi 
saada. 

Kunta tiedottaa
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Siikaisten Päivät takaisin koulun pihamaalle
Nelisen vuotta sitten siikaislaiset 
yhdistykset osallistuivat Punaisen Ristin 
Satakunnan piirin Pärjätään yhdessä 
-hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena 
oli koota alueella toimivat yhdistykset 
yhteen ja muodostaa niistä verkosto. 
Yhdessä verkoston kanssa on mietitty 
erilaisia tapoja alueen hyvinvoinnin ja 
turvallisuuden edistämiseen. Harjoit-
teiden tavoitteena on aktivoida yhdis-
tysväki organisoimaan toimintaansa 
niin, että yhteiskunnan häiriötilanteissa 
pystyisimme parhaalla mahdollisella 
tavalla auttamaan toisiamme.

Hankkeen aikana on toteutettu erilai-
sia tavoitteeseen sopivia harjoitteita. 
Ensisijaisesti on kuitenkin tutustuttu 
eri yhdistysten toimintaan, harjoiteltu 
yhteistyötä ja selviytymistä arjen pienis-
tä ja suurista haasteista; marjastajan 
ämpärivalinnasta kyberturvallisuuteen.

Hanke päättyi pari vuotta sitten, mutta 
paikallisella tasolla Pärjätään yhres 
Siikaisis -verkoston yhteistyö jatkuu. 
Erilaisia tapahtumia on järjestetty yh-
dessä. Yleensä joku yhdistys on ottanut 
päävastuun ja avustajia ja osallistujia 
on aina saatu muista yhdistyksistä 
esimerkkeinä SPR:n Pisarakoulutus, 
museoyhdistyksen ideoima ITE-taiteen 
näyttely museon mäellä viime elokuus-
sa tai MLL:n Pikku Siika -leikkipuiston 
avajaiset viime syyskuussa.

Tällä hetkellä suunnittelemme yhdessä 
Siikaisten Päiviä, jotka viime kesänä 
koronan vuoksi jäivät toteuttamatta. 
Varmoja emme toteutumisesta ole tänä-
kään vuonna, mutta toivossa elämme 
ja suunnitelmat etenevät. Poikkeuksel-
lisesti päivä järjestetään 14. elokuuta 
ja tapahtumapaikkana yhtenäiskoulun 
piha-alue. Vetovastuun tällä kertaa ovat 
ottaneet Siikaisten Yrittäjät.

- Alun perin suunnitelmissa oli järjestää 
tapahtuma kesäkuun alussa, koska 
ajankohta on muotoutunut Siikainen 
Summerin myötä vakiintuneeksi 
kesänavaukseksi. Koronatilanteen 
vuoksi katsoimme kuitenkin parhaaksi 
siirtää päivämäärää reilusti eteenpäin. 
Halusimme ehdottomasti pitää kiinni 
pääesiintyjästämme Frans Harjusta 
ja 14. elokuuta saadaan kaikki järjes-
telypalikat loksahtamaan kohdilleen, 
perustelee tapahtuman siirtoa loppuke-
sälle Siikaisten Yrittäjien puheenjohtaja 
Seija Myllymäki.
- Päivällä järjestetään toritapahtuma, 
johon on myyjien lisäksi tulossa yhdis-
tysten järjestämää ohjelmaa kaikeni-
käisille. Erityisesti on haluttu huomioida 
lapsiperheet, koska korona on laitta-
nut monia harrastusmahdollisuuksia 
tauolle. Illan musiikkiosuudessa Frans 
Harjun lisäksi esiintyvät Päivi Tuomi ja 
Mikael Tuominen.

- Pieni yhdistys ei luonnollisesti pysty 
ottamaan suurta taloudellista riskiä. Ra-
kennamme tästä syystä itse siirrettävän 
esiintymislavan Leader Pohjois-Sata-
kunnan hankerahoituksen turvin. Mal-
tilliset satsaukset näkyvät luonnollisesti 
myös illan musiikkitapahtuman lipun 
hinnassa, joka tulee olemaan kympin. 
Siikaisten Yrittäjien ja muiden yhdistys-
ten edustajat kokevat tärkeänä, että Sii-
kaisissa säilyy musiikkitapahtuma, joka 
kokoaa paikkakuntalaiset, vapaa-ajan 
asukkaat ja vierailijat yhteen.
 -Toivottavasti tapahtuma-ajan siirtä-
minen ei haittaa ja saamme runsaan 
yleisön. Kuulumisten vaihtaminen 
ja tuttujen näkeminen on kuitenkin 
se kesätapahtuman suola ja pippuri, 
vakuuttaa tapahtuman monitoiminainen 
Seija Myllymäki.

Ensimmäiset Siikaisten Päivät olivat silloisen sosiaalisihteeri Eevi Laineen ideoimat yhdessä yhdistysten kanssa kesällä 1979. 
Kokoontumispaikkana oli urheilukenttä, jossa ohjelmassa esiintyivät mm. kansatanssijaryhmiä ja paikallisia -pelimannejakin. 
Teksti: Arja Lehtinen, Kuvat: Annikki Räikkösen kotialbumi.



11Siikaisten kuntauutiset 2/2021

Kuntien valtuustoista, niiden valitsemisesta vaaleilla ja valtuustojen toimikaudesta säädetään kuntalaissa ja vaalilaissa. Kun-
talain 15 §:n mukaan valtuutetut ja varavaltuutetut valtuustoon valitaan kunnassa toimitettavissa kuntavaaleissa. Kuntavaalien 
vaalipäivä on vaalilain 144 §:n mukaan huhtikuun kolmas sunnuntai. Lakiehdotuksen 1 §:n mukaan vaalilain 144 §:ssä sääde-
tystä poiketen vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13 päivä kesäkuuta 2021. 

Oikeusministeriössä valmisteilla olevassa hallituksen esityksessä vaalien toimittamisen uudeksi aikatauluksi 
ehdotetaan seuraavaa:
• äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): 23.4.2021
• ehdokashakemusten jättöpäivä: 4.5.2021
• ehdokasasettelun vahvistaminen: 14.5.2021
• äänioikeusrekisteri lainvoimainen 25.5.2021
• kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 1.6.2021 klo 16
• ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5. - 8.6.2021
• ennakkoäänestys ulkomailla: 2. - 5.6.2021
• vaalipäivä: 13.6.2021
• tulosten vahvistaminen: 16.6.2021
• valtuustot aloittavat työnsä 1.9.2021. 

Kotiäänestys 
Henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan 
ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää kotonaan. Omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu samassa 
taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää samalla.
Henkilön, joka haluaa äänestää ennakkoon kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse kunnan keskusvaalilau-
takunnalle annikki.raikkonen@siikainen.fi tai virka-aikana puh. 044 720 1054 viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen klo 16.00. 
Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. 
Mikäli äänioikeutettu voi mennä äänestyspaikalle tai ennakkoäänestyspaikalle omin neuvoin taikka kuljetuspalveluita ja äänes-
tysavustajaa hyväksikäyttäen, kotiäänestystä ei järjestetä. Lomaketta, jolla ilmoituksen voi tehdä, on saatavissa kunnantuvalta. 
Lomake myös tulostettavissa kunnan kotisivuilta Hallinto, Keskusvaalilautakunta sekä www.vaalit.fi.
Lisätietoja oikeusministeriön vaalisivuilla www.vaalit.fi on yleistietoa vaaleista, ohjeita äänestämisestä ja vaaliviranomaisten 
yhteystietoja. Äänioikeutta koskevissa asioissa Digi- ja väestötietovirasto. 

Vaalipalvelunumero äänestäjille
0800 9 4770 (fi)
0800 9 4771 (sv)
WhatsApp-viestipalvelu
050 438 8730 
Palvelunumeroiden aukioloajat:
arkisin klo 8–16. Palvelunumeroista voit kysyä vaaleihin ja äänestämiseen liittyvistä asioista. Numerot ovat maksuttomia.
Huom! Seuraamme koronavirustilanteen vaikutusta äänestykseen, tiedotamme Oikeusministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen ohjeistuksesta lähempänä äänestystä! 
 
SIIKAISTEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Kuntavaalit 2021
Kuntavaalit

Kirjaston lukupiiri  
 
Lukupiirin helmi- ja maaliskuun kokoontumiset on 
jouduttu peruuttamaan koronarajoitusten vuoksi.
Huhtikuulle (to 22.4.) kaavailtu lukupiirin kirjailija-
vieraan Riikka Ala-Harjan saapuminen siirtyy ensi 
vuoteen. Tiedotamme asiasta kunnan verkkosivuilla 
ja facebookissa. 

Lukupiirin kevään kirjaa Anni Kytömäki: Kultarinta, 
käsitellään myöhemmin ilmoitettavana aikana, 
toivottavasti vielä ennen kesää.

Kirjaston palveluita verkossa 

Perinteisten kirjastojen verkkopalvelujen eli lainojen uusinnan 
ja varauksien teon lisäksi kirjastojen yhteisiltä verkkosivuilta 
(Satakirjastot.finna.fi) löytyy monia hyödyllisiä ja viihdyttäviä 
sivustoja. Tarvitset vain kirjastokortin ja siihen liitetyn 
PIN–koodin, ja ne saat kirjastosta. 

E-aineistoissa on mm:
Rockway – ilmaista soiton- ja laulunopetusta verkossa
Ellibs –palvelu ja eKirjasto -E-äänikirjoja ja E-kirjoja
E-musiikkikirjasto Naxos – musiikin kuuntelun lisäksi 
myös musiikkivideoita. Kokoelma lähinnä klassista,
etno-, jazz- ja maailmanmusiikkia.
E-magz – aikakauslehtiä
Elonet – kotimaisia vanhoja elokuvia
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Perussuomalaiset r.p. 
Eerikäinen Eeva, Sairaanhoitaja
Fridfelt Toivo, Eläkeläinen
Hellsten Marko, Yrittäjä 
Järvenpää Susanna, KTM
Minkkinen Timo, Lähihoitaja, asiakaspalvelija 
Rantala Marika, Kätilö, terveydenhoitaja 
Salonen Ari, Yrittäjä 
Ylikoski Kauko, Eläkeläinen, maanviljelijä 

Suomen Keskusta r.p. 
Anttila Rea, Sairaanhoitaja 
Forss Leo, Yrittäjä, eläkeläinen 
Heikintalo Hannu, Maaseutuyrittäjä 
Kallioniemi Seija, Taksiautoilija
Koskinen Jukka, Myynti-insinööri, eläkeläinen
Lehtinen Arja, Eläkeläinen
Lähteenmäki Veli-Pekka, Yrittäjä
Paukkunen Martti, Maanviljelijä
Pohjus Jari, Myyntipäällikkö 
Rimpelä Kari, Toimitusjohtaja
Savala Eeva,Vaatetusalan opettaja, yrittäjä
Tornikoski Paavo, Eläkeläinen
Vanhatalo Jukka, Maa- ja metsätalousyrittäjä
Vuorela Sari, Maatalous- ja matkailuyrittäjä 

Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p. 
Berg Marjo, Palkanlaskennan asiantuntija
Dahl Pasi, Yrittäjä
Karilainen Salla, Opettaja 
Koirikivi Peetter, Lähihoitaja, lasten ja nuorten hoito ja kasvatus
Söderbacka Sari, Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO)
  

Siikaisten kuntavaaliehdokkaat

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 
Kurtti Arja, Työnohjaaja
Kuusisto Petri, Myyntiedustaja
Lillvik Kirsti, Siivooja
Rosenqvist Therese, Tilitoimistotyöntekijä
Salo Taisto, Vapaa-aikasihteeri
Siikilä Kirsi, Laitoshuoltaja
Vastamäki Tiia, Opiskelija
Vettenranta Katja, Opiskelija

Hakemuksia jätettiin 9.3.2021 mennessä yhteensä 35 kappaletta.

Kuntavaalit

Etsitään tuotantotilaa! 
 
Tilaa täytyisi olla yli 100m2, 
lämpöeristetty tai eristettävissä. 
Sisäkorkeus noin neljä metriä.

Yhteydenotot Siikaisten kuntaan:
 
kirjaamo@siikainen.fi 
puh. 044  720 1020

 

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 
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Si quaeris peninsulam amoenam circumspice – jos etsit ihanaa 
niemimaata, katso ympärillesi. Nämä latinankieliset sanat 
löytyvät Michiganin osavaltion sinetistä yhdessä kotkan, hirven 
ja peuran kuvien kanssa. Michiganin nimi on intiaaniperäinen ja 
viittaa vesilakeuksiin, mikä sopii hyvin, sillä osavaltiota rajaavat 
suurista järvistä Michigan, Huron ja Superior. Aini Tunturi oli 
lähtenyt Suomesta Michiganiin vuonna 1902, ja vuonna 1906 
Amanda seurasi sisartaan. Vaikka tyttöjen sukunimi oli Tunturi, 
matkustusasiakirjoissa nimenä on Iisakkila – ilmeisesti taloa on 
kutsuttu Iisakkilaksi, koska sitä isännöi kaksi Iisakkia peräkkäin. 

Vuonna 1908, 20. päivä huhtikuuta Amanda avioitui Newberrys-
sä tuolloin 32-vuotiaan, työläinen Kalle Salon kanssa. Asiakir-
jojen mukaan avioliitto oli molemmille ensimmäinen, vihkimisen 
suoritti pastori J. Mantta ja todistajina toimivat Victor Rantanen 
sekä Freda Jokinen. Amanda ja Kalle asuivat tukkipalstalla, 
missä Kalle toimi pomona ja vastasi miesten palkkauksesta. 
Savotta ei ollut pelkästään työpaikka, se oli myös koti perheille 
ja Amanda mm. toimi teekutsujen emäntänä tukkilaisten 
puolisoille.

Amanda ja Kalle saivat kuusi lasta, Tyne syntyi 1908, Aili 1909, 
Ellen 1911, Eino 1912, Vieno 1914 ja Signe 1915. Amanda 
menehtyi verenmyrkytykseen 31.5.1915, minkä jälkeen Kalle 
avioitui uudelleen ja sai vielä kuusi lasta toisen vaimonsa kans-
sa. Lasten nimissä näkee selvästi uuden kielen vaikutuksen; 
siinä missä Amandan lapsilla oli vielä suomalaiselta kuulostavia 
nimiä, löytyy jälkimmäisestä sisarusparvesta jo mm. Esther, 
Sylvie ja Raymond. 

Amandan ja Kallen tyttären Ailin jälkeläisistä, Dickistä ja Ilenes-
ta oli tarinaa jo viime kerralla. Dick muistaa lapsuudestaan mm. 
vierailut isotätinsä Ainin ja tämän puolison maatilalla Newberryn 
lähistöllä, missä heillä oli tapana käydä saunomassa. Myös 
Fingliska oli lapsena tuttua, kotona mm. syötiin mojakkaa mikä 
meillä tunnetaan paremmin kalakeittona. 

Dickin työvuodet kuluivat osavaltion palveluksessa seriffinä ja 
oikeuslaitoksen vartijana. Työ aiheutti sen, että perhe muutti 
usein, mutta UP:n alueella he asuivat pidempiäkin aikoja mm. 
Roscommonissa.  Sault Ste Marien kaksoiskaupungin USA:n 
puolella he asuivat samaan aikaan, kun pikkuserkkunsa Anneli 
os. Sulkava asui puolisoineen Kanadan puolella, tämä paljastui 
molemmille osapuolille Dickin vieraillessa puolisonsa Sylvian 
kanssa ensimmäistä kertaa Suomessa. 

Dickille ja Sylvialle syntyi kolme lasta, Richard Jr, Shirley ja 
Sharon, lastanlapsia on kolme ja seuraavaakin sukupolvea jo 
kolme. Heistä Shirleyn tyttärentytär Chloe on jo tavannut suo-
malaisia sukulaisiaan. Sylvia, jonka isoisä oli lähtöisin Jalasjär-
veltä, menehtyi Tapaninpäivänä 2020, myös me täällä vanhalla 
mantereella jäimme häntä kaipaamaan. 

Dickin sisar Ilene on myös puolisoineen vieraillut Suomessa 
sukulaisia tapaamassa. Käytyään ensimmäisen kerran Siikai-
sissa juhannuksena 1996 hän ideoi Milfordin Suomi-keskukselle 
oman juhannusjuhlan lipunnostoineen ja juhannussalkoineen. 
Myös viikottaiset Suomi-keskuksen leivontatalkoot ovat hänen 
ideansa; tällöin leivotaan myyntiin pullaa suomalaisella reseptil-
lä ja mm. Ilenen omasta lapsuudestaan muistamia lihapiirakoita. 
Menekki on ollut aina hyvä. Ilene on myös ollut Finnish-Ameri-
can Singers –kuoron kantavia voimia, kuoro on esiintynyt useita 
kertoja Finnfesteillä, vuosittaisella amerikansuomalaisten festi-
vaalilla, joita on järjestetty 70-luvulta lähtien eri puolilla maata. 

Myös Ilenen lapset ja seuraavat sukupolvet ovat tietoisia 
suomalaisista sukujuuristaan, joten Tunturin suvun tarina jatkuu 
rapakon takana edelleen. 

   Sari Vuorela

Siikaisten siirtolaiset Amerikassa, osa 2
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SIIKAISTEN SISUN KUNTOSUUNNISTUKSET 2021 
Jatkuvat omatoimirasteina. Voit suunnistaa oman aikataulun mukaan
torstaista klo 17.00 alkaen -sunnuntaihin klo 20.00 asti.

aika   opastus/paikka   ratamestari 
To 06- Su 09.05  Eteläpää    Taisto Salo
To 13- Su  16.05     Vuorijärvi, Metsäpirtti   Hanna Kallio
To 20- Su 23.05  Sammi, Marjamäen koulu Riku Salo
To 27- Su 30.05  Lauttijärventie   Aimo ja Seija Peltomäki
To 03- Su 06.06  Vuorijärvi, Mäkitalontie  Marjaana Salo
To 10- Su  13.06 Vuorijärventie, UPM mt  Seppo Vehkala
To 17- Su 20.06  Vuorijärvi, Metsäpirtti   Kaisa Kallio
To 24- Su 27.06  Lauttijärventie   Taisto Salo
   

aika   opastus/paikka   ratamestari
La. 07- Su 08.08     Kuntosuunnistus Kansurastien yhteydessä, Vääränevan soramonttu
Ti 10- Su 15.08   Vääränevan soramonttu  KanSu/HSU karttamaksu 
   opastus Hollitien kautta
To 19- Su 22.08  Vääränevan soramonttu  Riku Salo
To 26- Su 29.08  Liikuntahalli sprintti  Taisto Salo 

Rasteilla rastilippu, jossa on rastin koodi!
Radat A vaativa n. 3-5km
B-Rata helpohko n. 2-3km
Oma-rata (kaikki rastit kartta)

Kartat ovat lähtöpaikalla postilaatikossa. Tarkemmat ohjeet ja mahdolliset muutokset
löytyvät Siikaisten Sisun sivulta: http://www.siikainen.fi/?page_id1197
Lisätietoja puh. 044-7201036
Vapaaehtoinen karttamaksu 5e/kartta Siikaisten Sisun tilille FI2957020340000165

TERVETULOA SUUNNISTAMAAN SIIKAISTEN SISU

SISURASTIT – omatoimista suunnistusta lapsiperheille ja vasta-alkajille!
Rastit ovat paikoillaan vähintään kolme viikkoa kerrallaan. Sinä aikana voi käydä suunnistamassa oman aikataulun 
mukaan. Kartat ovat maksuttomia ja löytyvät lähtöpaikalta postilaatikosta, jossa on kuva rastilipusta ja Sisun logosta.
Rastit helpoissa maastoissa lähellä teitä tai polkuja. Sisurastien maastossa/kartassa on noin 10 rastia, jotka voi kiertää 
haluamassaan järjestyksessä. Itse voi päättää montako rastia haluaa etsiä. Rasteilla on punavalkoinen rastilippu, jossa 
on Sisun logo sekä rastitunnus eli sama numero kuin kartalla on rastiympyrän vieressä. 

Sisurastien ohjelma: 
10.5-30.5  Liikuntahalli
31.5-20.6  Eteläpää, kuntoradan lähtöpaikka
21.6-18.7  Hirvijärvi Tonttilantie
19.7-15.8  Liikuntahalli 

Lisätietoja: http://www.siikainen.fi/?page_id1197 tai soittamalla 0447201036 

Löytämisen ja liikunnan riemua! 
Siikaisten Sisu
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SATAKUNNAN HAASTEPYÖRÄILY JA KESÄKAUDEN KUNTOKÄVELY 2021 

Säännöt
Kesäkauden kuntokävely suoritetaan 1.5-30.9.2021 välisenä aikana. Suoritusmatka on kävellen, juosten, hölkäten 
5km/piste, pyörällä matka on 15km/piste. 60v täyttäneille vähimmäismatka pyörällä on 10km. Yhden päivän aikana 
voi suorittaa 3 suorituspistettä. (Poikkeuksena Satakunnan haastepyöräilyn aikana pisteitä voi tienata rajoituksitta). 
Kuntokävelypiirejä on 2kpl, Kirkonkylä ja muut kylät. Kuntokävelyn yhteydessä käydään kylienvälinen kilpailu 
(koulupiirirajat) suorituspisteiden määrässä suhteessa kylän asukaslukuun. Molempien kuntokävelypiirien 
3 parasta palkitaan ja loppujen kesken arvotaan 3 palkintoa.

Satakunnan Haastepyöräily on uudistunut. Enää ei käydä kuntien välistä kilpailua, vaan
verrataan tuloksia edelliseen vuoteen. Haastepyöräily käydään 1.5 – 27.6 .2021 välisenä aikana. Suoritettava matka 
on 10km/piste. Yhden päivän aikana voi suorittaa rajoituksitta suorituspisteitä.

Haastepyöräilyssä arvotaan viikoittain palkintoina T-paita ja urheilusukat. Kaikkien niiden kesken, jotka ovat tehneet 
yhden pyöräilysuorituksen kahdeksalla eri viikolla 1.5-27.6.2021 välisenä aikana, arvotaan palkinnoksi polkupyörä.

Kortin voi hakea seuraavista paikoista: 
KIRKONKYLÄ
Tuorilantie  Koivumäen risteys
Lauttijärventie  Kunnasmaan tienhaara
Siikaistentie  Formun tienhaara
Hirvijärventie  Markku Viitasen tienhaara
Härkäniemi  Pururadan kuntolaatikko
Aittasalmi  Aittasalmentie 

SIVUKYLÄT
Otamo   Leväsjoentie-Otamontien risteys
Hirvijärvi  Uudentalon risteys
   Kuusiston tienhaara
Vuorijärvi  Vuorijärventie-Rimpeläntien risteys
Keskukylä  Tuomiluoman tienhaara
Pyntäinen  Siikaistentie-Honkajoentien risteys(pysäkki)
Leppijärvi  Herrainmetsän tienhaara
Leväsjoki  Kalevi Koivumäen tienhaara
Leväsjoki/Saarikoski Muuntajan tienhaara 
   Luomantien th maitolava
Sammi   Sammin koulu 
   Aurala 

KUNTOILUTERVEISIN TAISTO SALO
vapaa-aikasihteeri

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!

Fysioterapeutti 
Taina Koskimäki

- fysikaaliset hoidot lääkärin lähetteellä
- hieronnat (ilman lähetettä)

- kotikäynnit
- DETOX –kehonpuhdistushoidot

- Kinesio -kiputeippaukset

Liike- ja palvelutalo 
Siikainen

puh. 0400 448 969

HUOM! 
Haastepyöräilyn ja Kesäkauden 

kuntokävely suoritukset merkitään
Kuntokävely ja –pyöräilykorttiin. 

Eli ota kortti kuntolaatikosta 
kotiin mukaan! 

 
Toinen tapa on käyttää Satakunnan 
Haastepyöräilyn mobiilikirjausta. 

Mobiilinkäytön ohje löytyy: 
 https://www.liiku.fi/aikuisille/

haastepyoraily/
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SSEEUURRAAKKUUNNTTAATTAAPPAAHHTTUUMMAATT  HHUUHHTTII--TTOOUUKKOOKKUUUU  

 JUMALANPALVELUKSET: 
1.4. Kiirastorstain ehtoollishetket kirkossa klo 17, 18 ja 19 ennakkoon 
ilmoittautuneille, max. 6 henkilöä / tilaisuus. Ilmoittautumiset kirkkoherralle 
miel. tekstiviestillä 040 586 1345.  
 
Pääsiäispyhien tallennetut Sanajumalanpalvelukset seurakunnan kotisivuilla, 
Ervasti, Tanskanen:  
2.4. Pitkäperjantaina, 4.4. Pääsiäispäivänä ja 5.4. Toisena pääsiäispäivänä  
 
Sunnuntaisin 11.4., 18.4. ja 25.4. Striimatut Sanajumalanpalvelukset 
seurakunnan kotisivuilla: 11.4 Kymäläinen, Tanskanen. 18.4. Ervasti, Tanskanen. 
25.4. Broberg, Tanskanen.  
 
Toukokuun jumalanpalveluksista ilmoitetaan Kankaanpään Seudussa ja 
seurakunnan kotisivuilla lähempänä ajankohtaa ja ne järjestetään 
viranomaisten antamien kokoontumisrajoitusten mukaan. 
 
LAPSI- JA NUORISOTYÖ: 
Päiväkerho Nuokkarilla maanantaisin klo 9:30-11:30, Eeva ja Mari.                    
Perhekerhon jatkumisesta tiedotetaan myöhemmin. 
 
MUU TOIMINTA 
Ke 7.4. klo 10 ja 12 Seurakuntakodin kerho, ilm. Kaisalle.  
Ma 12.4. ja 10.5. klo 17 Miestenpiiri srk-kodissa, Ervasti, Tanskanen.                   
Ti 13.4. klo 15:30 ja 11.5. klo 15:30 Raamattupiiri rippikoululaisille srk-kodilla, 
Ervasti                                                                                                                                 
La 17.4. klo 13-16 Mukavaa toimintaa ulkona Leirirannassa kaikenikäisille. 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi kodassa makkaraa, turvavälein. Ilm. 
Kaisalle/0400 363 588                                                                                                     
Su 18.4. ja 16.5. Rippikoulua srk-kodilla klo 11:30 – 15:00                                      
Ke 21.4. klo 10 ja 12 Seurakuntakodin kerho, ilm. Kaisalle ja klo 12-13 SPR 
Siikainen ja srk jakaa LähiTapiolan tuella lämmintä ruokaa kotiin vietäväksi.      
Pe 30.4. klo 9 alkaen torilla simaa ja munkkeja myytävänä lähetystyön hyväksi. 
Ke 5.5. klo 10 ja 12 Seurakuntakodin kerho, ilm. Kaisalle.                                      
Ke 19.5. klo 10 ja 12 Seurakuntakodin kerho, ilm. Kaisalle. 

Eu-ruokaa diakoniatoimistolla torstaisin klo 9-12 
tai sopimuksen mukaan puh. 0400 363 588/Kaisa 
 
Tilaisuudet järjestetään varauksella. Koronapandemian aiheuttamat 
kokoontumisrajoitukset voivat aiheuttaa tilaisuuksiin muutoksia tai estää 
niiden järjestämisen. Päivitetyt tapahtumatiedot ilmoitamme                 
seurakunnan kotisivuilla. Seurakunta noudattaa viranomaisten 
pandemian vuoksi antamia ohjeita ja määräyksiä. Toivomme     
tiloissamme maskin käyttöä ja hyvää käsihygieniaa. Toisemme 
huomioimalla, suojaamalla ja suojautumalla selviämme yhdessä 
pandemiasta normaalimpaan elämään. 

Siunattua Pääsiäisen aikaa ja aurinkoista kevättä! 

                                                                                 
 
 
 
 

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 
(tai sopimuksen mukaan) puh. 040 549 3122 

www.siikaistenseurakunta.fi 
     @siikainensrk. 
Pappilantie 1, 29810 Siikainen 

 


