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SIIKAINEN
Tervetuloa kylään
viipymään ja viihtymään!

Siikaisissa olet käytännössä ihan metsässä, mutta
kuitenkin lähellä mitä tahansa. Metsä on meille
tärkeä elinvoiman ja hyvinvoinnin lähde. Olemme
luomusertifioineet kunnan metsiä, jotta ihmiset
pääsisivät laajemminkin kokemaan metsän antimien
hyvinvointivaikutuksia. Valokuituyhteytemme on yksi
Suomen kattavimmista, joten Siikaisissa ollessasi niin
sähköiset palvelut, tärkeät ihmisesi, kuin työsikin on
tarvittaessa läsnä.
Siikaisissa on toimeliasta väkeä. Omasta elinympäristöstä ja lähiyhteisöstä pidetään huolta. Seniorikuntalaiset ja vapaa-ajanasukkaat ovat keskeinen virranlähde kun järjestetään erilaisia tapahtumia tai hoidetaan luonto-,
kulttuuri ja muita vierailukohteita. Päiväkodin ja yhtenäiskoulun lapset ja
nuoret ovat usein menossa mukana - tekemässä ja osallistumassa. Koulussamme panostetaan erityisesti ympäristö- ja yrittäjyyskasvatukseen.
Moni työikäinen saa elannon yrittäjyydestä; maa- ja metsätaloudesta ja
erityyppisistä palveluista, mutta toki meilläkin on uudistuvaa pienteollisuutta. Meille tullaan ja meiltä käydään lähikunnissa töissä. Satateräksen hallinosturit ovat näkyvä merkki siikaislaisesta osaamisesta teollisuushalleissa
eri puolille Suomea. Meillä tehdään edelleen myös kotimaisia neuleita.
Työ ja toimeliaisuus ylettyy laajan pitäjämme eri osiin.
Siikainen on aitojen maalaiskylien pitäjä, jonka kylillä on omat erityispiirteensä ja vahva yhdessä tekemisen meininki. Tässä esitteessä on alkupaloja
jokaisesta kylästämme. Enemmän koet paikan päällä.
Tervetuloa Siikaisiin - käymään, viihtymään ja viipymään,
kunnanjohtaja Viveka Lanne

Karikosken Lähdekorpi Siikaisten Otamolla
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”Luontoa, kulttuuria, palveluita;
kylien Siikainen kuljettaa sinut
Kirkkokiveltä Kotiseutumuseolle
ja lähteiltä laavuille unohtamatta
eväitä ja matkamuistoja - lähde
kiertämään kanssamme ja ihastu!”

Nähtävyyksien esittelyvideot

Maalaismaisemaa Leväsjoen varrella
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Kirkkokivi

Liljan Lankakauppa

Otamolta löydät luonnonrauhaa ja kulttuuria kompaktissa paketissa;
Karikosken Lähdekorvessa voit rauhoittua lähteitä ja korpimaisemaa ihaillen, ja Kurikanniskalla pääset taas pulahtamaan virvoittavaan veteen. Entinen maatalousoppilaitos toimii nykyään juhla- ja majoitustila Heikinkartanona. Yksi Siikaisten tunnetuista lasikuisteista löytyy Vanhatalon tilalta,
missä etukäteen sopien pääset myös tutustumaan tämän päivän lypsykarjatilan arkeen – syksyllä 2018 tilalla on tarkoitus siirtyä uuteen aikakauteen
ja jättää lypsy robotin tehtäväksi. Tilakäynnistä voit sopia Juho Vanhatalon
kanssa puh. 040 778 9967.
Matkan jatkuessa Keskukylän kautta kohti Hirvijärveä kannattaa pysähtyä
Muistojen lehdossa osoitteessa Keskukyläntie 15. Muistomerkin ovat rakentaneet Aili Ester ja Eero Antero Nurmen perheen lapset kunnioittamaan
esivanhempiensa työtä ja elämää.

Särkikosken laavu

Hawk-muistomerkki

Kirkkokivi - Saarikosken Kirkkokiven nimen uskotaan olevan peräisin 1700ja 1800-lukujen taitteesta eli ajoilta, jolloin Pomarkun ja Siikaisten kirkot
oli rakennettu. Nimi juontaa juurensa siitä, että kivellä seistessään saattoi
nähdä kahden kirkon tornit.

Kääntyessäsi Vuorijärventieltä Metsätunturintielle löydät opasteen
Myllykosken laavulle. Poikkeama tieltä on vain n. 300 m, ja olet keskellä
jylhiä kalliomaisemia Matovuoren Natura-alueen läheisyydessä. Täällä näet
majavien työnjälkiä jokiuomassa, ja seistessäsi vanhan myllynkiven päällä
voit aistia aikoja, jolloin mylly jauhoi viljaa kyläläisille. Laavulla voit tehdä
tulet ja yöpyä halutessasi.

Vanhatalon tila ja Myllykosken laavu

Leväsjoen kylästä löydät peltojen ja metsien täplittämää perinteistä maalaismaisemaa. Pikkuteiden varsilla näkyy maalaistaloja, aittoja ja idyllisiä
kyläteitä.
Virkistystä kaivatessasi voit poiketa kahville Liljan Lankakauppaan, uintiin
on mahdollisuus Lahnajärven uimarannalla tai sitten voit nauttia luonnonrauhasta Särkikosken laavulla. Laavun läheltä löydät Leväslammin rannalta Tamppukallion, minne voit esim. keväällä kiivetä ihastelemaan lintujen
kevätmuuttoa.
Jatkaessasi matkaa sinun kannattaa vielä poiketa Hawk-muistomerkillä.

Karikosken Lähdekorpi
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Ikihonka

Siikaisten kaunis puukirkko

Kuparirahakivi
Hirvijärven uimarannalla Pääskyvuoren varjossa pääset jälleen pulahtamaan virkistävälle uintiretkelle. Jos pakkasit eväät mukaan voit nauttia ne
Pääskyvuoren majassa tai järven rannalla istuskellen. Polkua pitkin voit
kiivetä kalliolle ihailemaan maisemia vähän korkeammalta.
Jos jaksat jo jatkaa matkaa, kannattaa sinun vielä pysähtyä etukäteen
sopimalla Ravintorenkaalla hankkimassa kuuluisaa Karin Havupuunuutejuomaa; muutama kulaus ja matkakin jatkuu kevyemmin!
Sammiin suunnatessasi vastaan tulee tien vieressä suuri kivenlohkare Kuparirahakivi, jonka alta löytyi Isovihan aikaan sinne kätketty aarre: kasa
vuonna 1734 painettuja plooturahoja, joista mallin näet Kotiseutumuseolla.
Sammin kylässä sinun kannattaa ehdottomasti poiketa päätieltä päästäksesi halaamaan kunnon ikihonkaa! Ympärysmittaa tällä Jönkkärin mahtipetäjällä on n. 3.3 m – pysähdy hetkeksi ja yritä kuvitella, millaisten vuosisatojen kavalkadin mänty on nähnytkään!
Sammin Ratsutila on monien tuntema juhla- ja leiripaikka. Omat pitokokit
loihtivat aina maittavan juhlapöydän idyllisessä ympäristössä ja ratsastusleirit täyttyvät vuodesta toiseen innokkaista harrastajista.
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Sammin Ratsutila

Katselmankallion luontotornista Leppijärvellä voit ihailla koko Etelä-Suomen suurimpien yhtenäisten suoalueiden avautumista edessäsi ja lähellä sijaitsevalla suurella laakakivellä voit vaikka tanssahdella omaksi ja luonnon
iloksi. Laavulla voit tehdä tulet ja yöpyä halutessasi.
Matkatessasi kohti kirkonkylää näet opasteen moottoriradalle; jos olet kiinnostunut vauhdista ja rallipoluista käy katsomassa www.satamoto.fi
Suotta ei Siikaista kutsuta ”aidoksi
maalaispitäjäksi”. Kylän keskustassa sulassa sovussa vierekkäin
löydät lounasravintolan, vaatekaupan ja elintarvikeliikkeen sekä
tien toisella puolella komean
lihakarjan laiduntamassa.
Kirkko ja Kotiseutumuseo antavat
tilaisuuden rauhoittua ja tutustua
entisajan elämään. Museon vetonauloina ovat entisajan luokkahuone sekä talkoovoimin tehty
sota-ajan korsu. Museoalueen läheisyydestä löydät myös Aittasalmen luontopolun, joka johdattaa
sinut Niemijärvi-Itäjärven Naturaalueelle vesilintuja bongaamaan.
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Majoituspalvelut Siikaisissa

Eteläpäästä löydät ruokaa, aktiviteetteja, uimarannan sekä majoitusvaihtoehtoja. Päärakennuksessa sijaitsee ravintola, saunatilat sekä karavaanareiden huoltotilat. Mökkejä alueella on 20, vierestä löytyvät niin minigolf- kuin
frisbeegolfradatkin ja paljon muuta! Kesällä voit vuokrata vaikka polkuveneen ja kalaisa Siikaisjärvi takaa kireät siimat. Varaukset ja tiedustelut
puh. 040 513 9877 tai info@etelapaa.fi • www.etelapaa.fi

Sammissa, Kallijärven rannalla sijaitsevat Katajamäki ja Haapamäki, molemmat 8-10 hengen mökkejä. Varaukset Toivo Korpela puh. 050 560 6205
Eteläjärven mökki tarjoaa luonnonrauhaa erämaajärven rannalla
ilman naapureita.
Lisätiedot ja varaukset
Heta Östergård puh. 040 708 4009
tai heta.ostergard@pp.inet.fi

Niinionton Sorsahovi on 6 hengen mökki ympärivuotiseen käyttöön. Majoittumisesi ajaksi voit vuokrata käyttöösi kylpytynnyrin, ja tilauksesta lämmitämme savusaunan. Lisätiedot ja varaukset Sari Vuorela 041 501 7439 tai
sari.vuorela@niiniontto.net • www.niiniontto.net
Vähä-Kolkan mökki Isojärvellä tarjoaa majoituksen lisäksi upeat puitteet
juhlien järjestämiseen, saunailtoihin ym. Majoittumaan mahtuu 10-12 henkilöä, mutta isossa tuvassa voi pitää tilaisuuksia jopa 40:lle. Tiedustelut ja
varaukset 040 579 0326 tai oliivipuutarha@gmail.com
www.metsatalousinsinoorit.fi/vaha-kolkan-mokki
Heikinkartanossa Otamolla
tarjolla lyhytaikaista majoitustilaa sekä mahdollisuus juhlien
ja tilaisuuksien järjestämiseen
entisen maatalousoppilaitoksen
miljöössä. Lisätiedot ja varaukset
Leo Forss 0400 131 109 tai
forss.leo.t@gmail.com
Maija Forss 0400 560 049
Muita majoitusvaihtoehtoja Siikaisista löytyy mm. Leväsjoelta missä
rivitaloasuntoja vuokraa Eija Laakkonen 040 540 2422.
Vuorijärvenhovi on Kankaanpään seudun Reumayhdistyksen ylläpitämä
lomatalo, jota voit tiedustella Pirjo Röpetiltä 0400 538 710.
Sammin Ratsutila tarjoaa myös majoitusta puh. 050 586 4909.
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Siikaisten kunnan palvelut
Eväitä repussa on upea reliefi Yhtenäiskoulun seinällä. Taideteos syntyi paikallisen yrityksen Satateräs Oy.n ja Yhtenäiskoulun yhteistyönä, se paljastettiin
14.11. 2017 osana Suomi 100 –juhlavuoden
tapahtumia. ”Eväitä repussa” sopii myös
Siikaisten kunnan teemaksi, sillä täältä
löydät kaikki peruseväät elämän reppuun.
Päiväkoti Pikku-Santra hoitaa varhaiskasvatuksen, minkä jälkeen lapset siirtyvät turvallisesti eskarin kautta yhtenäiskoulun tietoja ammentamaan.
Siikaisissa on ennakkoluulottomasti koottu palveluita ”saman katon alle” –
tai ainakin melkein; samassa rakennuskompleksissa sijaitsevat sekä Metsätähden palvelukeskus vanhuksille, peruspalvelukeskus Niittyvilla lääkäri- ja
neuvola- ym. palveluineen sekä päiväkoti Pikku-Santra. Metsätähden tiloissa käyvät myös vieressä sijaitsevan Yhtenäiskoulun oppilaat ruokailemassa. Liikuntahalli kuntosaleineen tarjoaa tilat harrastustoimintaan, onhan
kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen yksi kunnan tärkeimmistä tehtävistä.
Kansalaisopiston toiminta toteutetaan yhteistyössä Merikarvian kanssa,
kurssitarjonnasta löytyy vaihtoehtoja liikuntatunneista askarteluun ja
erilaisiin kädentaitoihin sekä musiikkiin ja kieltenopiskeluun. Kansalaisopiston kautta voi myös nuori aloittaa esim. musiikkiharrastuksen taiteen
perusopetuksen kautta. Kansalaisopiston alaisuudessa toimii myös Taiteen
perusopetukseen kuuluva Käsityökoulu.

Kunnanviraston palvelut, asiointipiste Santran, kirjaston ja hammaslääkärin
löydät Kunnantuvalta os. Kankaanpääntie 1A.
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Siikaisissa tapahtuu...
sai alkunsa vuonna vuonna 2011 kunnan viettäessä 140-vuotisjuhliaan.
Ensimmäisessä konsertissa esiintyneen Popedan solistin Pate Mustajärven toteamus ”Jumalaare täälähän on festarit!” pitää edelleen paikkansa;
Summerissa ovat lavalle nousseet myös mm. Eppu Normaali, Yö, Juha Tapio
ja Lauri Tähkä. Kesäkuun toinen perjantai on hyvä aika aloittaa kesäfestarit
Siikainen Summerissa. Samalle viikonlopulle sijoittuvat myös perinteiset
Siikaisten Päivät, eli ohjelmaa riittää myös lauantaille ja sunnuntaille.

Kuntamme ehtymättömänä voimavarana toimivat aktiiviset kuntalaiset ja
yhdistykset. Vuoden mittaan järjestetään paljon erilaisia tapahtumia, joiden
järjestelyvastuun kantavat kylä- ym. yhdistykset. Kesä on erilaisten tapahtumien kulta-aikaa, ja Siikaisissakin järjestetään vuosittain mm. kylien omia
nimikkotapahtumia.
Kesäkuussa Sammissa kuntoillaan Miljoonan sentin hölkässä, Kotiseutumuseolla löytyy ohjelmaa Museoviikolla ja kirkko toimii Pori Organ –festivaalin yhtenä konserttipaikkana
Heinäkuussa järjestetään Saarikoskella Perinnetapahtuma, Otamolla
herkutellaan Possujuhlissa ja Hirvijärvellä tanssitaan Siltatansseissa
Elokuussa vanhoista koneista ja työtavoista kiinnostuneet suuntaavat
Leväsjoelle, missä Leväsjoki-päivä esittelee samalla kylää ja perinteitä
Syyskuussa konevoimat ottavat vallan, kun Sammissa kilpaillaan Traktoreiden Mäkivetokisoissa
Marras - Joulukuussa Lions Club Siikainen järjestää kirkossa tunnelmallisen
joulukonsertin
Kaikista näistä ja muista kunnan tapahtumista löydät aina ajantasaisen
tiedon osoitteessa www.siikainen.fi
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Siikaisten palvelut ja tonttitarjonta

Siikaisten keskustan Heinijoen asemakaava

Kunnan keskustasta löytyvät monipuoliset palvelut sekä kuntalaisille että
matkailijoille. Tarvitsetpa esim. ruokaa, polttoainetta, käteistä, vaatteita,
lääkkeitä – tarvittava palvelu löytyy varmasti.
Kunnan tonteista ja teollisuusalueesta lisätietoja www.siikainen.fi
tai tekninen johtaja Anne Järvenrannalta puh. 044 720 1028
tai sähköpostilla anne.jarvenranta@siikainen.fi
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Yleismää

Huleves
Huleves

Siikaisiin on matkaa
Porista 55 km
Tampereelta 130 km
Vaasasta 156 km
Turusta 195 km
Jyväskylästä 250 km
Helsingistä 300 km

Siikaisten kunta
Kunnantupa
Kankaanpääntie 1A
29810 SIIKAINEN
gsm info 044 720 1020

Siikainen on mukana Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark –valmistelussa.

www.lauhanvuoriregion.fi
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www.siikainen.fi
kirjaamo@siikainen.fi
Facebook: @siikainen

