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Huolettaako koronatilanne?
Keskusteluapua ja käytännön neuvoja antavat:
– PoSan nuorten huolipuhelin 044 577 3229 arkisin klo 12-15
– PoSan ikäihmisten huolipuhelin 044 577 3430 arkisin klo 12-15
SPR Siikaisten osasto auttaa, jos yksinäisyys ja eristys
tuntuu raskaalta. Yhteyshenkilö Säde Suominen 041-4418765
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Siikaisten kunnan tilinpäätös
vuodelta 2019

talous, toimintaympäristö ja kuntalaisten terveys ja hyvinvointi
Vaikeasta vuodesta huolimatta
Siikaisten talous pysyi pinnalla
edelleen
Vuonna 2019 puhuttiin paljon kuntatalouden kriisiytymisestä. Talous oli vaikeuksissa niin isoissa kuin pienissä
kunnissakin. Tähän vaikuttivat valtionosuuksien lisäksi
ennakoimattomat muutokset verotuloissa , osin johtuen
tulorekisterin käyttöönotosta. Siikaisissa tulomuutokset
eivät ole olleet yhtä dramaattisia kuin kunnissa keskimäärin, koska tuloverotuotot tuovat kassaan pienemmän osuuden kokonaistuloista kuin vähän suuremmilla kunnilla
ja kaupungeilla. Kuitenkin tulojen riittävyys juokseviin
menoihin on useamman vuoden ajan ollut riippuvainen
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden käytöstä ja kustannuksista.
Kesällä 2019 ratkesi loppuvuonna 2015 käynnistetty oikeudenkäyntiprosessi lastensuojelukustannusten vastuusta
Siikaisten kunnan hyväksi. Posa palautti toiselta kunnalta
perimiään vuodesta 2014 alkaen syntyneitä kustannuksia
Siikaisten kunnalle yhteensä yli miljoona euroa. Tämä vaikuttaa oleellisesti Siikaisten kunnan lähivuosien kykyyn
vastata hallinnon ja talouden muutoksiin sekä ylipäätään
huolehtia lainmukaisista palvelutehtävistään. Ylijäämä
vuodelta 2019 oli 1,058 miljoonaa euroa ja kertynyt ylijäämä 3,228 miljoonaa euroa. Taloudellinen puskuri antaa
varmuutta tulevaisuuden tekemiseen, vaikka takana onkin
monella tavalla haasteellinen vuosi.
Toimintatuotot ja toimintakulut toteutuivat noin 83 prosenttisesti. Tuotot olivat 1,42 miljoonaa ja kulut 9,65
miljoonaa euroa, verotulot 4,785 ja valtionosuudet 5,050
miljoonaa euroa. Vuosikate oli 1,596 miljoonaa euroa.
Suunnitelman mukaiset poistot olivat 494 000 ja arvonalentumiset 44 000 euroa. Lainaa kunnalla on vajaa kaksi
miljoonaa. Ilman kertaluonteista Posan palautustakin kunnan tulos olisi päätynyt hieman ylijäämäiseksi, mikä on
erittäin hyvä tulos ottaen huomioon tulokehityksen sekä
erikoissairaanhoidon palvelutarpeen kasvun.
Vuonna 2019 erikoissairaanhoidossa oli niin sanotusti
kallis vuosi. Kustannukset ylittyivät runsas 350 000 euroa ja kasvoivat lähes 13 prosenttia vuodesta 2018. Eri-

koissairaanhoidossa vaikutti ensisijaisesti palvelujen tarpeen kasvu. Perusterveydenhuollossa sen sijaan jatkui jo
muutamien vuosien linja, pääosin väestön vähenemisestä
ja vanhustenhuollon toiminnallisista muutoksista johtuva
palvelutarpeen muutos, ja sitä kautta myös kustannusten
toteutuminen budjetoitua pienempinä.
Joukkoliikennelaki muuttui, mikä vaikutti myös koulukuljetusten kilpailuttamiseen ja järjestämiseen. Varsinais-Suomen ELY kilpailutti reittiliikenteenä ajettavat
reitit, joilta Siikaisten kunta ostaa koulukuljetuspalveluja
sadallatuhannella eurolla vuodessa. Sopimus takaa julkisen liikenteen linja-autoreittien säilymisen Siikaisissa.
Hallinnon osalta vuotta hallitsi henkilöstö- ja taloushallinnon tukipalveluiden toimintatapojen muutokset. Lisäksi
otettiin käyttöön asiakirjahallinnon sähköinen järjestelmä.
Kunta siirtyi KuntaPron asiakkaaksi vuoden alusta. Toiminnallisesti muutos käynnistyi odotetusti. KuntaPro fuusioitui Taitoaan keväällä ja syntyi Sarastia. Fuusion myötä
yhtiön toimintatavat ja kunnan yhteyshenkilöt ovat vaihtuneet ja toimintojen sujuvuus on kärsinyt. Luottamushenkilöhallinnossa valtuuston puheenjohtajisto vaihtui.
Kesällä 2019 Trellum Consulting Oy toteutti Porin seudun
Karhukuntien kanssa korjausvelkavertailun, jossa Siikainen oli mukana. Siikaisten omistamien ja selvityksessä
olleiden rakennusten laskennallinen korjausvelka oli n.
1,97 miljoonaa euroa.
Siikaisten kunnan työllistämismenot ja työmarkkinatuen
kuntaosuus ovat kasvaneet viime vuonna merkittävästi
aiemmasta. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli tammikuun lopussa korkein Siikaisissa 13,1 %. Siikaisten työvoiman määrä on 557 henkilöä, josta työttömiä
työnhakijoita 73.

Toimintaympäristössä on
runsaasti epävarmuustekijöitä
tuleville vuosille
Toimintaympäristössä on useita merkittäviä epävarmuustekijöitä, joihin Siikaisten kunnalla ei ole vaikutusmahdol-

Kansikuva Raimo Maljanen: Otamon tuulimyllyjä, kuvattuna Katselman näkötornilta.
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lisuuksia. Tämän hetkinen suurin globaali epävarmuustekijä on koronavirus, jonka arvioidaan vaikuttavan erittäin
laajasti ja moniin eri osa-alueisiin kansainvälisestä politiikasta lainsäädäntöön ja ihmisten käytökseen ja valintoihin
tulevaisuudessa. On varmaa, että taloudelliset vaikutukset
ylettyvät myös Siikaisten kuntaan, mutta toisaalta tilanteella voi olla pidemmällä aikavälillä myönteistä vaikutusta maaseutualueiden arvostukseen.
Valtiovarainministeriön arvion mukaan väestön ikärakenteen muutos kasvattaa kuntien palvelutarvetta ja pitää palvelujen ostot reippaassa kasvussa myös lähivuosina. Samaan aikaan kuntien tehtävien lisäykset, palkkaratkaisut
ja pula ammattitaitoisesta työvoimasta kohottavat kuntatalouden henkilöstökuluja. Myös kuntien muut rahoitusvastuut esimerkiksi perustoimeentulotuesta sekä työmarkkinatukimenoista pysyvät korkealla tasolla. Toimintakulujen
kasvu jatkuu ennusteen mukaan 2020-2023 keskimäärin
3,4 prosentin vuosivauhdilla. Kuntaliiton arvion mukaan
kuntatalouden verojen ja valtionosuuksien ennustettu kasvu on riittämätön, jotta se kattaisi ennakoidun menokehityksen.
Kuntien tulokehitystä ja veropohjaa heikentävät myös
väestön ikääntyminen ja kaupungistuminen. Tunnusluvut
ovat hälyttävät. Tilastokeskuksen uusi, aiempaa huomattavasti dramaattisempi väestöennuste julkaistiin tilinpäätösvuonna. Sen mukaan Satakunta menettää väestöään
12 prosenttia vuoteen 2040 mennessä ja Siikainen jopa
neljänneksen. Siikaisissa myös huoltosuhde kasvaisi maakunnan korkeimmaksi.
Kotimaassa hallintoa on uudistettu vuosia. Kuntien itsehallinto ja verotusoikeus ovat sidoksissa toisiinsa, ja kun
kuntaveron maksajien määrä vähenee osittain väestön
vähenemisen takia ja osin valtion verotuspäätösten takia,
Siikaisten kunnan kaltaiset kunnat ovat koko ajan riippuvaisempia valtionosuuksista, joilla toteutetaan valtion
määräämiä tehtäviä. Tehtävien laatua ja toimintatapoja
on viime vuosina yhä tiukemmin ja yksityiskohtaisemmin
ohjattu ministeriöistä. Ongelma on tiedostettu kuntaliitossa ja ministeriössä, mutta edelleen ratkaisua kuntien rahoitusongelmaan haetaan lähinnä kuntaliitoksista. Nyt selvityksen alla tosin on mahdolliset kuntien eriytyvät tehtävät,
mutta ratkaisuehdotuksia ei toistaiseksi ole esitetty.
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Satakunnan kunnista väestön terveyden ja hyvinvoinnin
näkökulmasta ulottuen vuoteen 2040. Koko maakunnassa
huoltosuhde kasvaa, mutta Siikaisissa se kasvaa ennusteen mukaan merkittävästi enemmän kuin muualla. Vuonna 2019 huoltosuhde eli alle 15-vuotiaiden ja 65-vuotta
täyttäneiden suhde 15-64 –vuotiaiden määrään on 91,3
ja vuonna 2040 tilastokeskuksen 2019 laatiman ennusteen mukaan 129,2. Seuraavaksi korkein huoltosuhde on
Merikarvialla. Siikaisten väestön ennakoidaan vähenevän
neljänneksen ja putoavan 1429:stä 1084:ään. Ennusteen
mukaan vähennys alle 0-14 vuotiaissa olisi yli 45 % ja
työikäisissä lähes 37 %. Ikäihmisten osuus kasvaisi 1.2
%. Palveluiden näkökulmasta, mikäli ennuste toteutuisi,
muutos olisi dramaattinen varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa, sen sijaan vanhustenhuollon näkökulmasta tilanne
ja palvelutarve aluksi lisääntyy palatakseen lähellä nykytilaa.
Väestöennuste, erityisesti syntyvyyden lasku on aiheuttanut paljon julkista keskustelua ja osa asiantuntijoista on
suhtautunut tilanteeseen ennustetta toiveikkaammin.
Siikaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tarvetta on enemmän kuin maassa keskimäärin. Satakunnassa vain Merikarvialla tarve on korkeampi. Kuitenkaan menot asukasta
kohden eivät ole aivan niin suuret kuin tarve antaisi olettaa. Nettomenot olivat 3883 euroa per asukas, mikä on
vähemmän kuin esimerkiksi Pomarkussa ja Merikarvialla.
Kansantauteja Siikaisissa on valtakunnallista keskiarvoa
enemmän ja näistä erottuvat erityisesti sydämen vajaatoiminta, verenpainetauti, diabetes ja psykoosit. Tilanne
on heikentynyt selvästi vuodesta 2015, jolloin oltiin vielä
keskiarvon alapuolella.

Siikaislaisten hyvinvointi ja
terveys - ajankohtaiskatsaus

Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä on viimeisten vuosien aikana kasvanut. Vuonna 2018 kotona asui lähes 92 prosenttia kun vuonna 2015
luku oli 87. Säännöllisen kotihoidon piirissä on hieman
pienempi osuus ikäihmisistä kuin aiemmin. Omaishoidossa oli vuonna 2018 alle 5 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä. Tehostetussa palveluasumisessa oli 7 prosenttia kun
vuonna 2015 osuus oli vielä 11 prosenttia. Laitosvaltaisen
hoidon purku näkyy luvuissa selvästi, mutta toisaalta kotiin viety hoito ei ole kasvanut samanaikaisesti, joten joko
ikääntyneet vaikuttaisivat olevan yleisesti paremmassa
kunnossa tai läheiset huolehtivat heidän pärjäämisestään.
Varsinaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut järjestetään siikaislaisille kuntayhtymissä, Pohjois-Satakunnan
peruspalvelukuntayhtymässä (PoSa) ja sairaanhoitopiirissä. Erityisesti Posan henkilöstö tekee yhteistyötä kunnan
henkilöstön kanssa kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Keskeisimmät yhteistyömuodot ovat
oppilashuolto, kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen,
nuoren päihteiden ennaltaehkäisevä työ sekä vanhusneuvoston toiminta.

Satakunnan sairaanhoitopiiri on laatinut kuntaprofiilit

Siikaisten kunnanvaltuusto on strategiassaan linjannut, että

Maakuntauudistus kaatui ja uuden hallituksen soteuudistus käynnistyi tilinpäätösvuonna. Mikäli uudistus toteutuu
ja palvelut siirtyvät maakunnan vastuulle ja rahoitettavaksi, merkitsee se erittäin suurta muutosta myös rahoitusjärjestelmään.
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Siikaisissa hyvinvointia ylläpitävä ja edistävä työ tehdään
yhteisöissä; kodeissa, kyläyhdistyksissä, kansalaisopiston
harrastuspiireissä, urheiluseuroissa, järjestöissä. Kunnan
sivistys- ja tekniset palvelut luovat perustan elämiselle ja
asumiselle. Elinvoimalautakunta tukee hyvinvointityötä
vastaamalla turvallisesta ja terveellisestä asuinympäristöstä, infrasta ja rakennuksista. Viime vuonna uusittiin mm.
kuntoradan pinnoite ja Metsätähden ulkokalusteet. Toimialueella jatkettiin varautumista mahdolliseen vesikriisiin,
hankittiin toinen varasäiliö sekä päivitettiin toimintakäytännöt vesikriisin varalta PoSan ympäristöterveydenhuollon johdolla.

Hyvinvoinnin toimialueella varmistettiin lasten ja nuorten
mahdollisimman hyvät palvelut panostamalla omaan erityisopetukseen sekä koulunkäyntiohjaajaresurssiin. Varhaiskasvatus on edelleen Siikaisten kunnassa maksutonta.
Nuorten ennaltaehkäisevässä päihdetyössä tehtiin ostokokeita kauppaan, josta Siikainen selvisi ”puhtain paperein”.
Vanhusneuvosto ja nuorisoneuvosto toimivat aktiivisesti.
Yhdistyksille jaettiin avustuksia kulttuurin, liikunnan ja
nuorisotyön tekemiseen. Yhdistysten kanssa on jatkettu
yhteistyötä myös Pärjätään yhdessä verkostossa ja kunnan ja yhdistysten yhteistyötä kriisitilanteessa harjoiteltiin
käytännön harjoituksena SPR –vetoisesti syksyllä.

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN
LUKUVUODEKSI 2020 – 2021

• Tuleville esikoululaisille ja heidän vanhemmilleen järjestetään tutustumistilaisuus esikouluun kuluvan kevään aikana,
mikäli korona-virustilanne sen sallii. Tutustumisajankohdasta ilmoitetaan erikseen suoraan esikouluun ilmoitettujen lasten vanhemmille.

Velvollisuus osallistua esiopetukseen
• Perusopetuslain 26 a §:n mukaan lapsen on osallistuttava
oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden
kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lukuvuonna 2020 – 2021
esiopetukseen tulee osallistua vuonna 2013 syntyneiden
lasten.
• Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvan lapsen on
osallistuttava esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamisvuonna ja vaihtoehtoisesti edellä mainitulla lapsella on oikeus saada esiopetusta 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.

Ilmoittautuminen esiopetukseen sekä maksuton koulukuljetus
• Ilmoittautumiset Siikaisten kunnan järjestämään esiopetukseen tehdään joko sähköpostitse tai puhelimitse. Ilmoittautumislomake toimitetaan pyydettyyn sähköpostiosoitteeseen. Lisätietoja ilmoittautumisesta antaa ja ilmoitukset
ottaa vastaan hallintosihteeri Eveliina Levula, GSM 0447201 051 eveliina.levula@siikainen.fi
• Ilmoittautumisen yhteydessä selvitetään myös lapsen oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen sekä mahdolliset
koulukuljetusjärjestelyt.
• Ilmoittautuminen tulee tehdä 1.5.2020 mennessä
Lisätiedot
• Rehtori-sivistystoimenjohtaja Jari Tuuri, GSM 044-7201
041 ja sähköposti jari.tuuri@siikainen.fi.
SIIKAISTEN KUNTA
Hyvinvointilautakunta

Suvi-Siikaisten ilmestyminen siirtyy kesäkuulle
johtuen koronavirustilanteen aiheuttamasta
epävarmuudesta. Tämän hetkisen suunnitelman
mukaan
aineistopäivämäärä on 1.6. ja jakelu 11.6.
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PERUSPALVELUKESKUS TIEDOTTAA:

Rajoitukset ja toiminnan muutokset
PoSan toiminnoissa 23.3.2020 alkaen
Tavallisissa ajanvaraus-, sairaus-, tapaturma- ja päivystysasioissa palvelemme sinua normaalisti
Tapalassa p. 02 577 3265 ja kehyskunnissa p. 040 625 4340. Päivystyksellistä ja kiireellistä hoitoa
tarvitsevat hoidetaan normaalisti.
Yli 70-vuotiaiden ja riskiryhmiin kuuluvien hoito pyritään hoitamaan puhelinajalla, tarvittaessa sovitaan
käynti. Kiireellistä, päivystyksellistä hoitoa tarvitsevat hoidetaan normaalisti.
Flunssapoliklinikka aloittaa 23.3.2020 Tapalassa. Sisäänkäynti neuvolan ovesta, EI PÄÄOVESTA.
Soita ennen flunssapoliklinikalle tuloa p. 044 577 3396, josta saat ohjeet suojautumista yms. varten.
Tutkiminen ja hoito toteutetaan erillään muista päivystyspotilaista.
Flunssapoliklinikka on avoinna
– 23.3.-27.3.2020 klo 8-16
– 30.3.2020 alkaen ma-pe klo 8-20 ja la-su klo 9-15.
Huolettaako koronatilanne? Keskusteluapua ja käytännön neuvoja antavat:
– nuorten huolipuhelin 044 577 3229 arkisin klo 12-15
– ikäihmisten huolipuhelin 044 577 3430 arkisin klo 12-15
– valtakunnallinen puhelinneuvonta 0295 535 535
Mielenterveys- ja päihdepalvelukeskus Tähden toimintakeskuksen ja kuntouttavan työtoiminnan
toiminnat on tauotettu. Asiakkaat kontaktoidaan puhelimitse ja sovitaan jatkohoito.
Vastaanotto toimii ennallaan arkisin klo 8-15 p. 040 652 4200.
Suun terveydenhuollon palvelut jatkuvat toistaiseksi pienin rajoituksin muissa paitsi Siikaisten hoitolassa,
jossa palveluita tarjotaan vasta 6.4.2020. Ajanvaraukset p. 02 577 3550.
Vain akuuttihoito, jos
– sinulla on todettu koronavirusinfektio tai olet ollut tekemisissä sairastuneen henkilön kanssa,
– olet palannut ulkomailta 14 vuorokauden sisällä,
– kuulut vakavan koronavirustaudin riskiryhmään (yli 70-vuotiaat sekä perussairaat),
– sinulla on pieniäkin flunssan tai hengitystieinfektion oireita.
Fysioterapia toimii rajoitetusti, apuvälinelainaus toimii normaalisti.
Kankaanpään äitiys- ja lastenneuvola toimii 23.3.2020 alkaen Pohjanlinnan koulun (koulukeskus)
terveydenhuollon tiloissa osoitteessa Kangasmoisionkatu 1.
Ajanvaraukset ja neuvonta ma-pe klo 11.30-12.30 p. 044 577 3232 tai 044 577 3238. Hoidamme raskaana
olevat sekä vauvat 0-6 kk.
Laboratoriokoekontrollit ja vuosikontrollit pyydetään siirtämään myöhempään ajankohtaan. Välttämättömät
laboratoriotutkimukset otetaan.
Kaikki vierailut terveyskeskuksen sairaalan osastolla ja vanhusten sekä muiden riskiryhmien
asumispalveluyksiköissä on kielletty. Kriittisesti sairaiden ja saattohoidossa olevien potilaiden infektiooireettomien
läheisten vierailut arvioidaan tapauskohtaisesti. Potilaiden, asukkaiden ja asiakkaiden
vointitiedusteluihin vastaa hoitohenkilökunta puhelimitse.

Seuraa PoSan tiedotteita ajankohtaisista muutoksista PoSan verkkosivuilla
www.eposa.fi ja suoraan kohderyhmittäin.
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Sankarikoulutus 2020

Sankaruus vaatii rohkeutta
toimia hätätilanteessa
LähiTapiola on yhdessä Punainen Risti Ensiavun kanssa kouluttanut jo yli 85 000 sankarikoululaista vuodesta
2016 lähtien. Tavoite on tehdä suomalaisten arjesta turvallisempaa. Tänä vuonna elvytystaitoja opettelevat maamme viidesluokkalaiset. Siikaisten yhtenäiskoululla saivat
myös kuudesluokkalaiset oppeja arjen turvallisuuden lisäämiseksi. Koulutus täydensi monialaopintoja, joissa
näillä luokilla korostettiin turvallisuutta.
Sankarikoulutuspakettiin kuuluvat etäopiskelu, varsinainen elvytyskoulutus ja kotitehtävät. Verkkokurssin voi
suorittaa itsenäisesti kotona tai yhdessä oppitunneilla koulussa. Elvytyskouluttajana toimii SPR:n ensiapukouluttaja. Lopuksi oppilaat saavat kotitehtävän, jossa he opettavat saatuja oppeja myös kotiväelle. Suoritetusta kurssista
saa todistuksen, jota voi hyödyntää vaikka kesätyöpaikkaa hakiessaan.
Koulun juhlasalissa kokoontui innokas joukko oppilaita
opettajiensa Tarja Koiviston ja Sanna-Mari Viitanie-

men kanssa kuuntelemaan ensiapukouluttaja Sari Kareista, jonka opastuksella oppilaat pääsivät harjoittelemaan
elvytystaitojaan. Kouluttaja sai pian huomata, että oppilaat olivat tehneet ennakkotehtävänsä huolellisesti.
Koulutus alkoi tajuttoman henkilön tunnistamisella. Oppilailta sateli ehdotuksia.
- Ei reagoi herättelyyn.
- Henkilö ei liiku, ei tee elettäkään liikkuakseen,
hengittää kyllä.
Asiasta päästiin yksimielisyyteen, mutta tärkein oli unohtua: soitto hätänumeroon. 112-mobiilisovellus oli kuitenkin jo monelle tuttu. Kouluttaja painotti sovelluksen
lisäetuna paikannusta; hätäkeskuksessa tiedetään heti,
missä apua tarvitaan. Näin säästyy aikaa.
Vapaaehtoisista ei ollut pulaa, kun kouluttaja näytti havainnollisesti kohta kohdalta, miten tajuton henkilö asetetaan kylkiasentoon. Kaikille tuli myös selväksi, miten
pienellä liikkeellä ihmishenkiä voidaan pelastaa eli kääntämällä henkilö kylkiasentoon ja varmistamalla, että hengitystiet ovat auki. Pariharjoitteluun suhtauduttiin asian
vaatimalla vakavuudella ja ohjaajan neuvoilla oikea kylkiasento löytyi jokaiselle.
-Astetta vakavampi on tajuton potilas, joka ei myöskään
hengitä. Sydän on pysähtynyt. Mitä sydän pumppaa? Kouluttajan kysymykseen löytyi vastaus välittömästi.
- Se pumppaa verta, joka kuljettaa happea, joten keuhkot
eivät siis toimi, jollei sydän toimi.
- Meidän pitää siis mekaanisesti auttaa sydäntä pumppaamaan, jotta se vie hapetettua verta aivoihin, täsmentää
kouluttaja.
Elvytyksessä rintalasta painuu 5-6 -senttiä.
- Painalluselvytystä ei koskaan harjoitella kaverilla, vaan
aina apuvälineellä. Ammattilaisetkin harjoittelevat elvytysnukella, muistuttaa Sari Kareinen.

Ensiapukouluttaja Sari Kareinen opastaa Kristian Laaksoa ja
Oskari Mäkihonkoa painallustekniikan aloittamisessa. Sydänelementti on jäykkä ja vastaa aikuisen sydäntä, joten tarvitaan melko voimakasta painelua harjoituksen onnistumiseksi.

- Isoin juttu on elvytyksen aloittaminen. Itse elvytystaito
opitaan nopeasti, mutta uskalluksessa se sankaruus mitataan. Joskus voi joutua vielä rauhoittelemaan panikoivia
aikuisia. Tärkein tehtävä on kuitenkin antaa ihmiselle
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mahdollisuus pysyä hengissä siihen saakka kunnes ambulanssi on paikalla.
Oikeaa painalluskohtaa etsittiin omasta rintalastasta.
Yhdessä harjoiteltiin oikeaa asentoa, miten painallukseen
saadaan voimaa riittävästi ja jaksetaan elvyttää mahdollisimman pitkään. Painallusrytmin nopeus 100 kertaa minuutissa yllätti kuulijat. Oikeaa painallustahtia haettiin
rytmittämällä kaurapuuro-sanaa. Stayin’ Alive -discomusiikin hyräileminen auttaa myös oikean elvytysrytmin säilyttämistä.
- Tärkeintä on tehdä painalluselvytys tehokkaasti ja tasaisesti. Puhaltaminen täydentää painelua, mutta ei ole niin
tärkeä, kuin painallukset. Tosi tilanteessakin puhaltaminen
voidaan jättää kokonaan pois, painottaa Kareinen.
Elvytyksen lopettamiseen löytyi oppilailta erilaisia ehdotuksia.
Kun se herää tai sitten kun se rupee hengittään.
- Elvytys on tuottanut tulosta tai kun ambulanssi tulee.
- Jos on tehty tarpeeks kauan eikä tapahdu mitään.
- Lopettamiseen vaikutta myös se, että on jatkettu niin
kauan, että enää ei jakseta, voimat ovat lopussa. Jos mahdollista, ei kuitenkaan lopeteta, ennen kuin ambulanssihenkilökunta jatkaa elvytystä. Myös ensiapu- tilanteessa
pitää huolehtia omasta turvallisuudesta ja terveydestä,
muistuttaa Kareinen.
Painallustekniikkaa harjoiteltiin alustalla ja keinosydämellä. Apuvälineestä kuuluva vingahdus kertoi, milloin
painelu oli riittävän tehokasta. Elvytystekniikka oli ää-

Suojele itseäsi ja läheisiäsi
Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on nyt tärkeää myös terveille ihmisille, koska
siten hidastetaan epidemian leviämistä. Vältä siis
ihmisjoukkoja ja tungoksia ja pidä vähintään metrin
etäisyys kanssaihmisiin.
Omaa ja läheistensä tartuntariskiä voi myös alentaa
huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta.
Pese kädet vedellä ja saippualla usein ja huolellisesti, ainakin 20 sekunnin ajan.
Käytä alkoholipohjaista käsihuuhdetta, jos et voi
pestä käsiäsi.
Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri
pessyt käsiäsi.
Yski ja aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan ja laita
nenäliina heti roskiin. Jos sinulla ei ole nenäliinaa,
yski tai aivasta hihaan, älä käsiisi.
Jos kaikesta huolimatta sairastut, jää kotiin lepäämään.

Elvytyspaketti sisältää pohjan ja harjoitteluvälineen. Koulun
käyttöön lahjoitettiin 10 elvytyspakettia, joiden avulla koululaiset voivat kerrata taitojaan.

nistä päätellen omaksuttu erinomaisesti. Koululle jäi 10
elvytyspakettia harjoittelua varten. Oppilaat saivat viedä
välineet kotiin vuorollaan. Kotiväki voi opetella niin kylkiasentoa kuin elvytystäkin sankarioppilaan opastuksella.
Arja Lehtinen

Ulkoilua ja liikuntaa
Eteläpäässä
Nyt kun julkisia sisäliikuntapaikkoja ei voi käyttää, tarjoaa Eteläpään alueen erilaisia ja hyviä
liikkumismahdollisuuksia. Käytössä kuntorata
eri pituusvaihtoehtoineen, tärkeätä on muistaa
kuntoradan kulkusuunta, eli kesäsuunta ja myötäpäivään. Tämä sen takia, että alueella on myös 21
väyläinen frisbeerata, eli turvallisuussyistä.
Käytössä on myös lasten motoriikkarata sekä
ulkokuntovälineet, nämä löytyvät rannan läheisyydestä.
Lisäksi löytyy suunnistuksen mobiiliversio eli
MOBO-rata. Ohjeet löytyvät päärakennuksen
vieressä olevasta ulkorakennuksesta. Maastosta
löytyy 14 rastia.
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Koronavirustiedote
Julkaisemme Siikaisten kunnan koronatiedotteen tilanteessa, jossa maan hallitus ilmoitti koulujen sulkemisesta. Tilanteen ja maan hallituksen ohjeet muuttuvat varmasti ennen kuin tämä lehti jaetaan koteihin
ja Siikaisten kunta muuttaa omaa toimintaansa, jos
ohjeistus sitä edellyttää. Esimerkiksi on jo ennakoitu,
että rajoitteet kestäisivät pidempään kuin 13.4. Julkaisemme muutokset ja uusimmat tiedotteet Siikaisten
kunnan verkkosivuilla, etusivulla kohdassa ajankohtaiset. Tiedotamme myös Facebookissa.
Koska kaikilla ei ole mahdollisuutta saada tietoa sähköisistä tiedostusvälineistä, toivomme naapuriavun
toimivan viestinvälityksessä edelleen yhtä hienosti
kuin tähänkin saakka tilanteen kestäessä. SPR tarjoaa
myös apuaan, jos haluaa jutella jonkun kanssa, tai yksinäisyys ja eristys tuntuu raskaalta. Säde Suomiseen
voi ottaa yhteyttä: 041-4418765.
Yhtenäiskoulu on suljettu 13.4. asti maan hallituksen
linjauksen mukaisesti. Esiopetusta ja 1-3 luokkien opetusta järjestetään kuitenkin rajoitetusti. Pääosa koululaisista opiskelee ohjatusti itsenäisesti kotona. Erillinen tiedote on tehty wilman kautta suoraan koteihin ja julkaistu
verkkosivuilla ajankohtaisissa ja kuulutuksissa.
Varhaiskasvatus toimii päiväkoti Pikku-Santrassa
normaalisti. Sairaana tai puolikuntoisena tulo päiväkotiin
on kielletty. Tarvittaessa lapsi voidaan käännyttää kotiin.
Hygieniaa on tehostettu. Suosituksena on, että ne, jotka
pystyvät järjestämään lapsen hoidon kotona, tekevät niin.
Ilmoita lapsen poissaoloista/läsnäoloista päiväkotiin, jotta
pystytään varmistamaan henkilöstömitoitus myös poikkeusoloissa.
Metsätähti on suljettu ulkopuolisilta. Vierailu palveluasumisen yksikössä on kielletty. Metsätähden ruokasali
on edelleen lähiopetusta saavien kouluruokailukäytössä.
Liikuntahalli ja Heikintalon kudonta-asema ovat suljettuina 13.4.asti. Suositellaan Eteläpään kuntoradan ja
ulkokuntolaitteiden käyttöä oman perheen kesken.
Toimintatupa ja kirpputori on suljettu, SER romun vastaanotto toimii normaalisti.
Kunnan kirjasto on suljettu 13.4. asti. Sulku koskee
myös Leväsjoen kirjastoa. Kirjoja voit palauttaa Kunnantuvan ulkopuolella olevaan laatikkoon. Kirjaston verkkopalvelut toimivat normaalisti ja e-aineisto on saatavilla. Voit
uusia lainasi verkkokirjastossa tai ottamalla yhteyttä kirjastoon: 044 720 1039, siikaisten.kirjasto@siikainen.fi.
Myöhästymismaksuja ei peritä sulun ajalta. Varauksia ei
voi noutaa.
Kunnantuvan ovet on lukittu ja palvelut toimivat rajoitetusti 13.4.asti. Ulkopuolella on ovikello sekä puhelinnumerot, joihin voit soittaa asiasta riippuen.

- Asiointipiste palvelee maanantaisin 23. ja 30. maaliskuuta sekä 6.huhtikuuta kello 8.30-11.30 sekä 12.30-15.00.
- Tekninen toimisto ja yleisöpäätteen käyttö arkisin kello
13.00-15.00
- Hallinnon asiointi pyydetään hoitamaan mahdollisuuksien mukaan sähköpostitse tai puhelimitse, henkilöstö on
määrätty osin etätyöhön. Henkilökohtainen asiointi sovittava puhelimitse tai sähköpostitse ennalta.
- Kokouksista järjestetään vain kunnan omien toimielinten
kokoukset. Valtuuston huhtikuun kokousta ei pidetä.
- Maaseutusihteeri etätyössä, puhelin 0400 611 707
- MHY ajoittain paikalla, sovi käyntisi ennalta, puhelin
0500 763 861.
Siikaisten kunta ei toistaiseksi järjestä yleisötilaisuuksia. Siikainen Summer –tapahtuma on ollut valmistelussa
kesäkuun alkuun. Tällä hetkellä koronaviruksen ennakoidaan edelleen olevan voimissaan kesäkuulla. Tapahtuman valmistelun keskeyttämisestä tai jatkamisesta päättää kunnanhallitus kokouksessaan 30.3.
Koronavirustilanteen aikana toimii vanhusten kauppapalvelu K-Vestori ja Siikaisten kunta yhteistyössä toteuttavat kauppakassi/kuriiripalvelun siikaislaisille yli 70- vuotiaille alkaen 18.3. toistaiseksi.
Asiakas tekee K-Vestoriin puhelimitse tilauksen kello 15
mennessä, jolloin asiakkaan tekemät tilaukset toimitetaan
samana päivänä. Sen jälkeen tehdyt tilaukset toimitetaan
seuraavana päivänä. Palvelu toimii maanantaista perjantaihin. Perjantaina klo 15 jälkeen tehdyt tilaukset toimitetaan maanantaina. Alkoholituotteita ei välitetä. Toimitukset
kuljettaa Siikaisten kunnan vapaa-aikatoimi. Palvelu on
maksuton.
Tilaukset laskutetaan asiakkaalta erikseen. Käteistä rahaa
ei käsitellä. Jos asiakkaalla ei ole valmiina laskutussopimusta K-Vestorin kanssa, se tehdään ensimmäisen tilauksen yhteydessä.
K-Vestorin puhelinnumero: 02 5521058, kaupan aukioloaikana arkisin 7.00-21.00
Siikaisten kunnan johtoryhmä seuraa kokonaistilannetta ja tiedottaa muutoksista.
Siikaisten kunnan johtoryhmä:
• kunnanjohtaja Viveka Lanne 044 7201071
• sivistysjohtaja/rehtori Jari tuuri 044 7201041
• tekninen johtaja Anne Järvenranta 044 7201028
• hallintopäällikkö Jenni Puskala 044 7201021
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Jonne Lähteenmäki
13.12.1929 - 5.3.2020
Maanviljelijä Jonne Lähteenmäki toimi Siikaisten
kunnassa luottamushenkilönä kolmenkymmenen
vuoden ajan, 1960 luvun alkupuolelta 1990 luvun
alkuun. Hän toimi muun muassa kunnanvaltuutettuna kolme kautta, yhden niistä puheenjohtajana,
kunnanhallituksen jäsenenä lähes koko 80-luvun,
kaksi kautta koululautakunnan puheenjohtajana
70- ja 80-luvuilla ja lisäksi lukuisissa muissa tehtävissä.
Jonne Lähteenmäki toimi samoilla vuosikymmenillä kahdenkymmenen vuoden ajan aktiivisesti
myös Siikaisten seurakunnan luottamustehtävissä,
puolet ajasta joko kirkkovaltuuston puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana. Hän kuului seurakunnan vanhustentaloa valmistelevaan toimikuntaan ja
myöhemmin myös vanhustentalosäätiön hallitukseen.
Luottamushenkilökausi kunnassa alkoi koululautakunnan puheenjohtajuudella aikana, jolloin
koululaitoksessa koettiin suurin muutos kansakouluasetuksen jälkeen: Siikaisten kunta siirtyi
peruskouluun vuonna 1976. Kyläkoulut säilyivät,
kansakoulut vaihtuivat ala-asteiksi ja kuntaan jäi
yksi yläkoulu. Sen säilyminen kunnassa ei ollut
itsestäänselvyys. Koululautakunnan puheenjohtaja
sai myös olla mukana, kun Kouluhallitukselle perusteltiin yläkoulun tärkeyttä Siikaisten kunnalle.
Aluksi saatiinkin väliaikainen lupa, joka myöhemmin vakinaistettiin.
Valtuuston puheenjohtajana Lähteenmäki toimi
vuosina 1989-1992. Puheenjohtajuus osui erittäin

haastavaan aikaan. Yhteiskunnallisia palveluja
oli laajennettu valtion toimesta koko 80-luvun ja
samalla kuntien menot kasvoivat. 80-luvun nousukausi päättyi syvään lamaan 90-luvun alussa.
Ilmeisesti ensimmäisen kerran sodanjälkeisessä
historiassa kuntien käyttövarat supistuivat vuonna
1992, näin myös Siikaisten kunnassa.
Valtuusto joutui tekemään ikäviä päätöksiä. Kunnan virkoja lakkautettiin ja toimintoja supistettiin.
Näiden päätösten tekemiseen vaadittiin yksimielisyyttä, rohkeuttakin. Jo 80-luvulla aloitetuista
investointihankesuunnitelmista ei kuitenkaan luovuttu: Eteläpään matkailukeskuksen päärakennus
valmistui 1995, urheiluhalli saman vuosikymmenen lopulla. Toimenpiteet osoittautuivat oikein mitoitetuiksi ja oikea-aikaisiksi. Kuntatalous elpyi ja
tunnustukseksi hyvästä taloudenpidosta Siikainen
valittiin Vuoden talouskunnaksi 1996.
Raija Collander ja Jonne Lähteenmäki työskentelivät Siikaisten kunnan luottamustehtävissä useita
vuosikymmeniä yhdessä.
- Maanviljelijä Jonne Lähteenmäki teki pitkän ja
vaikuttavan työmäärän kotikuntansa hyväksi. Me
hänen kanssaan toimineet muistamme Jonne Lähteenmäen rauhallisena ja yhteistyökykyisenä luottamushenkilönä. Hän haki ratkaisuja vaikeissa tilanteissa neuvottelemalla, häneen luotettiin ja hän
oli annetun luottamuksen arvoinen, muistelee Raija
Collander yhteistyökumppaniaan.
Siikaisten kunta
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KESÄKAUDEN KUNTOKÄVELY/SATAKUNNAN HAASTEPYÖRÄILY 2020
Kesäkauden kuntokävely suoritetaan 1.5-30.9.2020 välisenä aikana. Suoritusmatka on kävellen, juosten, hölkäten 5 km, pyörällä suoritettava matka on 15 km, josta saa
yhden suorituspisteen. 60 v täyttäneille vähimmäismatka pyörällä on 10 km.
Yhden päivän aikana voi suorittaa 3 suorituspistettä.
(Poikkeuksena Satakunnan haastepyöräily).
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. Enään ei
käydä kuntien välistä kilpailua, vaan verrataan tuloksia
edelliseen vuoteen. Haastepyöräily käydään ajalla 1.5 –
21.6 .2020 välisenä aikana. Suoritettava matka on 10 km
pyörällä, josta saa yhden suorituspisteen. Yhden päivän
aikana voi suorittaa rajoituksitta suorituspisteitä.
Haastepyöräilyn ja Kesäkauden kuntokävelyn suoritukset merkitään kuntokävelylaatikoissa oleviin vihkoihin.
Haastepyöräilyssä viikoittain arvotaan T-paita,urheilusukat sekä kaikkien niiden kesken arvotaan polkupyörä
jotka ovat tehneet yhden pyöräilysuorituksen 8 eri viikolta
ajalla 1.5-21.6.2020.
Kuntosuoritukset merkitään kuntolaatikkoihin, joiden
sijaintipaikat ovat seuraavat:
KIRKONKYLÄ
Tuorilantie 		
Lauttijärventie 		
Siikaistentie 		
Hirvijärventie 		
Härkäniemi 		
Aittasalmi 		

Koivumäen risteys
Kunnasmaan th
Formun tienhaara
Markku Viitasen tienhaara
Pururadan kuntolaatikko
Aittasalmentie

Muut kylät
Otamo 			
Hirvijärvi 		
			
Vuorijärvi 		
			
Keskukylä 		
Pyntäinen 		
			
Leppijärvi 		
Leväsjoki 		
Leväsjoki/Saarikoski
			
Sammi 			
			

Leväsjoentie-Otamontien risteys
Uudentalon risteys
Kuusiston th
Vuorijärventie-Rimpeläntien
risteys
Tuomiluoman tienhaara
Siikaistentie-Honkajoentien
risteys (pysäkki)
Herrainmetsän tienhaara
Kalevi Koivumäen tienhaara
Muuntajan tienhaara
Luomantien th maitolava
Sammin koulu
Aurala

KUNTOILUTERVEISIN
TAISTO SALO vapaa-aikasihteeri

SM-PITKÄ 2020
SIIKAINEN 12.-13.9.2020

SIIKAISTEN SISUN KUNTOSUUNNISTUKSET
Suunnistukset torstaisin lähdöt 17.00-18.00
aika 		
opastus/paikka ratamestari
To 14.05.20
Eteläpää
Taisto Salo
To 21.05.20
Eteläpää
Taisto Salo
To 28.05.20
Sammi
Riku Salo
		
Rajalantie
To 4.06.20
Vuorijärventie Seppo Vehkala
To 11.06.20
Hamppulantie Marjaana Salo
		
(Lauttijärvi)
To 18.06.20
Lauttijärventie Aimo ja Seija Peltomäki
To 25.06.20
Järventaustant. Kaisa Kallio
Heinäkuu tauko
Suunnistukset torstaisin lähtö 17.00-18.00
aika 		
opastus/paikka ratamestari
To 6.8.20
Hirvijärventie Joonas Salo
To 13.8.20
Lankosken
Antti Salo(sprintti)
		
Sähkön varasto
To 20.8.20
Tonttilantie
Marjaana Salo
Ti 25.8.20
Vehkalan tila
Markku Joensuu
		
(KanSu)
Opastus teiden varsilla harjoittelupaikkaan rastilipuilla!
Radat A vaativin n. 3-5km
B-Rata helpohko n. 2-3km
C-Rata helppo n. 1-2km (Lapset ja aloittelevat)
Karttamaksu 5€, Sisun jäsenille ilmainen!
Voit kiertää radat ajalla tai ilman ajanottoa. Emitit lainaksi
suunnistuksen ajaksi.
Mahdolliset muutokset ilmoitetaan mm. Koronan vuoksi
http://www.siikainen.fi/?page id1197
Lisätietoja puh. 044-7201036
Suunnistuksen SM-Pitkänmatkan kilpailut
12-13.9.2020 Vuorijärvi
Talkoolaiseksi ilmoittautuminen (tulossa) Kansun sivuilla
http://www.kansu.fi/
Hanna Kallio 040 777 6428
TERVETULOA SUUNNISTAMAAN SIIKAISTEN SISU
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KUNTA PALVELEE
KUNNANVIRASTO

ASIOINTIPISTE JA NEUVONTA

Kunnantupa

Kankaanpääntie 1 A, 29810 Siikainen
Virallinen sähköposti:
kirjaamo@siikainen.fi

Asiointipiste palvelee maanantaina 30. maaliskuuta sekä 6.huhtikuuta kello 8.30-11.30 sekä 12.30-15.00.
Muina aikoina suljettu.

Info Puhelin 044 720 1020

Koronavirustilanteen vuoksi kunnantuvan ovet on
lukittu ja palvelut toimivat rajoitetusti. Palveluiden aukioloaikoja päivitetään saatujen ohjeistusten mukaan
tarvittaessa. Ulkopuolella on ovikello sekä puhelinnumerot, joihin voit soittaa asiasta riippuen.
- Tekninen toimisto ja yleisöpäätteen käyttö arkisin
kello 13.00-15.00
- Hallinnon asiointi pyydetään hoitamaan mahdollisuuksien mukaan sähköpostitse tai puhelimitse, henkilöstö on määrätty osin etätyöhön. Henkilökohtainen
asiointi sovittava puhelimitse tai sähköpostitse ennalta.
- Kokouksista järjestetään vain kunnan omien toimielinten kokoukset. Valtuuston huhtikuun kokousta ei
pidetä.
- Maaseutusihteeri etätyössä, puhelin 0400 611 707
- MHY ajoittain paikalla, sovi käyntisi ennalta, puhelin
0500 763 861
Kunnan palvelunumerot ja yhteystiedot:
Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@siikainen.fi
Yhteystiedot ja palvelut: www.siikainen.fi,
www.facebook.com/siikainen
Sovi henkilökohtainen tapaaminen ennalta sähköpostitse tai puhelimitse.
Kunnanjohtaja Viveka Lanne		
Hallintopäällikkö Jenni Puskala
Tekninen johtaja Anne Järvenranta
Sivistystoimenjohtaja/rehtori Jari Tuuri
Vapaa-aikasihteeri Taisto Salo
Päiväkoti Pikku-Santra:
Päivähoidonjohtaja John Söderbacka
Keskuskeittiö Metsätähti:
Ruokapalveluesimies Tanja Pitkänen
Toimintatupa: Ohjaaja		

044 720 1071
044 720 1021
044 720 1028
044 720 1041
044 720 1036
044 720 1072
044 720 1057
044 720 1047

Vesilaitos/Päivystys:
Vesilaitoksenhoitaja Juha-Matti Nurmi
044 720 1034
*työajan ulkopuolella ja kunnan kiinteistöjen
osalta 1.1.2018 alkaen numerosta
044 720 1029

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

KIRJASTO
Kunnankirjasto ja Leväsjoen sivukirjasto on suljettu
13.4 saakka

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

MUITA PALVELUITA
Yrityspalvelut:
Siikaisten kunnalla on ostopalvelusopimus Kankaanpään kaupungin kanssa yrityspalveluista. Peruspalvelu 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

Siikaisten KUNTAUUTISET
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YHDISTYKSET JA
YHTEISÖT TOIMIVAT
Siikaisten Yrittäjien tervehdys
kaikille kuntauutisten lukijoille
Koko maailmassa on nyt poikkeuksellinen tilanne. Pieni
ihminen ei pysty kuitenkaan kantamaan koko maailman
taakkaa harteillaan. Siksi on syytä katsoa lähelle. Vaikuttaa niihin asioihin, joihin pystyy. Pienillä teoilla on suuri
kerrannaisvaikutus.Tällaisen poikkeuksellisen tilanteen
äärellä herää huomaamaan asiat, jotka meillä Siikaisissa
on hyvin. Meille muun muassa naapuriapu ja vapaaehtoistyö on aina ollut osa arkea.
Kaupungeissa herätään osin nyt vasta miettimään, kuka
siellä seinän takana oikein asuu. Tämän vahvuutemme
merkitys korostuu nyt entisestään. Meillä yrittäjäyhdistyksessä on luonnollisesti suuri huoli siikaislaisten yrittäjien
ja yritysten tilanteesta. Joillakin aloilla pandemian vaikutukset näkyivät välittömästi, monilla se on edessä lähitulevaisuudessa. Paikallisten yrittäjien ja yritysten palveluiden
käyttäminen on nyt entistä tärkeämpää.
Monella on luonnollisesti huoli omasta taloudellisesta tilanteestaan. Pienenkin ostoksen keskittäminen Siikaisiin
on kuitenkin palanen isompaa kokonaisuutta ja luo yritykselle toivoa tulevaan.
Nyt on erityisen tärkeää, että kukaan ei jää huolineen ja
murheineen yksin.Yrittäjäyhdistys tukee ja neuvoo kaikkia
yrittäjiä ja yrityksiä sekä paikallisesti että valtakunnallisesti
jäsenyydestä riippumatta. Tilanteet muuttuvat niin nopeasti, että asioiden kokoaminen tähän julkaisuun on mahdotonta. Löydät ajankohtaisen tietopaketin osoitteesta
www.yrittajat.fi/kaikki-koronasta-yrittajalle.
Paikallisyhdistykseen saat yhteyden numerosta
040 513 9877 tai sähköpostitse siikaisten@yrittajat.fi.
Lisäksi käytettävissäsi on yritysneuvoja Mari Raukola,
040 542 0456, mari.raukola@kankaanpaa.fi.
Toivotamme kaikille voimia ja jaksamista sekä uskoa tulevaan. Pidetään pää kylmänä ja sydän lämpimänä!
Siikaisten Yrittäjien hallitus

S I I K A I N E N

PÄÄSIÄISMYYJÄISET
PERUTTU!
Siikaisten Karhunveikkojen perinteiset pääsiäismyyjäiset
joudutaan valitettavasti perumaan vallitsevan tilanteen
takia.

SIIKAISTEN RHY
		TIEDOTTAA
		

Perinteiset ampumaradan siivous- ja kunnostustalkoot
pidetään lauantaina 2 päivänä toukokuuta 2020 alkaen
klo 09:00. HUOM korona rajoitukset, kalenteria voidaan
muuttaa. Katso rhy:n kotisivut.
Ampumaradan käyttöajat tiistai ja torstai klo 9-21
Lauantaina 9-18 ja sunnuntaina 12- 20
Muista merkata laukausmäärät ammuttajakopissa
olevaan kansioon ja ottaa hylsyt mukaan.
KILPAILUKALENTERI kesälle 2020
Pienoishirvenkävely
Harjoitusammunnat
Osallistumismaksu 2 eur, alle 18 v. ei maksua
To 7. 5. 2020
klo 18.00
Järjestelyt Sammin majan Ms
To 14. 5.
klo 18.00
Järjestelyt Leväsjoen Ek
To 21. 5.		
klo 18.00
Järjestelyt Siikaisten Ms
Mestaruuskilpailut Osallistumismaksu 5 eur.
To 28.5.		
klo 18.00
Järjestelyt Rhy:n hallitus 		
							
Harjoitusammunnat hirvi 4+6 75 m		
To 2.7.		
klo 18.00
Järjestelyt Hirvijärven h-s
To 9.7.		
klo 18.00
”
Otamon h-s
To 16.7.		
klo 18.00
”
Lavaksen Erä
Haulikkoharjoituksien järjestäminen metsästysseurojen vastuulla
Mestaruuskilpailu hirvi 4+6 ja haulikko 25 kiekkoa.
To 23.7		
klo. 17:30
Järjestelyt Pyntäisten ja
				
Siikaisten hs
Hirvenjuoksu
To 30.7		
klo 18.30
Järjestelyt Rhy:n hallitus
Hirvensarvikilpailu
La 8.8.		
klo 10.00
Muistathan, että Sammin kyläyhdistys on olemassa
tässäkin tilanteessa jokaista kyläläistä ja vapaa-ajan
asukasta varten.
Mikäli tarvitset apua asioinnissa, neuvoja tai muuta tukea,
älä epäröi ottaa yhteyttä.
0400 583 222/Sammin kyläyhdistys
Pilvien takana
odottaa
aurinko
nousuaan,
kuva
Lavasjärveltä.

Siikaisten KUNTAUUTISET
Leväsjoen Kyläyhdistyksen

LEVÄSJOEN
KESÄPYÖRÄILYT

	kevätkokous  

Leväsjoen perinteiset kesäpyöräilyt alkavat Vappuna pe 1.5.2020.
Lähtö klo 18 kylän infotaulun luota. Jatkossa pyöräilemme aina keskiviikkoisin syyskuun loppuun saakka. Lähtöaika ja -paikka sama. Toki otamme huomioon senhetkisen koronavirus-tilanteen.
Tervetuloa pyöräilemään!
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Leväsjoen kyläyhdistys

su 19.04.2020 klo. 13.00
päivölässä, Saarikoskentie 61.

Esillä:
- Sääntöjen määräämät asiat.
- Kotiseutuliiton avustus päivölän eteis/wc tilat.
- Leader hankkeet investointi/kehittämisprojekteihin.
Huomio! Kokous pidetään em. aikana mikäli valmiuslaki sallii kokoontumisen.

mARKKINOINTIA JA MYYNTIÄ

Sammuttimien
tarkastuspäivä
to 23.4.2020
klo 10 - 15
Siikaisten
huoltoasemalla.
Tuorilantie 11
040 1881 532

Peruttu

JAANA LAMMI – KONSERTTI
Siikaisten Liikuntahallissa
la 18.4.2020 klo 16
Konsertti pyritään järjestämään syksyllä
myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
Ennakkomyydyt liput voi käyttää silloin,
tai liput voi palauttaa myyntipisteeseen.
Kulttuurityöryhmä

Reipas Ryhti

• fysioterapia
• kalevalainen
jäsenkorjaus
• ravintovalmennus
• hieronta
• koti- ja yrityskäynnit
• kinesioteippaukset
• myös lahjakortit

Kehoa Kuunnellen

Fysioterapeutti, Kalevalainen jäsenkorjaaja

Heli Malmila, puh. 040 5643 765
Siikaistentie 569, 29810 Siikainen
www.reipasryhti.blogspot.fi

Äitienpäiväksi Lahjakortit
erilaisin tarjouksin.
Lahjakortissa nyt pidempi voimassaoloaika
(1 vuosi, tarvittaessa pidempi). 		

Kosmetologi-Jalkahoitaja Seija Alanko
0500 594 620

FySioterapiaa MyöS
lääKärin läHetteellä.

Lämpimästi tervetuloa!

(Puhelun hinta pvm/mpm)

044 714 1674 | Pori
044 714 1654 | Rauma
044 714 1658 | Kankaanpää
(arkisin klo 10-16.30)

Varaa aika asiointia varten
numerosta

Turvaamme riskiryhmään
kuuluvien kassapalveluasiointia
(kuten rahan nosto tai laskunmaksu)
tarjoamalla henkilökohtaista
kassapalveluaikaa ajanvarauksella
Kankaanpään, Porin ja Rauman
konttoreille.

Arvoisa asiakkaamme!

Hae yhdistyksiltä kesäduunia OP:n piikkiin 19.4.2020 mennessä op.fi/lansi-suomi -sivulta löytyvien ohjeiden mukaan.

Lahjoitamme toimialueemme valituille yhdistyksille kesätyöpalkkasi kahdeksi viikoksi. Tarjolla on 60 kesätyötä.

Työpaikkojen tarjoaminen ja tulevaisuuteen katsominen ovat
vallitsevassa tilanteessa entistä tärkeämpiä asioita ja tämän vuoksi
me haluamme osaltamme kannustaa nuoria hakemaan kesätyöpaikkoja. Yhdistykset seuraavat ja päättävät kesätyön toteutumisen
ajankohdasta ja tehtävän sisällöstä tilanteen mukaan.

Unelmoitko kesäduunista?

#kesaduuniopnpiikkiin
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Fysioterapeutti
Taina Koskimäki
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Eteläpään matkailukeskus tiedottaa

- fysikaaliset hoidot lääkärin lähetteellä
- hieronnat (ilman lähetettä)
- kotikäynnit
- DETOX –kehonpuhdistushoidot
- Kinesio -kiputeippaukset

Liike- ja palvelutalo
Siikainen
puh. 0400 448 969

Arvoisat asiakkaat!
Korona-tilanteen ja valtiovallan määräysten vuoksi
Eteläpään ravintolan toiminta jää toistaiseksi
tauolle. Nykyisen yrittäjän vuokrasopimus olisi joka
tapauksessa päättynyt 31.5.2020.
Tiedotamme ajankohtaisista asioista ja mahdollisen
uuden yrittäjän toiminnasta Facebook-sivullamme,
Vestorin ilmoitustaululla ja puhelimitse.

Jelppari

Arjen

- apua arjen askareisiin -

Kotonasi tehdystä
työstä saat
kotitalousvähennyksen.

Terveisin paikallinen yrittäjä

Ota rohkeasti yhteyttä!

www.arjenjelppari.fi

Myymme ruokavarastomme tyhjiksi la 4.- su 5.4.
klo 12-18. Annoksia saa ainoastaan mukaan ja ne
tilataan etukäteen puhelimitse. Tilaus toimitetaan
ulos. Ruokien mukana saat maksutiedot
MLL Siikainen ry:n tilille.
Varat käytetään lyhentämättömänä lasten
merirosvolaivahankkeeseen.
Tsemppiä kaikille, pitäkää itsestänne ja
toisistanne huoli!

Mari Halminen
050-3318996

Eteläpään matkailukeskus
040 513 9877 info@etelapaa.fi

skyprint
monien mahdollisuuksien
mahdollisuuksien painot
painota
painot
allo
o
skyprint oy
oy –––– monien
monien mahdollisuuksien
mahdollisuuksien painot
painota
painot
allo
monien
o
paino@skyprint.fi
paino@skyprint.fi
Toimitusjohtaja
Mika Ropanen
Toimitusjohtaja Mika Ropanen

02 – 5527 217
02 – –5527
0400
544 217
806
0400 – 544 806

www.skyprint.fi
www.skyprint.fi

Siikaisten

KUNTAUUTISET
Joka talouteen Siikaisissa
jaettava kunnan tiedote

Vastaava toimittaja
Kunnanjohtaja Viveka Lanne
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%
Kustantaja: Siikaisten kunta, puh. 044-720 1020,
Painopaikka: Skyprint Oy, Siikainen 2019

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 ilmoitushinnaston mukaan.
Ilmoitusten teko riippumatta yhteisöstä 33€/tunti (alv. 0%).
Valmis aineisto osoitteeseen: kuntauutiset@siikainen. fi
Painovalmis PDF/JPG-tiedosto, ilmoituksen värit CMYK, resoluutio 300 dpi, ilmoitusaineistoa lähetettäessä sähköpostista tulee ilmetä seuraavat tiedot; asiakasyrityksen nimi, lähettäjän yhteystiedot sekä ilmoituksen koko (leveys x korkeus).
Kuntauutisten vuoden 2020 aikataulu
Ilmoitusmateriaalin voi toimittaa myös sähköisesti kuntauutiset@siikainen.fi osoitteeseen.
Numero           
		

Ilmoitusmateriaalin             	 Jakelu
viimeinen toimituspäivä

4/2020              
1.6.                   		
5/2020              
17.8.                   		
6/2020	               14.9.                   		
7/2020              
19.10.                  		
8/2020              
16.11.                 		

11.6. SuviSiikainen
27.8.
24.9.
29.10.
26.11.

Kuntauutiset no 2/2020 ilmestyy 5.3.2020. Materiaali kuntauutisiin 2/2020 on toimitettava 24.2.2020 klo 15.00 mennessä kunnantuvan infoon, ulko-ovessa olevaan postilokeroon tai edellä mainitulla sähköpostiosoitteella.

Siikaisten KUNTAUUTISET
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KORONAVIRUS:
SIIKAISTEN SEURAKUNNAN
VARAUTUMINEN
Kirkkohallituksen ja valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti Siikaisten
seurakunnassa luovutaan toistaiseksi kaikista kokoontumisista,
jotka eivät ole välttämättömiä seurakunnan lakisääteisten tehtävien
hoitamisen kannalta.
Jumalanpalvelukset järjestetään poikkeusjärjestelyin niin, että paikalla
ovat vain jumalanpalveluksen toimittajat. Jumalanpalveluksia voi seurata
radiosta Yle Radio 1 ja televisiosta TV 1 sunnuntaisin klo 10 sekä
Keski-Porin srk:n Facebookin kautta videostriimina.
Srk-koti avoinna hiljentymistä varten su 5.4. klo 11-13, pe 10.4. klo 11-13, su 12.4. klo 11-13,
ma 13.4. klo 11-13, su 19.4. klo 13-15 (huomioimme 10 henkilön rajoituksen niin, että kaikilla halukkailla
on mahdollisuus tulla hiljentymään).
Hautaan siunaamiset järjestetään poikkeusjärjestelyin ja haudalla tapahtuvaa siunaamista suositaan. Hautaan
siunaamisiin ja muihin kirkollisiin toimituksiin (kasteet, vihkimiset) liittyen otathan yhteyttä kirkkoherranvirastoon puhelimitse puh. 040 549 3122.
Kirkkoherranvirasto on fyysisesti kiinni. Seurakuntalaisia palvellaan puhelimitse ja sähköisesti. Seuraamme
ohjeistusta ja päivitämme muutoksia tarvittaessa.
Apua ja tukea elämään seurakunnasta. Seurakunnan työntekijät ovat
tavoitettavissa myös sähköisten kanavien kautta. Työntekijät ovat
seurakuntalaisten henkisenä ja hengellisenä tukena kaikissa olosuhteissa.
Olemme kutsutut kuuntelemaan, käsiksi ja jaloiksi palvelemaan,
välittämään välittämistä. Ota rohkeasti yhteyttä!
Fyysisen etäisyyden sijaan ottakaamme siis henkistä läheisyyttä.

Siunattua Pääsiäisen aikaa ja aurinkoista
kevään odotusta ihan jokaiselle!
t. Siikaisten seurakunta

Yhteystiedot:
Kirkkoherra Olavi Ervasti, puh. 040 586 1345, sähköposti olavi.ervasti@evl.fi
Talouspäällikkö Susanna Järvenpää, puh. 040 549 3122, sähköposti susanna.jarvenpaa@evl.fi
Diakonissa Kaisa Päivärinta puh. 0400 363 588, sähköposti kaisa.paivarinta@evl.fi
Kanttori Jari Tanskanen, puh. 050 501 7226, sähköposti jari.tanskanen@evl.fi
vs. Nuorisotyönohjaaja Jemina Kinisjärvi puh. 0400 845 821, sähköposti jemina.kinisjarvi@evl.fi
Suntio Merja Mäntylä puh. 040 767 9352, sähköposti merja.mantyla@evl.fi
Siikaisten seurakunta netissä: Seurakunnan viralliset internet-sivut ovat www.siikaistenseurakunta.fi
VIRASTO PUHELINPALVELU avoinna ti-ke-to klo 9-12 (tai sopimuksen mukaan) puh. 040 549 3122

