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Siikajoen kuntatiedote 1/2013

Lehden taitto ja paino:
Rannikon Laatupaino Oy
Pajatie 1, 86400 Vihanti
p. (08) 2804 400

Jaetaan jokaiseen siikajokiseen talouteen
Painos: 2750 kpl
Seuraavan Siikasanomien materiaali 17.1. mennessä
Aineisto: kuntatiedote@siikajoki.fi

YLEISHALLINTO
SIIKAJOEN KUNNAN YHTEYSTIETOJA
POSTIOSOITE: Siikasavontie 1 A, 92400 RUUKKI
Kunnanvirasto
Siikasavontie 1 A, 92400 RUUKKI
040 315 6299
Avoinna arkisin klo 9.00-15.30
Maaseututalo
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@kalajoki.fi,
Postiosoite: Maaseututalo, Ahlströmintie 1 P, 92400 RUUKKI
Pekka Seppinen 	
044 4691 396
Lea Lukinmaa 	
044 4691 398
Hannu Kurtti 	
040 3156 248
Kunnanjohtaja Kaisu Tuomi				
Hallintopäällikkö Tarja Peltonen				
Talouspäällikkö Krista Kustula				
Sivistystoimenjohtaja Tero Varis				
Tekninen johtaja Pekka Aitto-oja				
Kiinteistöpäällikkö Juho Kauppila				
Varhaiskasvatusjohtaja Sari Mällinen 			

040 315 6200
040 315 6201
040 315 6202
040 315 6250
040 315 6237
040 315 6235
040 315 6301

Talous- ja palkkahallinnon puhelin- ja asiakasneuvonta iltapäivisin klo 12.00-15.00
(myös muina aikoina sopimuksen mukaan).
Yhteydenotot taloushallintoon
Krista Kustula		
040 315 6202
Mirjami Sivonen      	
040 315 6287
Maiju Kovalainen      	
040 315 6203
Hilkka Rankinen		
040 315 6208

palkkahallintoon
Lea Pitkänen		 040 315 6207
Hannele Hankala  		 040 315 6244
Anu Kaartosalo		 040 315 6206

MAASEUTUTOIMI
MAKSULLISEN LOMITUKSEN TUKEMINEN

Siikajoen kunta tukee v. 2013 maksullisia lomituksia 4 eur/h. Tuki on haettava lomitushallinnolta saatavien tositteiden
perusteella, jättämällä ne maaseututaloille. Tukea maksetaan siinä järjestyksessä kuin sitä haetaan ja niin kauan kuin
siihen varattu määräraha riittää. Lisätietoja antaa Lea Lukinmaa, toimistosihteeri, puh. 044 4691 398

ENERGIAOMAVARAISUUS JA YRITTÄJYYS -KOULUTUSPÄIVÄT

Siikajoella 22. – 23.1.2013 Ruukin maaseutuopistolla. Energiaomavaraisuus ja yrittäjyys -koulutus on osa BioElogia-hankkeen bioenergian koulutuskokonaisuutta. BioE-logia –hanke on Oulun seudun ammattikorkeakoulun Luonnonvara-alan yksikön hallinnoima, pohjoispohjalaisille maaseutuyrittäjille suunnattu bioenergian koulutushanke.
Ilmoittautumiset 18.1.2013 mennessä ensisijaisesti hankkeen nettisivuilla www.oamk.fi/bioelogia
Lisätietoja antaa Ritva Imppola, p. 010 2723896
--

SOSIAALI- ja TERVEYSPALVELUT
SIIKAJOENKYLÄN TERVEYSASEMA
Terveysasema on avoinna ma-to klo 8-15.

VUODEN VAIHTEESSA SIIKAJOENKYLÄN TERVEYSASEMA
ON SULJETTU SEURAAVASTI:
Lääkärin vastaanotto on suljettu 21.12.2012–13.1.2013
Hammashoitola on suljettu 24.12.2012–1.1.2013
Neuvola on suljettu 24.12.2012–6.1.2013
LÄÄKÄRINVASTAANOTTO:
Siikajoen terveysasemalla on tammikuussa lääkärinä Joni Saarela tiistaisin. Ns. kiireettömät lääkärinvastaanottoajat
menevät kuukausien päähän, kiireellisiä päivystysaikoja voi kysellä niinä päivinä, kun lääkäri on paikalla. Lääkärille aikoja voi kysellä Siikajoen terveysasemalta puh. 849 4632.
Silloin, kun Siikajoen terveysasemalla ei ole sairaanhoitaja paikalla, aikoja voi kysellä Ruukin terveysasemalta puh.
849 4612. Kiireellistä päivystyksellistä hoitoa vaativat hoidetaan kaikkina vuorokauden aikoina Raahen päivystyksessä puh. 849 4511.
HOITAJIEN VASTAANOTTO:
Sairaanhoitajan vastaanotto ma-to klo 8:00-15:00 ajanvarauksella puh. 849 4632 (esim. diabetesohjaus, tikkien
poistot, rokotukset, haavanhoidot, verenpaineen-, verensokerin ja hemoglobiinin mittaus, sairaslomatodistus). Keskiviikkoisin näytteenotto klo 8-11 ajanvarauksella sekä sairaanhoitajan aamuvastaanotto klo 8-11 ilman ajanvarausta.
Huom! Siikajoen terveysasemalla ei ole perjantaisin sairaanhoitaja paikalla.
NEUVOLA:
Terveydenhoitaja on terveysasemalla maanantaisin ja tiistaisin ja koululla keskiviikkoisin ja torstaisin. Neuvolan
ajanvaraus ja puhelintunti ma-pe klo 10:00–11:00 puh. 044 439 4634. Neuvola avoinna ma-to klo 8-15:30.
Vuodenvaihteen aikaisesta neuvolan toiminnasta kuntayhtymä tiedottaa myöhemmin.
HAMMASHOITOLA:
Aikojen ruuhkautumisen vuoksi aikuiset voivat varata ajan määräaikaistarkastukseen itse. Ajanvaraus numerosta puh.
(08) 849 4732 tai 044 439 4732 klo 8-12. Hammashoitola avoinna ma-to klo 8-15 ja pe klo 8-14
LABORATORIO:
Huom!! Laboratorion näytteenotto on siirtynyt ajanvaraukselle. Aika varataan puh. 849 4632. Näytteenotto on alkaen klo 8 siihen asti, kun aikoja on varattu. Toisin sanoen näytteenotto ei ole enää välttämättä klo 11 saakka, joten
kotoa tuotavat näytteet esim. virtsa- ja ulostenäytteet, tulee toimittaa terveysasemalle heti aamusta.
Siikajoen terveysaseman henkilökunta toivottaa kaikille kuntalaisille ja yhteistyökumppaneille
Hyvää Uutta Vuotta 2013!

--

RUUKIN TERVEYSASEMAN TAMMIKUUN 2013 TIEDOTE
TERVEYSASEMAN AUKIOLOAJAT ma-to klo 8-15.30, pe klo 8-15.00
Lääkärin ja hoitajan vastaanottoaikoja numerosta  p. 08-849 4612
Laboratorion näytteenotto on avoinna ma-to  klo 7.15-11.00. Perjantaisin laboratorio on suljettu.
Laboratorion ajanvaraus on ma-pe 9.00-11.00 ja 11.30-15.00 puh. 08 8494838
Neuvolassa on puhelintunti joka päivä klo 10.00-11.00. Muuna aikana on vastaaja päällä.
Neuvolan puhelinnumerot 040-1357 905 (ruukkilaiset), 040-1357 715 (paavolalaiset ja revonlahtiset)
Ruukin terveysaseman ajanvarausnumerot
Lääkärin- ja hoitajan vastaanotto
08-849 4612
Mielenterveysneuvola			
044-439 4627
Kouluterveydenhoitaja 			
044-439 4624 (Revonlahti, Luohua ,Yläkoulu ,Lukio ja Paavola)
Kouluterveydenhoitaja			
044-439 4617 (Ruukin koulu, Maaseutuopisto)
Hammashoito				
08-849 4728
Työterveyshuolto				
08-849 4520 tai 044-439 4628
Fysioterapia	                                           	 08-8494641
Fysioterapeutti, Mäkelänrinne		
040-1357 886
Kotisairaanhoito: (Mäkelänrinteellä)
Kotisairaanhoidon puhelintunti on klo 12.00–13.00 (1.11.2012  alkaen).       
Kotisairaanhoitajien puhelinnumerot
PAAVOLA-SAARIKOSKI- alue
044-439 4621
RUUKKI-REVONLAHTI- alue		
044-439 4622
RUUKKI-LUOHUA-TUOMIOJA -alue 044-439 4623
Terveysaseman aulassa on lukollinen postilaatikko uusittavaksi tuotuja reseptejä varten. Tarkistamme sen
iltapäivisin. Uusituksi tuodut reseptit toimitamme apteekkiin 3-4 arkipäivän kuluttua niiden meille tuomisesta. Huolehtikaa reseptien uusimisesta hyvissä ajoin.
Kontrolliaikojen varaamisesta: Jokaisen kuukauden 15. pv:n jälkeen on varattavissa seuraavan kuukauden
kontrolli- ja kiireettömät lääkäriajat.

SIVISTYSTOIMI
Siikajoen Vapaa-aikatoimi

Nuoriso –ja liikuntasihteeri Marko Äijälä puh. 040 3156 241
Etsivä nuorisotyöntekijä puh. Laura Sinkkonen 040 315 6243
Nuoriso-ohjaaja Elina Matkaselkä 040 3156 255
etunimi.sukunimi@siikajoki.fi
FACEBOOKISSA: Siikajoen nuoriso- ja vapaa-aikatoimi.
Tilavalvojina toimivat myös: Suvi Leskinen, Annukka Junttila, Saara Arvola, Julia Aho,  Natalia Alatalo.

Uusi vuosi ja uudet kujeet!

Aloitin nuoriso-ohjaajana Siikajoella joulukuun alusta. Heti alkuun pääsinkin työn touhuun ja järjestämään perinteisen
Nuorten itsenäisyyspäivän vastaanotto- tapahtuman. Kiitokset nuorten puheen pitäneelle Vaikuttaja nuorelle, Pihla
Turpeenojalle sekä nuorelle valtuutetulle, Essi Mannermaalle.  Suuret kiitokset nuorille, jotka tulivat osaksi tätä perinteistä tapahtumaa. Tammikuussa minut voi nähdä esimerkiksi nuorisotiloilla, tyttöryhmässä tai  toki voit piipahtaa
myös toimistolla moikkaamassa:) Vuotta 2013 suunnitellaan jo kovasti, joten käy kertomassa Aloitekanava.fi- palvelussa Sinun mielipiteesi ja mitä toivoisitte vuodelta 2013! Nauttikaahan lomasta! –Elina
--

Uusi etsivä nuorisotyöntekijä
esittäytyy!

Olen siis Sinkkosen Laura ja maanantaina 17.12. alotin
virallisesti työt. Paavolasta oon kotosin, mutta Oulussa
piän nykysin kortteeria. Muutama vuosi tuli vietettyä
myös Torniossa ja sieltä tuliaisina oli yhteisöpedagogin
(AMK) paperit. Nyt siis paluu kotikonnuille näin työn
merkeissä.  Hienoa päästä mukaan oman kotikunnan toimintaan! Olkaahan rohkeasti yhteydessä työhön liittyvissä asioissa tai tulkaa muuten vain jutustelemaan! :)

Nuorille suunnattu
Aloitekanava.fi palvelua

Palvelun kautta nuoret voivat rekisteröityä helposti käyttäjäksi ja antaa ideoita esimerkiksi oman viihtyvyytensä
lisäämiseksi asuinkunnassa. Rekisteröitymisen jälkeen
tehdään ”idea” esim: Skeittiparkki Ruukkiin. Tämä idea
on näytillä pari viikkoa, ja jos se saa muilta käyttäjiltä
kannatusta (peukkuja ja + kommentteja) siirtää moderaattorit asian aloitteena kunnan luottamushenkilöille/viranhaltijoille, joille asia kuuluu. Sen jälkeen viranhaltijat
vastaavat aloitteeseen, esim: ”Skeittiparkki aloite viedään
käsiteltäväksi sivistyslautakuntaan”  ja seuraamme aloitteen etenemistä aina päätöstasolle saakka. Toivommekin
nuorisotoimella, että vanhemmat vierailisivat yhdessä
lasten kanssa osoitteessa aloitekanava.fi. Siellä voi haulla
etsiä Siikajoen kunnan sivut ja ruveta laittelemaan asiallisia ideoita viihtyvyytemme lisäämiseksi. Olipa ideasi
sitten pieni; penkkejä lisää koulun
pihalle, tai suuri; uimahalli Revonlahdelle, niin kaikki
ideat saavat mahdol  lisuuden päästä etenemään päättäjien kokouksiin.

NUOKKARIKORTTI

Uudet nuokkarilaiset saavat nuokkarikorttihakemuksia
nuorisotilojen ohjaajilta.

TSÄÄNSSIMESSUT

Raahessa torstaina 17.1. Lisätietoja nuoretn kesätyövastaavalta eli Markolta.

NUORISOTILAT AUKEAVAT
VIIKOLLA 1

Nuorisotilojen uudistuneet aukioloajat löydät Siikajoen
Nuoriso- ja Vapaa-aikatoimen FB-sivulta. Kaikenikäiset
käykää tykkäämässä. Sieltä löydät ajankohtaiset tiedot ja
tapahtumat reaaliaikaisesti!

Kärppäreissuja tulossa eli tiistaina 29.1 kärpät
– tps ja 5.3 (hiihtoloma) kärpät – blues. Kyyti + istumapaikkalippu 23 euroa (maksu linjurissa, varaa tasaraha,
kiitos). Ilmoittautumiset Markolle, tekstari 0403156241
tai marko.aijala@siikajoki.fi
Salivuorolistat näet www.siikajoki.fi ja vapaita
vuoroja voit tiedustella Markolta.
Kansalaisopiston SYDÄMMELLISTÄ JUMPPAA  
siirtyy Ruukin alakoulun salille eli to 10.1.13-25.4.13
klo 14.30-16.00
Syksyn 2012 liikuntasalimaksut laskutetaan
tammikuun aikana

INBody mittaus

Siikajoen kunnan asukkaille + kunnan työntekijöille.
Siikajoen kunta on mukana Maakunta Liikkeelle-projektissa. Projektiin kuuluu että testilaitteisto on käytössämme viikoilla 5 ja 6. Ohjeet www.siikajoki.fi. Aika
tilataan sähköpostitse marko.aijala@siikajoki.fi. Saat
paluuviestinä tarkan testikellonaikasi. Testi on maksuton, kunnanhenkilökunta voi suorittaa testin työajalla.
Aikaa kuluu 15 min / henkilö.
  
Salibandyä, (isompien) puulaaki aloitettiin tiistaina
11.12 Ruukin yläkoululla. Mukana on kahdeksan joukkuetta eli porukkaa tosi mukavasti. Seuraava peli-ilta
(kaks matsia kaikilla) on 22.1.2012 klo 16.30 Ruukin
yläkoulun salilla.
Sarjataulukko
Joukkue, voitot, tasurit, tappiot, maalit, pisteet
latu 2 0 0 11-5 4
vipa 2 0 0 10-4 4
stiina 1 0 1 11-9 2
sisu 1 0 1 9-7 2
---------------------birgot 1 0 1 7-7 2
t-tytöt 1 0 1 4-6 2
rmo 0 0 2 3-7 0
p-kunta 0 0 2 5-15 0

Liikuntatoimen alakouluikäisten salibandyturnaus pe 25.1.2013

Ruukin NuoQ
pe 4.1. klo: 17.00-22.00
			
la 5.1.  klo: 17.00-22.00
Siikajoen Heikinhovi pe 4.1. klo: 18.00-21.00
Paavolan Tenavanuokkarit toistaiseksi tauolla, Seurantalon remontin takia.
HOX POX :TULOSSA ystävänpäivädisco 15.2…

TYTTÖNUOKKARITOIMINTA

karikorttilaisille 1€, muille 2€! Tarkoitettu 12-16 vuotiaille
tytöille, Tule, niin suunnitellaan yhdessä mukavaa toimintaa: tutustumiskäyntejä, pelailua, harjoituksia ym.

Ke 9.1. alkaen Ruukin NuoQ:lla kello 14:45–17:00. Tervetuloa sekä uudet että vanhat tytöt! Välipalamaksu nuok-

Pelipaikkana komppalinna. Turnaustiedot laitan koulujen
liikuntavastaaville opettajille jotka kasaavat joukkueet.
Otteluaika 2 x 12 min. Pelaava kokoonpano maalivahti +
4 kenttäpelaajaa.Vaihtopeelajien määrää ei ole rajoitettu.
Jos joukkueella ei ole valmentajaa, niin sellainen löytyy
järjestäjän psta. Kaikki joukkueet palkitaan mitalein,
sekä jokaisesta joukkueesta palkitaan Reilu Pelaaja. Paikalla Kanttiini.
Linja-autoaikataulu (pysähdyspaikkoina koulut): Lähtö

--

Paavolasta klo 15.30 - Ruukin alakoulu klo 15.45, Revonlahden koulu klo 16 - Takaisinpäin siis kello n.20.45
Reittiä Revolahti-Ruukki-Paavola. Myös vanhemmat ja
muut huoltajat tervetulleita. Linja-autokyyti kuten turnauskin on maksuton.
	 
Tiedustelut Markolta 0403156241
marko.aijala@siikajoki.fi

VESITALLAAJA

starttaa perjantaisin Kuntokeidas Vesipekassa (Raahe).
Aikataulut on tutut viimevuotiseen tapaan. Vesijumpan  
maksaa liikuntatoimi ja liikuntatoimi kuittaa myös osan
uintilipun hinnasta.  
NOUSUVUONNA ALOITETAAN 11.1.2013.
Bussi kulkee perjantaisin (koulupäivinä):
Paavola    (koulu) klo 12.05
Ruukki           	
klo 12.15
Revonlahti      	
klo 12.30
Altaaseen n.      	 klo 13.00

Raahesta poislähtö uimahallilta klo 16.00
(Raahesta klo 16.15 lähtevä vuoro)
Linja-auto Lippujen hinnat (meno-paluulippu): Paavola
12,00, Ruukki 9,60, Revonlahti 8,00. Kyytiä koskevat
tiedustelut p. 08-276 133 / Karhun Liikenne
LINJA-AUTO AIKATAULUT OVAT LIIKENNENÖITSIJÄN KOULULAISKYYTEJÄ (ei liikuntatoimen tilausajoa)
Raahen Seudun diabetesyhdistys tukee Siikajoen kuntosalien käyttöä jäsenilleen 1.5e /viikko. (salit, Ruukki,
Revonlahti, Komppalinna). Jäsenien tulee käydä esittämään jäsenkortti joko kunnanviraston keskuksessa tai
Gumeruksen koulun kansliassa – kirjaamista varten.
Lisätietoa Kivioja Kimmo 0442996933  

KÄYKÄÄ TYKKÄÄMÄÄN

facebook.com/siikajoennuorisojavapaaaikatoimi
(sivua voi lukea vaikka et ole rekisteröitynyt facebookkiin)

TEKNINEN TOIMI
LUISTELUALUEET

välittömästi jään laadussa.  Kaikkein hankalin sää on se,
että jään pinta sulaa vedeksi ja sen päälle sataa lumiräntää, joka yön aikana jäätyy röpelöiseksi lumi/jää mössöksi.   Tämä aiheuttaa sen, että pinta on jäädytettävä
uudelleen luistelukuntoon. Kunnollinen jäädytys vaatii
väh. 5 asteen pakkasen.

Kunta ylläpitää seuraavia luistelualueita:
RUUKKI:
- Kärkiniemen kaukalo. Käytössä lämpimät pukukopit.
- Yläaste – Lukion kenttä.
- Ruukin ala-asteen kenttä.
PAAVOLA:
- Urheilukentällä kaukalo ja jääkenttä
REVONLAHTI:
- Koulun kentällä kaukalo ja jääkenttä
LUOHUA:
- Koulun kentällä kaukalo ja jääkenttä
SAARIKOSKI:
- Koulun kentällä kaukalo. Kyläkota luistelijoiden käytössä.
RELLETTI:
- Raution talon takana jääkenttä
SIIKAJOENKYLÄ:
- Urheilumaassa kaukalo ja jääkenttä
KARINKANTA:
- Jääkenttä
MERIKYLÄ:
- Kaukalo

ONGELMAJÄTEPISTE

Ruukin kylällä kunnanvarastolla oleva ongelmajätepiste on avoinna arkitiistaisin klo 12.00 – 18.00. Pisteessä otetaan vastaan kaikki kotitalouksissa syntyneet
ongelmajätteet. Aukioloaikana ongelmajätepisteessä on
valvoja, joka ottaa jätteet vastaan. Ongelmajätteet otetaan vastaan ilmaiseksi.

KAATOPAIKAN AUKIOLOAJAT

Kaikki kaukalot ja jääkentät ovat valaistuja noin klo
23.00 saakka. Jääkenttiä ja kaukaloita hoitaa (puhdistus
ja jäädytys) kyläkohtainen urakoitsija, Relletissä kyläyhdistys. Puhdistusmäärästä on kunta tehnyt päätöksen, että kenttiä puhdistetaan vapaa-ajan käyttöä varten
yksi kerta/päivä. Puhdistus ajoittuu klo n. 15.00 – 17.00
välille. Koulujen liikuntatunneille puhdistuksesta sovitaan koulujen kanssa erikseen. Jääkenttien kuntoa arvioitaessa on otettava huomioon, että ne ovat 100 %:
ti säiden armoilla, ja pienetkin säämuutokset näkyvät

Huumolan kaatopaikka on auki seuraavina arkipäivinä:
Keskiviikkoisin 	 klo 12.00 – 18.00
Lauantaisin 		
klo   8.00 – 14.00
Kaatopaikalla on valvoja, joka perii jätemaksun käteismaksuna. Kaatopaikka sijaitsee kantatie 86 varrella Paavolasta
n. 3,8 km Liminkaan päin, käännytään vasemmalle Ahveroisentielle, jota ajetaan noin 0.8 km. Liittymässä on kaatopaikkaa osoittava kyltti. Kaatopaikalle otetaan vastaan
ainoastaan Siikajoen kunnan alueelta tulevia jätteitä.

PULKKAMÄET

Kunnan rakentamia pulkkamäkiä on seuraavasti:
- Hietamaalla Hietakodan läheisyydessä
- Ruukin Kärkiniemen huoltorakennuksen vieressä.
- Ruukin ala-asteen jääkentän vieressä
- Ruukin pesäpallokentän vieressä
- Revonlahden koulun pihalla jääkentän läheisyydessä
- Paavolan koulun piha

--

HIETAMAAN AVANTOUINTIPAIKKA

Hietamaalla on avantouintipaikka kuntalaisten käytössä. Paikalla on pieni lämpimänä pidettävä huoltorakennusrakennus, joka on uimareiden käytössä. Rakennus
on lukittu ja uudet avannon käyttäjät voi kuitata avaimen kunnan keskustoimistosta hintaan 5 € (ne uimarit,
jotka ovat aikaisempina vuosina kuitanneet avaimen, eivät tarvitse uutta kuittausta). Huoltorakennuksen sisällä
ilmoitustaululla on avantouintipaikan käyttöohjeita.

HIIHTOLADUT

Alkutalven lumitilanteen edistyessä kunnostetaan ja ylläpidetään hiihtolatuja eri kylillä seuraavasti:
RUUKKI:
• Hietamaa n. 2,5 km valaistu latu hiihtokunnossa. Ladut
perinteiselle ja luistelutyylille. Valaisemattomia jatkolatuja useita kilometrejä, kun lumitilanne sallii. Hietakotaa
mahdollisuus käyttää, kodan puuhuollosta vastaa kunta.
• Kärkiniemen latu n. 2 km. Latu on valaisematon.
LUOHUA:
• Tönkyräkangas n. 2 km valaistu latu. Huoltorakennus on
yleisessä käytössä. Ladut perinteiselle ja luistelutyylille.
REVONLAHTI:
• Kaava-alueella  n. 2 km valaisematon perinteisen-  ja
osaksi  luistelutyylin latu
SAARIKOSKI:
• Valaistu 1 km latu koulun maastossa. Kyläkotaa ja laavua mahdollisuus käyttää, puuvarasto kodan vieressä.
Ladut perinteiselle ja luistelutyylille.

KIRKKOKUKKULA:
• Valaistu latu n. 2,5 km, Kota on käytettävissä, kodan
puuhuollosta vastaa kunta.
SIIKAJOENKYLÄ
• Valaistu latu n. 1,5 km
KARINKANTA:
• Valaistu latu n. 2 km.
PAAVOLA:
Paavolassa kylälatu Hangasnevan suuntaan, pituus useita
kilometrejä. Ladun varrella laavu käytettävissä, puuhuollosta vastaa kunta.
Latuja hoitaa  kyläkohtainen urakoitsija moottorikelkka
kalustolla.  Kaikilla hiihtoladuilla on säävaraus. Runsaan
lumentulon sattuessa ladut saadaan 1-2 vrk:n sisällä uudelleen hiihtokuntoon. Palautteet: marko.aijala@siikajoki.fi ja pekka.aitto-oja@siikajoki.fi

MAANTEIDEN TIENKÄYTTÄJÄN LINJA

Ely Infralla on yleisten maanteiden käyttäjille puhelinnumero, johon voi soittaa ja antaa palautetta maanteiden
kunnosta, valaistuksista ja liikenteen ongelmista. Puhelinnumero on seuraava:

0200-2100

Paikallispuhelun hinnalla 24 tuntia vuorokaudessa.
Palvelu toimii siten, että päivystäjä ottaa vastaan asian ja
ilmoittaa  suoraan alueen kunnossapitourakoitsijalle toimenpiteitä varten.

MUUT
Järjestämme yhdessä Rantsilan yhdistyksen kanssa
matkan Kuusamoon 23.-25.1.2013 ”KAAMOKSEN
KAATAJAISIIN”.

PAAVOLAN NUORISOSEURA
Kuntosali avoinna joka päivä 6:00-20:00.
   
Seurantalo
Suunnitteletko juhlia, tapahtumaa tai kokousta. Otapa
yhteyttä Amiin 0500 169 312, voit käydä tutustumassa
taloon.

Ilmoittautumiset 10.1.2013 mennessä Ritvalle, 25
ensin ilmoittautunutta pääsee mukaan! Pidä kiirettä jos aiot matkalle! Retken hinta: majoitus täydellä
ylöspidolla eli ruoka, majoitus Kuusamo-hotellissa ja
kyyti yhteensä El:n jäseniltä 160,00 €! Perillä monipuolista ja hauskaa ohjelmaa!

NÄHDÄÄN KERHOISSA, TAPAHTUMISSA JA
TALKOISSA!

Lähde mukaan keskitalven tapahtumaan Kuusamoon
ja rentoutumaan!

Paavolan nuorisoseuran jäsenmaksu 2013 on 5 €.
Kuntosalimaksu 1.1.-30.6.2013 on 15 €, jäsenmaksun maksaneille kuntosalimaksu 12 €. Tili Op Paavola
531703-11737. Voi maksaa myös kirpputorille.

El:n Paavolan yhdistys ry

Shakkikerho keskiviikkoisin klo 18:00.

TAIDEKERHO NÄPSÄKKÄ
maalit, roolit, muotoilu, käsityöt
Paavolan Nuorisoseuralla 6-16-vuotiaille tiistaisin klo 14-15.30, alkaen 15.1.
Tervetuloa luovaan toimintaan! Ohjaajana Karoliina Paakkonen, puh. 040 5785 109
--


4H:NTULEVIATAPAHTUMIA(tiedossaolevat)
 x 1.Ͳ2.2.kerhonohjaajienjatkokoulutusRaahessa
x 4.3.hiihtolomaviikollaretkiRanuaneläinpuistoon
Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin

x 6.3.hiihtolomaviikollalasketteluretkiVuokattiin

x 11.Ͳ13.6.kesälomaretkiHelsinkiin(Linnanmäkiyms.)
SIIKAJOEN4HͲYHDISTYS

Ilmoittautuasaavaikkaheti.Tarkempiatietojatulee,kunhanvarmistuu.
Seuraileilmoittelua!

4H:NTULEVIATAPAHTUMIA(tiedossaolevat)
 x 1.Ͳ2.2.kerhonohjaajienjatkokoulutusRaahessa
SIIKAJOEN4HͲYHDISTYKSENKERHOTKEVÄÄLLÄ2013(Kerhotjatkuvatviikolla2)
x 4.3.hiihtolomaviikollaretkiRanuaneläinpuistoon

SIIKAJOENKYLÄ

x 6.3.hiihtolomaviikollalasketteluretkiVuokattiin
TIklo15.30Ͳ17Himpulakerho0Ͳ4lk,Heikinhovi(askartelua,liikuntaa,leikkejä,leipomistajne.)

x 11.Ͳ13.6.kesälomaretkiHelsinkiin(Linnanmäkiyms.)
KEklo17.30Ͳ19Ilmaisutaitokerho4Ͳ8lkHeikinhovi(ilmaisutaitoharjoituksia,näyttelemistä,liikuntaa)

TOklo16.30Ͳ17.30Liikuntaleikkikerho1Ͳ4lkKomppalinna(liikuntaajaleikkejä)
Ilmoittautuasaavaikkaheti.Tarkempiatietojatulee,kunhanvarmistuu.
PEklo17–18Sähly6Ͳ10vuotiaatKomppalinna(SiikajoenSisunkanssayhteinen)
Seuraileilmoittelua!

PEklo18Ͳ19.Sähly11Ͳ15vuotiaatKomppalinna(SiikajoenSisunkanssayhteinen)
KARINKANTA
SIIKAJOEN4HͲYHDISTYKSENKERHOTKEVÄÄLLÄ2013(Kerhotjatkuvatviikolla2)
MA17Ͳ18.30Monitoimikerho0lk–Nuorisoseurantalo(askartelua,liikuntaa,kokkaamista)
SIIKAJOENKYLÄ
REVONLAHTI
TIklo15.30Ͳ17Himpulakerho0Ͳ4lk,Heikinhovi(askartelua,liikuntaa,leikkejä,leipomistajne.)
TOklo16.15Ͳ17.15(leivontakerroillaklo17.45saakka)Monitoimikerho0Ͳ6lk,Revonlahdenseurakuntatalo,
KEklo17.30Ͳ19Ilmaisutaitokerho4Ͳ8lkHeikinhovi(ilmaisutaitoharjoituksia,näyttelemistä,liikuntaa)
(askartelua,liikuntaa,leivontaa)
TOklo16.30Ͳ17.30Liikuntaleikkikerho1Ͳ4lkKomppalinna(liikuntaajaleikkejä)
RUUKKI
PEklo17–18Sähly6Ͳ10vuotiaatKomppalinna(SiikajoenSisunkanssayhteinen)
TIklo16.45Ͳ17.45Monitoimikerho1Ͳ4lkRuukinseurakuntatalonnuorisotila
PEklo18Ͳ19.Sähly11Ͳ15vuotiaatKomppalinna(SiikajoenSisunkanssayhteinen)
(askartelua,liikuntaa,leivontaa)
KARINKANTA
PAAVOLA
MA17Ͳ18.30Monitoimikerho0lk–Nuorisoseurantalo(askartelua,liikuntaa,kokkaamista)
TIklo16–17Liikuntakerho3Ͳ6lkPaavolankoulu(liikuntaajapelaamista)
REVONLAHTI
KEklo16Ͳ17.30Leivontaruusut5Ͳ7lkPaavolannuorisoseurantalo(leipomistajakokkaamista)
TOklo16.15Ͳ17.15(leivontakerroillaklo17.45saakka)Monitoimikerho0Ͳ6lk,Revonlahdenseurakuntatalo,
LUOHUA
(askartelua,liikuntaa,leivontaa)
KEklo16–17Liikuntakerho0lkͲLuohuankoulu(liikuntaa,leikkejä,pelaamista)
RUUKKI
TERVETULOAKERHOIHIN!Ikärajateivätoletiukkoja,nuoremmatjavanhemmatkinsaavattullamukaan.
TIklo16.45Ͳ17.45Monitoimikerho1Ͳ4lkRuukinseurakuntatalonnuorisotila
Kerhoihineitarvitseetukäteenilmoittautua(paitsiheppakerhoon).
(askartelua,liikuntaa,leivontaa)
VANHEMMAT,joslapsennekäy4HͲkerhossa,olethanhuolehtinutjäsenmaksunkuntoon?Katsolisätietoa:
PAAVOLA
www.siikajoki.4h.fi/jasenyysMuutamiakertojasaakäydätutustumassailmaiseksi,muttajäsenmaksuon
TIklo16–17Liikuntakerho3Ͳ6lkPaavolankoulu(liikuntaajapelaamista)
tärkeämm.siihensisältyvänvakuutuksenvuoksi.
KEklo16Ͳ17.30Leivontaruusut5Ͳ7lkPaavolannuorisoseurantalo(leipomistajakokkaamista)
LUOHUA
SIIKAJOEN4HͲYHDISTYSonmyösFacebookissa,tykkäämeistä,niinsaatensimmäistenjoukossatiedon
KEklo16–17Liikuntakerho0lkͲLuohuankoulu(liikuntaa,leikkejä,pelaamista)
tapahtumistamme.https://www.facebook.com/pages/SiikajoenͲ4HͲyhdistys
TERVETULOAKERHOIHIN!Ikärajateivätoletiukkoja,nuoremmatjavanhemmatkinsaavattullamukaan.
Kerhoihineitarvitseetukäteenilmoittautua(paitsiheppakerhoon).
VANHEMMAT,joslapsennekäy4HͲkerhossa,olethanhuolehtinutjäsenmaksunkuntoon?Katsolisätietoa:
SIIKAJOEN4HͲYHDISTYSTOIVOTTAAKAIKILLEMENESTYKSEKÄSTÄUUTTAVUOTTA2013!4H:llevuosituo
www.siikajoki.4h.fi/jasenyysMuutamiakertojasaakäydätutustumassailmaiseksi,muttajäsenmaksuon
mukanaanmuutoksia:muutammeuusiintoimitiloihinRuukinYrityspuistoonmaaliskuunalussa.
tärkeämm.siihensisältyvänvakuutuksenvuoksi.
SIIKAJOEN4HͲYHDISTYSonmyösFacebookissa,tykkäämeistä,niinsaatensimmäistenjoukossatiedon
tapahtumistamme.https://www.facebook.com/pages/SiikajoenͲ4HͲyhdistys

SIIKAJOEN4HͲYHDISTYSTOIVOTTAAKAIKILLEMENESTYKSEKÄSTÄUUTTAVUOTTA2013!4H:llevuosituo
mukanaanmuutoksia:muutammeuusiintoimitiloihinRuukinYrityspuistoonmaaliskuunalussa.
Siikajoen 4H-yhdistys, Keskuskatu 1A, 92350 Revonlahti. puh. 040 527 9295
siikajoki@4h.fi, www.siikajoki.4h.fi



Taideryhmä Sirpaleet

Aloitamme tiistaina 15. päivä tammikuuta klo 16.30
Paavolan Nuorisoseuralla.

Hiihtokoulu

Paavolan Nuorisoseuran hiihtokoulu aloitetaan maanantaisin klo 17.00. Ensimmäisessä tilaisuudessa ma
Siikajoen 4H-yhdistys,
Keskuskatu
1A, 92350 Revonlahti. puh.7.1.2013
040 527 9295
palkitaan edellisen kauden hiihtokoululaiset.
Terttu Mällinen
050 5729513
siikajoki@4h.fi,
www.siikajoki.4h.fi
terttu.mallinen@luukku.com
Tervetuloa reippaaseen talviliikuntaan!


