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Siikajoen kuntatiedote 1/2019
Jaetaan jokaiseen siikajokiseen talouteen
Painos: 2830 kpl
Seuraavan Siikasanomien materiaali ehdottomasti
TI 22.1. klo 15 mennessä os. kuntatiedote@siikajoki.fi
Lehti 2/2019 ilmestyy 31.1.

Lehden taitto ja paino:
Rannikon Laatupaino Oy, Vihanti
p. (08) 2804 400
www.siikajoki.fi/kuntatiedotteet

Vuoden vaihtuessa
Tätä kirjoittaessani, joulun odotus on parhaimmillaan ja
jännittävimmillään. Monien pihoja ja ikkunoita koristavat
kauniit valot, jotka tuovat valoa ja loistoa tähän vuoden
pimeimpään aikaan. Toivottavasti jokainen on voinut joulun aikaan rauhoittua ja rentoutua rakkaimpiensa lähellä ja samalla kerätä voimia uutta vuotta varten.
Valokuituhanke on edennyt siihen pisteeseen, että
on aika laskea liittyjämäärät ja toivoa, että ne riittävät
valokuidun rakentamiseen. Ehkä tämän lehden ilmestyessä, on vielä muutama päivä aikaa viimeisimpien ilmoittautua hankkeeseen mukaan. Valokuituhanke on niin
kunnalle kuin kuntalaisillekin tärkeä tulevaisuuden elämää helpottava hanke; yhä enemmän esimerkiksi terveydenhuollon palveluista tulee siirtymään nettiin eikä
välttämättä henkilökohtaisia käyntejä tarvita niin usein,
vaan osa niistä voidaan korvata kuvayhteydellä netin välityksellä. Puhumattakaan lukemattomista muista mahdollisuuksista, olipa kyseessä työn kannalta välttämätön
toiminta tai vapaa-ajan viettoon tarvittavat toimivat yhteydet.
Joulukuun valtuustossa hyväksyimme reilusti yli
600 000 euron alijäämäisen budjetin; se on nyt toinen
alijäämäinen budjetti. Onneksi taustalla on neljä ylijäämäistä vuotta, joten vielä on hieman puskuria. Hallitus
on kuitenkin linjannut tavoitteeksi, että v. 2020 olemme
plussalla, mutta se vaatii työtä ja todennäköisesti myös
vaikeita rakenteellisiakin ratkaisuja. Näitä ratkaisuja
valtuusto kokoontuu pohtimaan seminaarissaan tammikuun lopulla ja ne ratkaisut tulevat olemaan kipeitä
ja koskettamaan monia siikajokisia; eivätkä ne todellakaan tule olemaan helppoja luottamushenkilöillekään.
Jotain ratkaisuja on kuitenkin tehtävä, koska Siikajoen

Valokuitu
1000 liittyjän raja häämöttää! 11.12.2018 liittyjiä jo
979. Vielä ehdit ilmoittautua sillä vuodenvaihteeseen
mennessä liittymislomakkeen täyttäneiden kesken arvotaan vielä yksi päätelaitepaketti! Tilaa sinäkin itsellesi valokuitu!

asukasmäärä vähenee vuosi vuodelta, kuten on tehnyt
luultavasti viimeiset 30 vuotta. Nyt uutena huolenaiheena on syntyvien lasten määrän väheneminen, mikä on
toisaalta valtakunnallinen trendi. Toisaalta, onko meillä
rohkeutta olla niin optimistisia, että uskallamme luottaa
siihen, että naapurikunnissa tehtävät suurinvestoinnit
säteilevät myös meille ja tuovat uusia asukkaita ja sitä
myöten niitä kaivattuja veroeuroja.
Ensi vuonna käymme näillä näkymin kolmet vaalit;
keväällä eduskunta- ja europarlamenttivaalit ja syksyllä
maakuntavaalit. Paljon ratkaisevat kevään vaalit, mihin
suuntaan sote- ja maakuntauudistus menee; toivon
totisesti, ettei ainakaan tarvitse jälleen kerran aloittaa
alusta koko uudistusta; on sitä niin moneen kertaan jo
väännetty.
Kaikille kuntalaisille toivon oikein hyvää uutta vuotta
2019 ja olkaa meihin päättäjiin yhteydessä ja tutustukaa myös kunnan nettisivuihin ja ladattavaan mobiili Siikajoki foorumiin; sieltä näkee nopeasti mitä meidän kunnassa tapahtuu. Samoten kiitokset luottamushenkilöille
kuluneesta vuodesta ja hyvästä yhteistyöstä. Erityisesti
haluan esittää lämpimät kiitokset kaikille kunnan työntekijöille ja myös konserniyhtiöiden työntekijöille kuntalaisten ja kunnan hyväksi tehdystä työstä kuluneena vuonna sekä voimia ja jaksamista myös tulevalle vuodelle;
tänä tiukan euron aikana on näin luottamushenkilönä
huomattavasti helpompi työskennellä, kun tietää, että
kunnassa on asiantuntevia, motivoituneita ja työhönsä
sitoutuneita työntekijöitä, jotka kaiken keskelläkin jaksavat aina miettiä uutta ja kehittää näin kuntaa ja kunnan
palvelutarjontaa.

Päivi Eskola
Alla vähän tilastoa tilausten määrästä!
92400 Ruukki		
298 kpl
92401 Ruukki + muut 5 kpl
92350 Revonlahti
120 kpl
92470 Tuomioja		
64 kpl
92320 Siikajoki		
168 kpl
92330 Karinkanta
44 kpl
92430 Paavola		
191 kpl
92440 Saarikoski		
11 kpl
92450 Luohua		
60 kpl
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Tarvitsetko jelppiä
älypuhelimen, tabletin
tai tietokoneen käyttämisessä?

DIGIKUMMIT OPASTAVAT!
Siikajokinen yrittäjä,
tarkista onko yrityksesi
tiedot ajan tasalla
yrityshakemistossa sivulla
www.siikajoki.fi/
siikajoen-yrittajat
Alaosassa on linkki:
Siikajoella toimivat yritykset, jota
klikkaamalla pääsee
Raahen seudun yrityspalvelun
ylläpitämään hakemistoon.
Muutokset/lisäykset voi tehdä
Yritysilmoitus-lomakkeella tai
lähettämällä sähköpostia
arja.lappalainen@siikajoki.fi

Digikummit ovat vapaaehtoisia asukkaita. He opastavat omien
taitojensa mukaan tietokoneiden, tablettien ja älypuhelimien
käyttämisessä. Voit opetella digikummin kanssa esimerkiksi
internetin, sähköpostin ja oman laitteen käyttämistä.

Ruukin pääkirjasto
Opastusta parillisen viikon
keskiviikkona klo 13-15.
Varaa opastusaika Ruukin
pääkirjastosta.

Komppalinnan
lähikirjasto
Opastusta parillisen viikon
maanantaina klo 17-19.
Varaa opastusaika
Komppalinnan lähikirjastosta.

Mitä kaikkea älypuhelimella, tabletilla ja tietokoneella voi tehdä ja
miten?
Tule tutustumaan videopuheluiden soittamiseen läheisille,
television katsomiseen netissä, uutisten lukemiseen, lääkereseptien
uusimiseen ja moneen muuhun!
28.1. klo 17 Komppalinnan lähikirjasto
31.1. klo 13 Ruukin pääkirjasto
Kahvitarjoilu!
DIGI HALTUUN! -HANKE
Heidi Niemelä
heidi.niemela@liminka.fi
040 671 1593
digihaltuun.blogspot.fi

facebook.com/digihaltuun

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
Perheiden asiaa kootaan yhdelle sivustolle Raahen seudulla
Raahen, Pyhäjoen ja Siikajoen perheiltä sekä lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimivilta ammattilaisilta on
tullut paljon toiveita nettisivusta, jonne kerättäisiin lapsia, nuoria ja perheitä koskevaa tietoa sekä näitä ikäluokkia koskevat paikalliset palvelut. Tähän toiveeseen on nyt vastattu Raahen, Siikajoen, Pyhäjoen sekä Raahen
seudun hyvinvointikuntayhtymän toimesta! Uusi sivusto aukaistaan helmikuussa 2019.
Sivusto on suunnattu kaikille lasten, nuorten ja perheiden asioista kiinnostuneille. Sivustolle kerätään keskeistä
tietoa vanhemmuuteen liittyen eri elämäntilanteissa sekä paikallisia lapsille, nuorille ja perheille suunnattuja
palveluja. Samalle perheiden –sivustolle ohjaavat seuraavat osoitteet:
www.perheidenraahe.fi		 www.perheidenpyhajoki.fi
www.perheidensiikajoki.fi
Mikäli sinulla herää kysyttävää tai kehittämisideoita sivustoon liittyen, voit olla yhteydessä koordinaattori
Elina Kattilakoskeen sähköpostilla seuraavasti: vuoden 2018 loppuun
osoitteeseen: elina.kattilakoski@pohjois-pohjanmaa.fi
vuoden 2019 alusta alkaen osoitteeseen: elina.kattilakoski@raahe.fi
Alueen toimijoille sekä 3. sektorin ja järjestöjen edustajille suunnattu yhteinen perheiden.fi –sivuston lanseeraus/kehittämistilaisuus järjestetään torstaina 6.2.2019 klo 15 Raahen opetustoimen kokoussalissa (os. Rantakatu 5 D).
Tilaisuuteen voit ilmoittautua osoitteessa:
https://link.webropolsurveys.com/S/F101F2242C020909.
Lämpimästi tervetuloa!
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LAPSIPERHEIDEN PALVELUOHJAUS

RUUKIN JA SIIKAJOENKYLÄN
TERVEYSASEMAT
Aukioloajat ja ajanvaraus lääkärin ja hoitajan
vastaanotoille
Ruukki: Vastaanoton aukioloajat: ma–to klo 8–16 ja
pe klo 8–15. Ajanvaraus: klo 8–10 välisenä aikana jätä
takaisinsoittopyyntö puh. 08 849 4612. Hoitotarvike- ja
diabetesvälinejakelu on ma-to klo 10-16, pe klo 10-15.
Siikajoenkylä: Vastaanoton aukioloajat: ma ja ke
8–16. Ti, to ja pe asiakkaat ottavat yhteyttä joko Ruukin tai Raahen terveysasemalle. Ajanvaraus: klo 8–10
välisenä aikana jätä takaisinsoittopyyntö puh. 08 849
4632. Hoitotarvike- ja diabetesvälinejakelu on ma ja ke
klo 10-16.
Raahen terveysasema ja päivystys:
Raahen terveysasemalle p. 08 849 4580 voi ottaa yhteyttä, arkipäivisin klo 8-16. Päivystyksen p. 08 849 4511.

Sähköisen lääkemääräyksen uudistamista
voi pyytää apteekista, NettiRassin tai Omakannan kautta sekä omalta terveysasemalta. Sähköinen lääkemääräys uudistetaan 8 vuorokauden kuluessa.

Laboratorio
Ruukin terveysasemalla laboratorion näytteenotto on
avoinna ma–to klo 7.05–10.30. Ajanvaraus on ma–pe
8–11 Raahen laboratorion ajanvarausnumerosta, puh.
08 849 4838 tai NettiRassin kautta.
Siikajoenkylän terveysasemalla laboratorion näytteenotto on avoinna keskiviikkoisin klo 8–10.30, vain ajanvarauksella, ma–pe 8–11 Raahen laboratorion ajanvarausnumerosta, puh. 08 849 4838 tai NettiRassin kautta.

Suun terveydenhuolto
Ruukin hammashoitolan ajanvaraus puh. 08 849 4728.
Siikajoenkylän hammashoitolan ajanvaraus puh. 08
849 4732.
Iltapäivystys on arkipäivisin klo 16–21 sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 8–21 Kokkolan pääterveysasemalla puh. 06 828 7461. Yöaikaan klo 21-08 suun
terveydenhuollon päivystyksestä vastaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri OYS yhteispäivystyksessä. Soita
päivystyksen puhelinneuvontaan 08 315 2655 aina ennen yhteispäivystykseen hakeutumista.

Neuvolat
Ruukin terveysaseman neuvolan puhelintunti on ma–
pe klo 12–13. Neuvolan puhelinnumerot ovat: 040 135
7905 (ruukkilaiset), 040 135 7715 (paavolalaiset ja revonlahtiset).
Siikajoenkylän terveysaseman neuvolan puhelintunti
on ma–pe klo 12–13. Neuvolan puhelinnumero on 044
439 4634.
Lasten tarkastusajat (1,5 v, 3 v ja 6 v) ovat varattavissa myös NettiRassin kautta.

Kun jokin asia perheen, lapsen tai nuoren tilanteessa
huolettaa, ota ensisijaisesti yhteyttä lapsiperheiden palveluohjaukseen. Palveluohjaaja on tavoitettavissasi arkisin klo 8-11 puh. 040 135 8125.

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT
Ruukin terveysasemalla arkisin sairaanhoitaja Terhi
Hussa puh. 044 439 3803 (mielenterveys- ja päihdetyö) ja keskiviikkoisin sairaanhoitaja Päivi Alakangas
(mielenterveystyö) puh. 040 135 7954.

AIKUISSOSIAALITYÖ
Tällä hetkellä Siikajoella ei ole sosiaalityöntekijän säännöllistä vastaanottoa, virka on avoinna. Tiedotamme
tarkemmin asiasta, kun virka on täytetty. Siihen saakka
toimitaan seuraavasti:
1. Kiireelliset toimeentulotukiasiat: Aikuissosiaalityön
palveluohjaajat palvelevat arkisin joka päivä klo 8-11 puhelimitse numerossa 040 135 8021
2. Työllistämiseen ja kuntouttavaan liittyvät asiat: Merja
Aunola puh. 040 135 6974
3. Maahanmuuttajien asiat: Hanna Sippala puh. 040
135 8088
4. Postit haetaan Siikajoen kunnanvirastolta kaksi kertaa viikossa
Asiakkaiden tapaamiset pyritään järjestämään lähipalveluna.

SIIKAJOEN KOTIHOITO
Palveluesimies Pasi Tauriainen puh. 040 135 7878
Kotisairaanhoitajat: Sanna Hätälä, puh. 044 439 4623,
Pirjo Karhumaa, puh. 044 439 4621
Tiimit:
Paavola: puh. 040 135 7870
Ruukki: puh. 040 135 7873
Siikajoenkylä: puh. 040 135 7876
Mäkelänrinteen keskuskeittiö puh. 040 315 6389

PALVELUKESKUS MÄKELÄNRINNE
Palveluesimies Katri Muhonen, puh. 040 135 7898
Seutukunnallinen hoivaosasto, puh. 040 135 7897
Asumispalveluyksikkö Pihlaja, puh. 040 135 7893 ja
040 135 7881

IKÄÄNTYVIEN ASIAKAS- JA
PALVELUOHJAUS
Palveluohjaus arkisin klo 9-15, puh. 040 135 7880.

VAMMAISPALVELUT
Kaarna-koti ja Työkeskus Paja-Pehkola vammaispalveluohjaaja Tanja Lievonen puh. 040 135 7902. Vammaispalveluohjaaja Ella Juntunen puh. 040 135 7904.
Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä Marjo Kokkaret
puh. 044 439 3717.
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Yhdistyksen/OmaisOivan toiminta on suunnattu kaikille Raahen seutukunnan
omaishoitajille ja läheisille, riippumatta omaishoitotilanteesta tai siitä saako
kunnallista omaishoidon tukea. Omaishoitajana voit osallistua toimintaamme yksin
tai yhdessä läheisesi kanssa. Myös entiset omaishoitajat ja
vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita.
Raahelaisen seuratoimintapalstalta ja www.raahenomaishoitajat.fi saat ajantasaisen tiedon toiminnastamme. Voit
liittyä yhdistysjäseneksi internetsivujen kautta tai ottamalla yhteyttä OmaisOivan työntekijöihin. Jäsenmaksu on
25€/v. ja kannattajajäseneksi (esim. yritykset ja yhteisöt) pääset 50/70/100€/v.
Tutustu internetsivuihimme, josta löydät hyödyllisiä linkkejä omaishoitoon.
OmaisOivan toimisto sijaitsee Kauppakeskus Mastossa, 2krs. (Ollinkalliontie 3, 92100 Raahe, Citymarkettia
vastapäätä). Työntekijät tavoitat toimistolta henkilökohtaisesti pääsääntöisesti maanantaisin klo 9-13 sekä puhelimitse
myös muina arkipäivinä. OmaisOivan työntekijät ovat Riitta Sipola p. 044 551 6803 ja Milla Haapaniemi
p. 044 551 6804.
Työskenteletkö omaishoitajien parissa? Tilaa maksuton, neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Omaishoitajaliiton
julkaisema omaishoitotiedote lähettämällä viesti ”tilaan omaishoitotiedotteen”
sähköpostiosoitteeseen antti.hyvarinen@omaishoitajat.fi. Saat sähköpostiisi viestin, kun uusi tiedote on luettavissa.
Voit myös vinkata omaishoitotiedotteesta kollegallesi.

Ke 30.1. klo 13 kaikille avoin kahvila Heikinhovissa
(Heikintie 1, Siikajoki)
Tervetuloa mukaan yksin tai yhdessä läheisesi kanssa viettämään yhteistä iltapäivää!
Otamme mielellään vastaan kahvilateemoja/aiheita ja toiveita Heikinhovin kahviloihin.

Oletko erityislapsen vanhempi? Kaipaatko tietoa ja tukea omaishoitoon liittyen?
eOvet-kurssi erityislasten vanhemmille 14.1.-11.2.2019 (verkko-oppimisympäristössä)
Kurssi on tarkoitettu kaikille erityistä hoivaa tarvitsevien lasten vanhemmille. Kurssilla käsitellään vanhemmuutta,
omaishoitajan roolia sekä omia voimavaroja ja tukipalveluita. Lisätietoa ja ilmoittautuminen 7.1. mennessä
Matilda Linnavirta p. 020 7806 520, matilda.linnavirta@omaishoitajat.fi
Seuraa ilmoittelua tulevista SiikaSanomista keväällä 2019 Raahessa järjestettävästä Ovet-valmennuksesta®.
TULOSSA
Ma 11.2. klo 17-19 Jaksaminen elämän muutostilanteissa Hyvinvointipiste NeuvoRassissa (Kirkkokatu 28, Raahe).
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SIVISTYSTOIMI
Kirjastojen aukioloajat:

KIRJASTOT OVAT KIINNI TO 3.1.- PE 4.1.2018:
OUTI-kirjastojen perhe laajenee, kun Vaalan kirjasto
liittyy OUTI-kirjastoihin vuoden 2019 alussa. Kirjastotietokantojen yhdistämisen takia kaikki OUTI-kirjastot ja
OUTI-verkkokirjasto ovat kiinni 3.–5. tammikuuta.
Myöhässä olevat lainat kannattaa palauttaa tai uusia
viimeistään 2. tammikuuta. Myöhästyneistä lainoista
peritään myöhästymismaksut myös kiinniolopäiviltä.
Kiinniolon aikana ei voi lainata, lainoja ei voi uusia, varauksia ei voi noutaa eikä maksuja voi maksaa. Eräpäiviä
ei tule kiinniolon ajalle.

Ruukin pääkirjasto p. 040-3156 303
ma 12-20, ti-to 12-19, pe 10-16
Komppalinnan lähikirjasto p. 040-3156 350
ma 12-19 ja ke 9-15
Luohuan lähikirjasto p. 040-3156 351
ke 11-17
Paavolan lähikirjasto p. 040-3156 352
ma 12-19 ja pe 9-14
Revonlahden lähikirjasto p. 040-3156 353
ti 12-19 ja to 9-14
Pääkirjaston tammikuun näyttely:
Kirjojen Kirja – näyttely

LIIKUNTATOIMI
Liikuntasihteeri Marko Äijälä, puh: 0403156241
Meili: marko.aijala@siikajoki.fi. Facebook - Siikajoen liikuntasihteeri Make. Sivu: Siikajoen Liikuntatoimi & Virkistysalueet. (Näkyy myös www.siikajoki.fi ilman kirjautumista facebookiin)
KUNTOSALIKAMPANJA palkitut löydät kunnan nettisivuilta sekä liikuntatoimen facebookista. Sieltä löytypi
myös tieto mistä palakinnon voipi noutaa :) Kiitos todella aktiivisesta osallistumisesta sekä hyvistä palautevinkeistä ! Koitetaan toteuttaa niitä uunna vuonna :) Seuraava massaliikuntakampanja ompi Kansanhiihto joka
suksitaan 1.2-31.3 välisenä aikana :) Kyseessä ei ole
kilpailu vaan tarkoitus jokaisen ”kerätä” mahollisimman
palijo kilometrejä. Suorituskortti tulleepi kuntatiedotteeseen sekä sen voi tulostaa kunnannettisivulta.
Avantouinti. 29.12. ompi Hietamaalla luksusta eli
Reijo Lampi tuo oman tynnyrisaunansa paikalle. Uimapukusauna on kaikille lämmin klo 12-14. Vapaaehtoinen
saunamaksu. Muistathan että jokkainen pulahtaa avantoon omalla vastuulla. Tuolloin ei tarvi avvainta mutta
muutoin avantouintikopin avaimia saapi kunnanviraston keskuksesta panttimaksua vastaan. (korttimaksu).
Reijo osallistuupi näin Kunnon Talakoot - tempaukseen.
Löytyypi myös Faceryhmä ja muuten... kaikki kuntamme
yrittäjät on haastettu mukkaan KJ-Pertin toimesta tekemään hyvvää itelle ja samalla hyväntekeväisyyttä ! Lisätietoja Markolta :)
VESITALLAAJA jatkaapi lauantaina 12.1 klo 13. Vesijumppaa ei ole 29.12. Muut jumppakerrat: 19.1. 26.1.
9.2. 16.2. 23.2. 9.3. 16.3. 23.3. 30.3. 6.4. 13.4. 27.4.
4.5. 11.5. 18.5. 25.5. Lisätietoja Markolta.
Tavallisten Tallaajien kuntosaliryhmät
sekä keskiviikkonen Ruukin Liikuntahallin Boccia-ryhmä palailevat joulutauolta tammikuun puoliväliin mennessä. Ryhmiin mahtuupi uusia mukkaan - tiedustelut Markolta / vertaisohjaajilta.
Seuraava KÄRPPÄREISSU on 20.2. jolloin vastaan
asettuu Turun Palloseura. Tarkemmat tiedot seuraavassa tiedotteessa. Viimosta Kärppäreissua ”kytätään”

Play Off´s pelien ensimmäiselle kierrokselle jos vaan
saadaan lippuja...
Liikuntatoimi on mukana seutukunnallisissa projekteissa eli Ikäintituutin Voimaa Vanhuuteen
sekä Nuorten Liikuntapassi-hankkeessa. Liikuntapassi lähteepi liikkeelletammi/helmikuun taitteessa. Passit jaetaan yläkouluissa jolloin myös kerrotaan tarkempia ohjeita :) Voimaa Vanhuuteen projektin
tiimoilta on tulossa niin seutukunnallisia kuin meidän
oman kunnan tapahtumia & tempauksia. Niistä lissää
ku asiat on varmistuneet :) Liikuntatoimi tekee yhteistyötä ja suunnittelee toimintoja yhdessä Rassin vanhustyön kanssa.
Helmikuussa on perinteinen liikuntatoimen SUPERVIIKONLOPPU perinteisine lajeineen eli lasten salibandy, kylien välinen kaukalopalloturnaus sekä sunnuntain
futsalpuulaaki.. Näistä tarkempia tietoja lähempänä...
btw ota siikajoen liikuntatoimi & virkistysalueet facesssa seurantaasi eli TYKKÄÄ siitä :) Toki sivua voit seurata www.siikajoki.fi - liikuntatoimi kautta.
Liikuntasalivuorot löydät tuttuun tyylin kuntamme nettisivulta. Syyskauden salivuoromaksut laskutetaan tammikuun alussa.
Talvikauden liikuntapaikoista toivotaan
runsasta palautetta niin risujen kuin ruusujenkin muodossa. Siten voimme kehittää&parantaa liikuntapaikkojemme ja virkistyalueidemme hoitoa ! Hiihtopaikkojen ja
jääkenttien tiedotteet löytyvät Teknisen toimen osiosta.
Palaute marko.aijala@siikajoki.fi - kiitos. (liikuntasihteeri
vuosilomalla 7.1. asti eli palautteet sinä aikana jyrki.raatikainen@siikajoki.fi)
Suuret kiitokset kaikille Liikuttavasta vuodesta 2018 - tehhään 2019 vielä parempi :)
-Make-

KOIRAHIIHTOVUOROT
Hietamaan Vapaa-Aikakeskus, keskiviikko ja lauantai
klo 19:30- (22:00), maanantai klo 9-12
Tönkyräkangas, maanantai ja perjantai klo 19:30-
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(22:00)
Kirkkokukkula, maanantai ja perjantai klo 19:30(22:00), keskiviikko klo 9-12
Häkkilänkangas, keskiviikko klo 12:00-17:00
Sisurata, maanantai ja torstai klo 19:30- (22:00), perjantai klo 9-12
Koirahiihtäjät: Lapsi – ja oppilasryhmät huomioitava!
MUISTA LÄMMITELLÄ JA KÄYTTÄÄ KOIRA TARPEILLA ENNEN LADULLE MENOA. PIDETÄÄN LATU PUHTAANA JA SIIVOTAAN MAHDOLLISET JÄTÖKSET.
Latukäyttäytyminen
- Koiria tulee aina kohdella hyvin. Fyysinen kurittaminen
ja epäinhimillinen kohtelu on kiellettyä.
- Huolehdi, että koirasi rokotukset ovat kunnossa, jos
hiihdät paikoissa, joissa käy myös muita koiria.
- Sairaalla tai loukkaantuneella koiralla ei tule vedättää
- Älä anna koirasi juoksennella irti ladulla tai parkkialueella
- Jätä toisia koiria kohtaan hyvin aggressiivisesti käyttäytyvä koira kotiin tai laita koiralle kuonokoppa

- Kahdella koiralla hiihdettäessä on suositeltavaa käyttää seisinkiä (naru, jolla koirat yhdistetään kaulapannoista toisiinsa)
- Ole huomaavainen muita ladulla liikkujia
kohtaan. Ilmoita tulostasi hyvissä ajoin ja
ilmoita tarvittaessa kummalta puolelta
ohitat (”tulen vasemmalta/oikealta”). Ohituksen jälkeen
kiitoksen lausuminen sivuun väistäneelle ei juurikaan
hidasta vauhtia ja antaa lajin harrastajista positiivisen
kuvan.
- Toista koirahiihtäjää ohittaessasi ilmoita niin ikään
ohitusaikeistasi hyvissä ajoin ja suorita ohitus ripeästi
koiraasi kannustaen. Ohitettava varautuu ohitustilanteeseen siirtymällä ladun jompaan kumpaan laitaan ja
antamalla ohittajalle reilusti tilaa ohittaa. Ohitettava
voi ohitustapahtumaa nopeuttaakseen hiukan hiljentää
vauhtiaan ja lyhentää vetonarua.
VUL:n koirahiihto-opas ja latukäyttäytymisohje:
http://www.vul.fi/wanhat-sivut/koirahiihtoopas.htm

Siikajoen nuorisopalvelut

”Olen tänään siirtänyt
sinulle 365 päivää
täynnä iloa, rakkautta ja
terveyttä tilille 2019.
Käytä ne hyvin.
Hyvää Uutta Vuotta!”

Etsivä nuorisotyöntekijä Teija Iivarinen puh. 040 3156 243
Nuoriso-ohjaaja Elina Matkaselkä puh. 040 3156 255
etunimi.sukunimi@siikajoki.fi
FACEBOOKISSA 			
Siikajoen Nuortentalo Ruori
Satelliitin Etsivä Teija
Siikajoen Nuoriso-ohjaaja Elina

INSTAGRAM
NuortentaloRuori
_satelliitti_

-Nuorisopalveluiden väki

Siikajoennuorisotoimi_ellu

Nuortentalo Ruori - neuvontaa,
vierellä astelua, tukea, virikkeitä,
toimintaa ja touhua.

Etsivä nuorisotyö

Kaikki kunnan nuorisopalvelut löytyvät osoitteesta Pekkalantie 11. Täällä sijaitsee nuortentalo Ruori. Talosta
löytyvät nuoriso-ohjaajan, etsivän nuorisotyöntekijän ja
työvalmentajan toimistot, yksilö- sekä ryhmätyöpajavalmennusta, nuorisotilat, bänditilat, kerhotilat, ryhmätoiminnot, erilaiset teemaillat, kokoukset, tapahtumat,
leiritoimintoja jne. Tiloihin saa käydä tutustumassa tilojen aukioloaikoina. Toivommekin, että te tulisitte tutustumaan tiloihin sekä meihin työntekijöihin paikanpäälle.
Tervetuloa 

Nuorten työvalmennus
Siikajoen nuorisopalveluissa toimii nuorten Satelliitti
työvalmennus 3krt viikossa. Tämä palvelu on suunnattu
alle 29-vuotiaille työttömille tai vaikeassa työmarkkinaasemassa oleville nuorille. Toiminta on ryhmämuotoista
ja ryhmässä harjoitellaan arjenhallinnassa sekä työssä
ja opiskelussa tarvittavia taitoja. Työvalmentajalta saa
myös tukea tulevaisuuden suunnittelussa.
Nuorten työvalmennus on tauolla toistaiseksi. Seuraavasta kuntatiedotteesta löydät lisätietoja.

Etsivä nuorisotyö tukee avun tarpeessa olevia
15–29-vuotiaita siikajokisia nuoria. Etsivä tarjoaa nuorille mahdollisuuden ammatilliseen, turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin ja auttaa esim. rahaasioiden järjestämisessä, opiskeluun ja työelämään
liittyvissä asioissa, lomakkeiden täyttämisessä, ihmissuhdeongelmissa sekä terveyteen tai päihteisiin liittyvissä kysymyksissä. Yhteyttä etsivään nuorisotyöntekijään
voivat ottaa nuoret itse, vanhemmat, kaverit, koulut ja
oppilaitokset, puolustusvoimat ja siviilipalvelukeskus ja
nuoren omalla suostumuksella myös viranomaiset.
Siikajoen etsivä nuorisotyöntekijä löytyy Nuortentalo
Ruorilta osoitteesta Pekkalantie 11. Yhteyttä voit ottaa
soittamalla, laittamalla sähköpostia tai viestittämällä
Whatsapissa ja Facebookissa. Lisäksi etsivä on tavattavissa säännöllisesti kouluilla sekä nuorisotoimen ryhmissä ja tapahtumissa.
Oman kunnan etsivän nuorisotyöntekijän Teija Iivarisen tavoittaa numerosta 040 3156 243. Ota
rohkeasti yhteyttä, mikäli mieltäsi askarruttaa jokin
asia!
Päivätärskyt
Päivätärskyt jäävät tauolle, mutta tilalle on tulossa uudenlaista toimintaa yli 18-vuotiaille nuorille ja nuorille ai-
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kuisille. Seuraa ilmoittelua Kuntatiedotteessa sekä etsivän somekanavilla. Jos sinulla on idea, että minkälaista
toimintaa haluaisit meidän järjestävän, niin ole rohkeasti yhteydessä. Kehitellään yhdessä ajatusta eteenpäin!
Onnellista uutta vuotta 2019 ja tavataanpas uusien toimintojen äärellä! Toivottavat Teija-etsivä sekä Mitä sinulle kuuluu? -hankkeen Sanna ja Anne.
Pelitupa-toiminta
Ootko kiinnostunut erilaisesta pelailusta ja oot
18-29-vuotias? Tuuppa mukkaan Pelitupaan! Pelituvassa pelaillaan kaikenlaisia pelejä niin verkossa Discord- ja
Steam-palveluiden välityksellä kuin kasvotusten Ruorissa kahvikupin äärellä. Uusi vuosi ja uudet kujeet, Ruorilla tapahtuvan pelailun aikana pääset nautiskelemaan
erikoiskahveja! Toiminta on Mitä sinulle kuuluu? – hankkeen käynnistämää toimintaa, jossa etsivä nuorisotyö
on mukana. Käy tutustumassa Pelituvan nettisivuihin
osoitteessa: www.pelitupa.wixsite.com/pelitupa. Nettisivujen kautta pääset myös ilmoittautumaan mukaan
netissä tapahtuviin pelailuihin. Ruorilla tapahtuviin pelailuihin ei ole pakko ilmoittautua ennakkoon.
Lisätietoja Pelituvasta voit kysyä Mitä sinulle kuuluu? hankkeen Sannalta p. 040-671 0702
Seuraavat pelikerrat:
ke 9.1. klo 18-21 Netissä tapahtuvaa pelailua
to 10.1. klo 18-20 Nuortentalo Ruorilla
to 17.1. klo 18-20 Nuortentalo Ruorilla
ke 23.1. klo 18-21 Netissä tapahtuvaa pelailua
to 31.1. klo 18-20 Nuortentalo Ruorilla
ke 6.2. klo 18-21 Netissä tapahtuvaa pelailua

Nuortentalo Ruorin kevät!
Ruorin viikko-ohjelma starttaa pe 4.1.2019 lähtien!
Ma Nuorten bändin treenit klo: 16.00-18.00
Ti 4H-kerho klo: 15.00-16.00
Ke Nuokkarit nuorille (13-25-vuotiaille) klo:17.00-20.00
To Ipanaklubi klo: 10.00-12.00. (parilliset viikot)
Pelitupa-toiminta klo: 18-20 (10.1., 17.1. ja 31.1.)
Pe VaNu-nuokkarit (4-6lk) klo:16.00-18.00
Nuokkarit nuorille klo: 18.00-22.00
La Nuokkarit ja taidepaja klo: 18.00-21.00 (joka kuukauden eka lauantai. Lue lisätietoja alta)
Liikuntakokeilut klo: 17.00-20.00 koulukeskuksen uusi
Sali, käynti iltakäyttäjien ovesta (kerran kuukaudessa,
lue lisätietoja alta)

Ipanaklubi Ruukissa ja
Siikajoenkylällä!
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ja nuorisotoimen Ipanaklubit starttaavat jälleen. Siikajoenkylällä
paikkana toimii Heikinhovin kylätalo, parittomien viikkojen torstaina klo: 10.00-12.00. Ruukissa paikkana toimii Nuortentalo Ruori, parillisten viikkojen torstait klo:
10.00-12.00. Ryhmä on jäänyt joulutauolle. Lisätietoja
saat nuoriso-ohjaajalta p. 040 3156 255.

Koulunuokkarit Ruukissa!
Nuorisotyöntekijät jalkautuvat viikoittain Ruukin koulu-

keskukselle, koulunuokkareiden merkeissä. Tuuppa nääki torstaisin käymään ruokavälkällä klo: 11.15 - 11.55,
yläkerran aulatilasa. Tuuppa kertoo kuulumiset, tai vaikkapa pellailee kavereitte kans. Koulunuokkarit alkaa to
10.1. klo: 11.15-11.55 ja paikkana yläkerran aulatila.

Koulunuokkarit Siikajoenkylällä!
Nuorisotyöntekijät jalkautuvat Siikajoenkylän koululle, koulunuokkareiden merkeissä. Tuuppa nääki käymään Bilsan
luokassa, ruokavälkällä klo: 11.15-11.45. kertoo kuulumiset tai vaikkapa pellailee kavereiden kans. Kevään kerrat;
ti 15.1. , ti 5.2., ti 26.2., ti 19.2., ti ti 12.3., ti 2.4., ti 23.4.
ja ti 14.5.

Lauantai nuokkarit ja taidepaja
kerran kuukaudessa nuortentalo
Ruorilla!
Nuortentalo Ruorilla alkaa uutena toimintona kerran
kuussa nuokkarit, joissa teemana taide. Yhtenä projektina on pingishuoneeseen maalauksen suunnittelu sekä
toteutus. Jos oot kiinnostunut luovuudesta, ja haluaisit
olla mukana toteuttamassa nuortentalo Ruorille seinämaalausta, niin tuuppa sinäki rohkiasti mukkaa tekemään yhessä. Kevään kerrat la 5.1.klo: 18.00-21.00, la
2.2. klo: 18.00-21.00, la 2.3. klo: 18.00-21.00, la 6.4.
klo: 18.00-21.00. Lisätietoja saat nuoriso-ohjaajalta 

Liikuntakokeiluja nuorille Ruukin
koulukeskuksen uudessa salissa
kevään ajan!
Nuorisotoimi järjestää jälleen keväällä 2018 nuorille
suunnattuja liikuntakokeiluja. Luvassa on monipuolista
liikuntaa, yhdessä tehden ja liikunnasta nauttien. Kevään liikuntakokeilukerrat; la 26.1. klo: 17.00-20.00, la
9.2. klo: 17.00-20.00, la 16.3. klo: 17.00-20.00, la 20.4.
klo: 17.00-20.00 sekä la 18.5. klo: 17.00-20.00. Liikuntakokeilut ovat ensisijaisesti suunnattu 13-20-vuotiaille
nuorille.
Valitettavasti emme saaneet varmistettua teemoja
vielä kuntatiedotteen painoon mentäessä. Siispä, lisätietoja saat somen kautta sekä suoraan nuoriso-ohjaajalta
p. 040 3156 255.

Kauneudenhoitoilta nuorille
nuortentalo Ruorilla!
Maanantaina 21.1. klo: 17.00-19.30. Tapahtumassa on
kosmetologi Sanna, Sannan kauneushuoneelta. Hän
auttaa selvittämään jokaisen ihotyyppinsä, sekä hän
ohjeistaa meitä tekemään kasvohoidot sekä käsinaamion. Lisäksi toki Sanna kertoo vinkkejä ihonhoitoon liittyen. Tapahtuma on suunnattu 13-20-vuotiaille nuorille.
Paikkoja on rajoitetusti, joten ilmoittauduthan hetimmiten nuoriso-ohjaaja Elinalle p. 040 3156 255 tai elina.
matkaselka(a)siikajoki.fi

Kauneudenhoitoilta nuorille
Siikajoenkylällä!
Torstaina 24.1. klo: 17.00-19.30, paikkana Hiushoitola
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Juliett os. Mertatie 1A1,92320 Siikajoki.
Illassa parturikampaaja Julia Aho ohjeistaa nuoria tekemään pikakampaukset toisilleen, sekä myöskin antaa hiustenhoitovinkkejä. Tapahtuma on suunnattu
13-20-vuotiaille. Paikkoja on rajoitetusti! Joten ilmoittaudu hetimmiten nuoriso-ohjaaja Elinalle (viimeistään 14.1.
mennessä) p. 040 3156 255 tai elina.matkaselka(a)
siikajoki.fi

Alakoululaisten ystävänpäivä
askarteluiltapäivät Siikajoenkylällä
sekä Ruukissa!
Jälleen helmikuussa on luvassa alakoululaisille askarteluiltapäiviä. Ruukissa Nuortentalo Ruorilla torstaina
7.2.2019 klo: 14.45-16.30. Siikajoenkylällä Heikinhovissa perjantaina 8.2.2019 klo: 13.30-15.15. Tapahtuma
on osallistujille ilmainen. Osallistujille on kevyt välipala.
Jotta osaamme varata tarpeeksi välipalaa sekä askartelu tarvikkeita niin pyydämme osallistuneita ilmoittautumaan1.2. mennessä nuoriso-ohjaaja Elinalle p. 040
3156 255 tai sähköpostitse elina.matkaselka(a)siikajoki.fi Järjestetään yhteistyössä 4H-yhdistyksen kanssa.

Ystävänpäivädiscot Ruukissa
liikuntahallilla (vanha Sali
koulukeskuksen vieressä)
Perinteiset ystävänpäivädiscot on lauantaina 16.2. Paikkana toimii Ruukin liikuntahalli (vanha Sali).
0-3-luokkalaisille klo: 16.00-17.30, 4-6- luokkalaisille klo:
18.00-19.30 sekä nuoret 13-18-vuotiaat klo: 20.00-

21.30. Discot ovat pääsymaksuttomia sekä päihteettömiä. Luvassa on leikkimielisiä kilpailuja. Luokkaretki poppoo pitää paikanpäällä kioskia, joten varaappa muutama
kolikko mukkaa. Lisätietoja nuoriso-ohjaaja Elinalta.

Nuori kulttuuri TEATRIS 2019 on
täällä!
Lava on vapaa kaikille 10-25-vuotiaille teatterin parissa harrastaville. Raahen seudun teatris- aluefestari
16.3.2019 Pyhäjoelle. Tapahtuma on maksuton sekä
kaikille avoin.
Esityksen lajikirjo on laaja; puhe-, tanssi-, katu-, fyysinen ja sanaton teatteri, sekä musikaalinen sekä perfomanssi-ja esitystaide. Enintään 1/3 ryhmän jäsenistä
saa poiketa ikärajoituksesta. Ohjaaja voi toki olla myös
”yli-ikäinen”. Esityksen maksimipituus on 60min. Säännöt sekä muuta infoa löydät yksityiskohtaisemmin osoitteesta; www.nuorikulttuuri.fi/teatris/saannot sekä
www.nuorikulttuuri.fi
Kaikki tapahtumaan osallistuneet ryhmät saavat esityksestään ammattilaisraadilta suullisen sekä kirjallisen
palautteen. Aluefestareilta valitaan raadin toimesta
edustajia valtakunnalliseen Teatris-tapahtumaan. Vuonna 2019 valtakunnallinen Teatris järjestetään Jyväskylässä. Esiintymisten lisäksi festariviikonlopun aikana on
työpajoja sekä iltatilaisuuksia ja tietenkin muiden teatterintekijöiden kohtaamisia.
Lisätietoja? Kysyttävää? Ota yhteyttä nuoriso-ohjaaja Elinaan p. 040 3156 255 tai elina.matkaselka(a)siikajoki.fi

Lämmin kiitos yhteistyötahoille
jotka ovat olleet toteuttamassa
vanhustenviikon aikana järjestettyjä tapahtumia/tilaisuuksia.

Vanhus- ja vammaisneuvosto on
käsitellyt 3.12.2018
§32 kannanotto Mäkelänrinteen 14 paikkaisen
seutuhoivaosaston sulkemisesitykseen
§33 kannanotto Siikajoen kylän
päivätoiminnan paikasta

Siikajoen kunnan
vanhus- ja vammaisneuvosto

§34 Vanhustenviikon palaute
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TEKNINEN TOIMI
MAANTEIDEN TIENKÄYTTÄJÄN LINJA
Ely Infralla on yleisten maanteiden käyttäjille puhelinnumero, johon voi soittaa ja antaa palautetta maanteiden kunnosta, valaistuksista ja liikenteen ongelmista.
Puhelinnumero on: 0200-2100
Paikallispuhelun hinnalla 24 tuntia vuorokaudessa.
Palvelu toimii siten, että päivystäjä ottaa vastaan asian ja
ilmoittaa sen suoraan alueen kunnossapitourakoitsijalle
toimenpiteitä varten. Kunnan kaavateitä Ely:n tienkäyttäjän linja ei koske, niistä annetaan palaute kunnan tekniseen toimeen.

HIETAMAAN AVANTOUINTIPAIKKA
Hietamaan talviuintipaikka on kuntalaisten käytössä.
Pieni lämpimänä pidettävä huoltorakennusrakennus on
uimareiden käytössä. Rakennus on lukittu. Jos olet uusi
käyttäjä, voit kuitata avaimen kunnan keskustoimistosta
hintaan 5e. Uimarit, jotka ovat aikaisempina vuosina kuitanneet avaimen, voivat käyttää huoltorakennusta aikaisemmin kuitatulla avaimella. Huoltorakennuksen sisällä
ilmoitustaululla on avantouintipaikan käyttö- ja turvallisuusohjeita.

Kierrätyspisteet:
Kierrätyspisteitä hoitaa valtakunnallinen Suomen pakkauskierrätys Rinki Oy. Siikajoen kunnan kierrätyspisteet sijaitsevat seuraavissa paikoissa:
- Paavola, Keskustien P-paikalla
- Ruukki, K-Marketin P-paikalla
- Revonlahti, Myllylän autokorjaamon piha-alueella
- Siikajoenkylä, Terveysaseman P-paikalla
- Ruukki, Salen takapihalla oleva on poistettu rakennustyön takia.
Kierrätyspisteisiin saa tuoda kotitalouksista tulevaa pienmetallia, paperia, kartonkia ja lasia. Muita jätteitä kierrätyspisteisiin ei saa tuoda.
Rinki Oy on järjestänyt muovinkeräyspisteen Revonlahden
kierrätyspisteeseen Myllylän autokorjaamon piha-alueelle.
Astioihin voi panna kotitalouksista tulevaa muovijätettä.
Kierrätyspisteiden pisteiden siisteyttä ja tyhjennyksiä koskevat yhteydenotot osoitetaan Ringin asiakaspalveluun:
puh. 0800 133 888 ma – pe klo 7 – 21 ja la 9 -18 /
asiakaspalvelu@rinkiin.fi.

Kierrätyspisteet
Kierrätyspisteitä hoitaa valtakunnallinen Suomen pakkauskierrätys Rinki Oy.
Siikajoen kunnan kierrätyspisteet sijaitsevat seuraavissa paikoissa:
- Paavola, Keskustien P-paikalla
- Ruukki, K-Marketin P-paikalla
- Revonlahti, Myllylän autokorjaamon piha-alueella
- Siikajoenkylä, Terveysaseman P-paikalla
- Ruukki, Salen takapihalla oleva on poistettu rakennustyön takia.

Kierrätyspisteisiin saa tuoda kotitalouksista tulevaa
pienmetallia, paperia, kartonkia ja lasia. Muita jätteitä
kierrätyspisteisiin ei saa tuoda.
Rinki Oy on järjestänyt muovinkeräyspisteen Revonlahden kierrätyspisteeseen Myllylän autokorjaamon
piha-alueelle. Astioihin voi panna kotitalouksista tulevaa
muovijätettä.
Kierrätyspisteiden pisteiden siisteyttä ja tyhjennyksiä koskevat yhteydenotot osoitetaan Ringin asiakaspalveluun:
- puh. 0800 133 888 ma – pe klo 7 – 21 ja la 9 -18
- asiakaspalvelu@rinkiin.fi

HIIHTOLADUT KUNNAN ALUEELLA
Hiihtolatuja on eri kylillä lumitilanteen mukaan seuraavasti:
RUUKKI:
- Hietamaa n. 2,5 km valaistu latu hiihtokunnossa.
Ladut perinteiselle ja luistelutyylille. Valaisemattomia
jatkolatuja useita kilometrejä, kun lumitilanne sallii.
Hietakotaa mahdollisuus käyttää.
LUOHUA:
- Tönkyräkangas n. 2 km valaistu latu. Huoltorakennus on yleisessä käytössä.
Ladut perinteiselle ja luistelutyylille.
SAARIKOSKI:
- Valaistu 1 km latu urheilukentän maastossa. Kyläkotaa ja laavua mahdollisuus käyttää, puuvarasto kodan
vieressä. Ladut perinteiselle ja luistelutyylille.
KIRKKOKUKKULA:
- Valaistu latu n. 2,5 km, uusi kota on käytettävissä.
REVONLAHTI:
- Valaisematon hiihtolatu n. 2 km kaava-alueen viereisessä metsässä
SISURATA, SIIKAJOENKYLÄ
- Valaistu latu n. 1 km, jatkolatu valaisematon 0,8 km
KARINKANTA:
- Valaistu latu n. 2 km.
PAAVOLA:
- Oravametsän kylälatu Valaistu, lähtee urheilukentältä. Valaistun ladun jatkeena valaisematon latuverkosto n. 7 km lumitilanteen mukaan.
Jokilatuja vedetään jäätilanteen mukaan Saarikoski- Paavola- Ruukki välille. Jokiladuilla hiihtäminen
on hiihtäjän omalla vastuulla, koska joen virtaukset
vaikuttavat jään laatuun oleellisesti.
Latuja hoitaa kyläkohtainen urakoitsija moottorikelkka
kalustolla. Kaikilla hiihtoladuilla on säävaraus. Runsaan
lumentulon sattuessa ladut saadaan 1-2 vrk:n sisällä
uudelleen hiihtokuntoon. Valaistus klo 23
Palautteet: marko.aijala@siikajoki.fi
Hiihtoladut ovat osa kunnan hyvinvointipalveluja.
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TUOMIOJA:
- Nuorisoseuran kentällä jääkenttä

LUISTELUALUEET
Kunta ylläpitää seuraavia luistelualueita:
RUUKKI:
- Kärkiniemen kaukalo.
- Pesäpallokentälle tehty jääkenttä
- Ruukin koulukeskuksen kenttä
PAAVOLA:
- Urheilukentällä kaukalo ja jääkenttä
REVONLAHTI:
- Koulun kentällä kaukalo ja jääkenttä.
LUOHUA:
- Koulun kentällä kaukalo ja jääkenttä
SAARIKOSKI:
- Urheilukentällä kaukalo. Kyläkota luistelijoiden
käytössä.
SIIKAJOEN KYLÄ:
- Urheilumaassa kaukalo ja jääkenttä
KARINKANTA:
- Jääkenttä

Kaikki kaukalot ja jääkentät ovat valaistuja noin n. klo
23.00 saakka kello-ohjauksella.
Jääkenttiä ja kaukaloita hoitaa (puhdistus ja jäädytys) kyläkohtainen urakoitsija.
Puhdistusmäärästä on kunta tehnyt päätöksen, että
kenttiä puhdistetaan vapaa-ajan käyttöä varten yksi kerta/päivä. Koulujen liikuntatunneille puhdistuksesta sovitaan koulujen kanssa erikseen.
Jääkenttien kuntoa arvioitaessa on otettava huomioon, että ne ovat täysin säiden vaikutusten alaisena ja
pienetkin säämuutokset näkyvät jään laadussa. Perusjäänteko kestää pakkasaikana n. 1 vk jolloin jäätä Ei saa
käyttää. Valaistus laitetaan päälle kun jää on käyttökunnossa. Palaute marko.aijala@siikajoki.fi
Luistelualueet ovat osa kunnan hyvinvointopalveluja.

MUUT
NUOHOUSPALVELUT
SIIKAJOEN
KUNNASSA

Käykö aikasi pitkäksi,
etkö keksi mitään tekemistä?
Katso Siikajoen kunnan nettisivujen
tapahtumakalenterista
https://siikajoki.fi/
tapahtumakalenteri,
mitä kunnassa tapahtuu.

Nuohoojina Siikajoen kunnassa
toimivat Kari Hämäläinen ja
Mika Ollikainen.
Nuohouspiirin rajana kulkee vanha Siikajoen ja Ruukin kuntaraja.
Vanhan Siikajoen puolella nuohoaa
Kari Hämäläinen, puh. 040 589 3163,
vanhan Ruukin puolella
Mika Ollikainen, puh. 044 093 5386.

Haluaisitko oman tapahtumasi kalenteriin ja samalla jakoon someen?
Siikajoki.fi –sivun alareunassa on painike
ilmoita tapahtuma. Sinne voi jokainen kuntalainen ilmoittaa oman tapahtumansa.
Tapahtuma ei kuitenkaan tule näkyviin
suoraan kalenteriin, vaan kunnan työntekijän
on käytävä julkaisemassa se. Tämä tapahtuu
yleensä noin vuorokauden kuluessa
tapahtuman ilmoittamisesta.

YKSITYISET
ELINKEINONHARJOITTAJAT
HUOMIO!

Sydäniskuri- eli
defibrillaattorilaite
löytyy kunnantalolta ja
toinen Komppalinnasta.

Mikäli myytte palvelua Siikajoen kunnalle,
tulee teidän toimittaa yrittäjien eläkevakuutustodistus kerran vuodessa kuntaan.
Lisätietoja Maiju Kovalainen,
puh. 040 3156 203
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RUUKIN INVALIDIT, ELÄKELIITON
PAAVOLAN JA RUUKIN
YHDISTYKSET
YSTÄVÄNLAULU – KONSERTTI
Kempeleessä, Ylikylän koululla la 9.2.2019 klo 15.00
Tangokuninkaallinen Arja Koriseva ja oopperalaulaja
Jyrki Anttila tulkitsevat ikivihreitä suomalaisia lauluja
sekä operetti- ja viihdemusiikin sävelmiä myös ulkomailta Kimmo Leppälän orkesterin säestämänä.
Matkan hintaan 45e sisältyvät
lippu, matka ja väliaikatarjoilu.
Ilmoittautumiset 8.1.2019 mennessä Marjalle
puh. 044 383 8071, Pirkolle 040 517 9397 tai
Olaville 050 560 7831.
Tarkemmat tiedot ilmoitellaan myöhemmin.
Tervetuloa mukaan!

KIITOS KULUNEESTA VUODESTA
JA HYVÄÄ UUTTA VUOTTA!
Aloitamme taas päiväkahvit tuttuun tapaan,
Paavolan seurakuntatalolla kello 12.00 alkaen,
to 31.01.2019. Vieraaksemme tulee
veteraaniasiamies(nainen) Raahesta.
Kahvitellaan ja rupatellaan sekä kerrotaan
kuulumiset ja laulellaan.
TERVETULOA!

PAAVOLAN SOTAVETERAANIT RY

Naisten Ryhmä
Naisten ryhmä on avoin vertaistukiryhmä
parisuhteessa väkivaltaa tai sen uhkaa
kokeneille ja väkivaltaisessa parisuhteessa
eläville naisille. Ryhmässä voit puhua kokemuksistasi
ja jakaa ajatuksiasi toisten kanssa.
Ryhmä kokoontuu parittomilla viikoilla tiistaisin klo
17.30-19.00. Kevätkaudella kokoonnumme yhdeksän kertaa:
15.1., 29.1., 12.2., 26.2., 12.3., 26.3., 9.4., 23.4. ja 7.5.
Mukaan voi tulla itselle sopivana ajankohtana. Ryhmään
osallistuminen on maksutonta. Mukana ovat
kokemusasiantuntija sekä ohjaaja. Ryhmässä kaikilla on
vaitiolovelvollisuus.
Kokoontumispaikkana on Toimintatalo Sinisiipi,
fellmaninpuistokatu 11, Raahe.

Voimaa vertaistuesta - tule mukaan!
Lisätietoa saat soittamalla Toimintatalo Sinisiipeen
050 329 4597/ Petra tai sähköpostitse
petra.niileksela raahenensijaturvakoti.fi
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KAHVI- JA PORINAILLAT

PAAVOLAN KYLÄ- JA KOTISEUTUYHDISTYS
Sivultamme www.facebook.com/paavolanseutu
löydät tietoa Paavolan tapahtumista, toiminnasta
ym. kiinnostavista asioista. Käy katsomassa!

Paavolan Nuorisoseurantalolla
(joka toinen torstai)

torstait 10.1. ja 24.1. alk. klo 18.00

Paavolan museo avoinna sopimuksen mukaan.

Tarjoamme pullakahvit!

Jäsenmaksut vuodelle 2019:
Henkilöjäsenyys 5 €
Perhejäsenyys 10 €
Kannatusmaksu 20 €
Tilinumero: FI12 5317 0340 0044 95

(vapaaehtoinen kahvimaksu)

Kaikki tervetulleita!
Järjestää: Paavolan kylä- ja kotiseutuyhdistys,
Paavolan Nuorisoseura, Eläkeliiton Paavolan yhdistys

Tule mukaan toimintaan!
Lisätietoa: Jari Sihvonen (puh. 040 411 6350)

PAAVOLAN NUORISOSEURA
Nuorisoseurantalo (Kirkkotie 14, Paavola)
Nuorisoseurantaloa vuokrataan tilaisuuksien järjestämiseen, ota yhteyttä (p. 0500 169 312/ Ami),
voit käydä tutustumassa taloon. Kauttamme myös
pitopalvelu (p. 050 321 9133/ Eija).
Jäsenmaksut vuodelle 2019:
Henkilöjäsenyys 5 €
Kuntosali (6 kk) 15 €
Kuntosali (6 kk) 12 € (seuran jäsenille)
Tilinumero: FI27 5317 0310 0017 37
Nuorisoseurantalon kuntosali avoinna joka
päivä klo 06.00 – 21.30.
Paavolan valaistu kuntorata/ hiihtolatu suuntaa
Nuorisoseuralta Laurinsaareen, jossa taukopaikkana laavu. Radan edestakainen pituus
n.3,5 km. Laurinsaaren laavulla kuntovihkoon
nimen laittaneiden kesken arvotaan palkintoja!
Katso lisätietoa kerhoista, talon vuokrauksesta
ym. kotisivulta www.paavolanns.fi
Nähdään kerhoissa, tapahtumissa ja talkoissa!

ELÄKELIITON PAAVOLAN YHDISTYS
Teemme retkiä, käymme teatterissa ym.
Pelaamme Bocciaa tiistaisin klo 16-18 Paavolan
Nuorisoseurantalolla ja lentopalloa tiistaisin
klo 17.30-19 Paavolan koululla. Kuntosaliryhmä
maanantaisin klo 11-12.30 Paavolan Nuorisoseurantalon kuntosalilla. Tule mukaan!
Ota yhteyttä!
Puheenjohtaja Matti Kelloniemi, p. 040 868 7527
Jäsenasiat Liisa Meriläinen, p. 040 562 2738
Toivotamme myös uudet jäsenet tervetulleiksi!
Lisätietoa:
www.elakeliitto.fi/paavola
www.facebook.com/ELpaavolanyhdistys
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Ruukin kansalaisopisto
Kitarapiiri aloittaa jälleen toimintansa kevätkaudella. Opettajana toimii Juhani
SIIKAJOEN
4H-YHDISTYS
Heikkilä. Kokoonnumme
Ruukin
koulun musiikkiluokassa torstaina 10.1.2019
klo 14.45. Ilmoittaudu opettajalle puh. 040 3156338.
ESIMERKKEJÄ 4H-KERHOISTAMME
SIIKAJOKI:
Sählykerho (4-6 lk) Komppalinnan salissa MA klo 17-18
SIIKAJOEN
4H-YHDISTYS
Monitoimikerho
(0-3 lk) Heikinhovissa TI klo 16-17
Monitoimikerho (4-6 lk) Heikinhovissa TI klo 17-18
REVONLAHTI:
Monitoimikerho
(0-4 lk) Srk- talolla TI klo 16-17.30
SIIKAJOEN
4H-YHDISTYS
ESIMERKKEJÄ
4H-KERHOISTAMME
Liikuntakerho (4-6lk) koulun salissa TI klo16.30-18
SIIKAJOKI:
Sählykerho (4-6 lk) Komppalinnan salissa MA klo 17-18
RUUKKI:
Monitoimikerho (2-5lk) Nuortentalo Ruorilla TI klo 15-16
Monitoimikerho (0-3 lk) Heikinhovissa TI klo 16-17
ESIMERKKEJÄ 4H-KERHOISTAMME
Sählykerho (4-6lk) koulukeskuksen salissa TO klo 16.30-18
Monitoimikerho
(4-6
lk) Heikinhovissa
TI klo
SIIKAJOKI:
Sählykerho
(4-6 lk)
Komppalinnan
salissa
MA17-18
klo
PAAVOLA:
Monitoimikerho
(0-6
lk) Nuorisoseuran
talolla
KE 17-18
klo 16-17.30
REVONLAHTI: Monitoimikerho
(0-4
lk)
Srktalolla
TI
klo
16-17.30
Monitoimikerho
klo17-18
16-17
LUOHUA:
Monitoimikerho (0-3
(0-6 lk)
lk) Heikinhovissa
Veikkolassa KETIklo
Liikuntakerho
(4-6lk)
koulun
salissa TI klo16.30-18
Monitoimikerho
(4-6
Heikinhovissa
klo18-19
17-18
Liikuntakerho (0-6
lk)lk)
koulun
salissa MATIklo
RUUKKI:
Monitoimikerho
(2-5lk)
Nuortentalo
Ruorilla
TI klo 15-16
REVONLAHTI: Monitoimikerho (0-4 lk) Srk- talolla TI klo 16-17.30
Sählykerho
(4-6lk)
koulukeskuksen
salissa
TO
klo 16.30-18
Liikuntakerho
(4-6lk) koulun
salissa TI klo16.30-18
Lisätietoja kerhoista
ja jäsenyydestä:
www.siikajoki.4h.fi/kerhot
ja
PAAVOLA:
Monitoimikerho
(0-6
lk)
Nuorisoseuran
talolla
KE
klo
16-17.30
RUUKKI:
Monitoimikerho (2-5lk) Nuortentalo Ruorilla TI klo 15-16
www.siikajoki.4h.fi/jasenyys
LUOHUA:
Monitoimikerho
(0-6
lk)
Veikkolassa
KE
klo
17-18
Sählykerho (4-6lk) koulukeskuksen salissa TO klo 16.30-18
Liikuntakerho
(0-6
lk) lk)
koulun
salissa MAtalolla
klo 18-19
PAAVOLA:
Monitoimikerho
(0-6
Nuorisoseuran
KE klo 16-17.30
YSTÄVÄNPÄIVÄASKARTELUA
SIIKAJOENKYLÄLLÄ
JA
RUUKISSA
LUOHUA:
Monitoimikerho (0-6 lk) Veikkolassa KE klo 17-18
Lisätietoja
kerhoista
ja jäsenyydestä:
www.siikajoki.4h.fi/kerhot
Askartelemme
ystävälle
kortteja
lahjoja
Liikuntakerho
(0-6 ja
lk)pieniä
koulun
salissa MA klo 18-19 ja
www.siikajoki.4h.fi/jasenyys
TO 7.2. klo 14.45- 16.30 Ruukissa Nuortentalo Ruorilla
Lisätietoja kerhoista
jäsenyydestä:
www.siikajoki.4h.fi/kerhot
PE 8.2. kloja13.3015.15 Siikajoenkylällä
Heikinhovissa ja
www.siikajoki.4h.fi/jasenyys
Tervetuloa alakouluikäiset! Kaikille
osallistujille onJA
pieni
välipala.
YSTÄVÄNPÄIVÄASKARTELUA
SIIKAJOENKYLÄLLÄ
RUUKISSA
Ennakkoilmoittautumiset
Elina Matkaselälle
pe. 1.2. mennessä. Järjestää 4H ja nuorisotoimi.
Askartelemme
ystävälle kortteja
ja pieniä lahjoja
TO 7.2. klo 14.45- 16.30
Ruukissa Nuortentalo
Ruorilla
YSTÄVÄNPÄIVÄASKARTELUA
SIIKAJOENKYLÄLLÄ
JA RUUKISSA
PE 8.2.
klo 13.3015.15
Askartelemme
ystävälle
kortteja
ja Siikajoenkylällä
pieniä lahjoja Heikinhovissa
Tervetuloa TO
alakouluikäiset!
on pieni välipala.
7.2. klo 14.45-Kaikille
16.30 osallistujille
Ruukissa Nuortentalo
Ruorilla
Ennakkoilmoittautumiset
Elina
Matkaselälle
pe. 1.2.Heikinhovissa
mennessä. Järjestää 4H ja nuorisotoimi.
PE 8.2. klo 13.3015.15
Siikajoenkylällä
Tervetuloa alakouluikäiset! Kaikille osallistujille on pieni välipala.
Ennakkoilmoittautumiset Elina Matkaselälle pe. 1.2. mennessä. Järjestää 4H ja nuorisotoimi.

Siikajoen 4H-yhdistys, Ruukinkuja 2, 92400 Ruukki. puh. 040 527 9295
siikajoki@4h.fi, www.siikajoki.4h.fi, www.facebook.com/Siikajoen4H
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Tervetuloa
mukaanRuukin
Ruukinkyläyhdistyksen
kyläyhdistyksen toimintaan!
Tervetuloa
mukaan
toimintaan!
Ruukin
kyläyhdistys
yleishyödyllinen yhdistys,
yhdistys, jonka
edistää
kylän
Ruukin
kyläyhdistys
ry.ry.ononyleishyödyllinen
jonkatarkoituksena
tarkoituksenaonon
edistää
kylän
asukkaiden
yhteistyötä
ja
omatoimisuutta,
kylän
elinkelpoisuutta,
ja
kyläkulttuurin
kehittymistä,
asukkaiden yhteistyötä ja omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta, ja kyläkulttuurin kehittymistä,
vaalia
kulttuuriperintöäsekä
sekätoimia
toimiakylän
kylän edunvalvojana.
edunvalvojana.
vaalia
kulttuuriperintöä
Vuosittaisia tapahtumia mm.:

Vuosittaisia tapahtumia mm.:
* Toukokuussa puutarhamessut
* Toukokuussa
* Syyskuussa puutarhamessut
luomumarkkinat
* Syyskuussa
luomumarkkinat
* Kansansääennustuksen
SM-kisat
* Kansansääennustuksen
* Joulukauden avajaiset SM-kisat
/ joulutori
* Joulukauden avajaiset / joulutori

Liity jäseneksi:

Liity jäseneksi:

Käy täyttämässä jäsenhakemus nettisivuillamme
Käy täyttämässä jäsenhakemus nettisivuillamme
ja maksa yhdistyksen jäsenmaksu 10 e / jäsen
ja maksa
yhdistyksen jäsenmaksu
10 e /yhdisjäsen
TAI
kannattajajäsenmaksu
(mm. yritykset,
TAI
kannattajajäsenmaksu
(mm.
yritykset,
yhdistykset) 50e.
tykset)
50e.
Maksu tilille FI66 5317 1720 0178 67

Lisäksi yhdistys:

Maksu tilille FI66 5317 1720 0178 67
Lisäksi
yhdistys:
* ylläpitää
ja kehittää toimintaa Kreivinsaaressa
* ylläpitää
ja kehittää
Kreivinsaaressa
yhteistyössä
muidentoimintaa
toimijoiden
kanssa
Lisätietoa:
yhteistyössä
muiden
toimijoiden
kanssa
* järjestää retkiä,
tapahtumia,
talkoita
ja illanviettoja ruukinkyla.blogspot.fi
Lisätietoa:
* vuokraa
kanoottia,
myyntipöytiä
ym.
* järjestää
retkiä,
tapahtumia,
talkoita
ja illanviettoja ruukinkyla.blogspot.fi
facebook.com/ruukinkyla
* vuokraa kanoottia, myyntipöytiä ym.
facebook.com/ruukinkyla

www.kreivinsaari.fi
facebook.com/kreivinsaari
www.kreivinsaari.fi

facebook.com/kreivinsaari

KREIVINSAARESSA SILTAREMONTTI!

KREIVINSAARESSA SILTAREMONTTI!
Koskienergia Oy on aloittanut
Kreivinsaaren
Koskienergia
Oysiltaremontin.
on aloittanut

Kreivinsaaren siltaremontin.

KULKU SILLALLA REMONTIN AIKANA
OMALLAREMONTIN
VASTUULLA.AIKANA
KULKU SILLALLA

OMALLA VASTUULLA.

Saareen ei pääse remontin aikana autolla.
Kreivinsaari ei myöskään ole varattavissa tapahtumiin siltaremontin aikana.

Saareen ei pääse remontin aikana autolla.
Kreivinsaari
ei myöskään
ole varattavissa
Tarkkaa tietoa
töiden kestosta
ei vielä oletapahtumiin
(arvio 1-2 kk).siltaremontin aikana.
Lisätietoa tulee saaren FB- ja nettisivuille (www.kreivinsaari.fi)

Tarkkaa tietoa töiden kestosta ei vielä ole (arvio 1-2 kk).
Lisätietoa
tulee saaren
FB- ja nettisivuille
(www.kreivinsaari.fi)
Pahoittelemme
siltaremontin
aiheuttamaa
häiriötä, mutta korjauksen jälkeen
silta on entistä ehompi meidän kaikkien kulkea!

Pahoittelemme siltaremontin aiheuttamaa häiriötä, mutta korjauksen jälkeen
silta on entistä ehompi meidän kaikkien kulkea!
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Hei te kaikki mukavat ja ihanat tädit ja sedät
kirjastossa, keittiöllä, K-kaupassa, Villiruusussa, siivouspuolella ja talonmiehen hommissa. Olette olleet iso
apu arkemme ja juhlamme pyörittämisessä kuluneen
syksyn aikana. Kiitos kun autoitte meitä kasvamaan ,
mukavia asioita kokemaan ja uusia asioita oppimaan .
Jatketaan hyvää yhteistyötä vuonna 2019.
Satumetsän Pörriäiset

