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helmikuu
Pakkanen paukkuu nurkissa, lähes 30 asteen pakkaset on nyt koettu ja 20 asteen pakkaseen on jo totuttu.
Kunnon talakoot – facebook ryhmä on ollut aktiivinen
elämäntapamuutoksissa. Mukava seurata osallistujien
aktiivisuutta elämän eri osa-alueilla. Tuloksia tulee varmasti! Allekirjoittanut on myös sitoutunut tähän elämäntapaprojektiin ja viralliset tulokset esitellään sitten
kesällä pitäjäpäivillä. Myös hyväntekeväisyyttä tehdään
ja Facebook-ryhmässä laitetaan kysely lahjoituksen kohteesta kevään kuluessa. Lahjoituksenkohde julkistetaan
sitten pitäjäpäivillä, tulkaa mukaan vaan myös tähän
hyväntekeväisyyskampanjaan! Yrittäjät on jo haastettu,
yhdessä saamme enemmän hyvää aikaan.
Valtuusto päätti talousarvion yhteydessä myös että
käytöstä poistuneita kiinteistöjä myydään. Seuratkaa
ilmoittelua. Lisäksi Tauvosta, Siikajoen ja koko PohjoisPohjanmaan helmestä, myydään viisi tonttia alennettuun hintaa. Osta siis omasi!
Hallitus päätti että kunnantalo tyhjenee ja väki siirtyy
virastotaloon. Virastotaloa remontoidaan parhaillaan
ja se valmistuu varmaankin helmikuun aikana. Arvio on
että väistötiloissa olisimme maaliskuun aikana. Kansaneläkelaitos, tuttavallisimmin Kela, on ilmoittanut että se
sulkee Siikajoen toimipisteen. Käyttäjiä ei ole ollut kuin
keskimäärin kaksi viikossa. Yli 70% Siikajoen asioista

Tuhannen tilaajan
rajapyykki rikki Siikajoella
Siikajoen kuntalaisten valokuituaktiivisuus on rikkonut
kuparisen eli tuhannen tilaajan rajan. Kiitos siitä! Tilausportaali on edelleen auki osoitteessa npz.fi/siikanetti, mikäli oma nimi vielä listasta puuttuu. Reaaliaikaisen tilanteen kyläkohtaisista tilaajamääristä näkee
puolestaan osoitteesta http://npz.fi/siikanetti-tilaukset.
Valokuituhanke etenee alkutalven aikana siten, että
tammikuun viimeinen päivä valtuusto tekee päätöksen
kuntarahoituksesta. Rahoituksen osalta hanke on käsittelyssä myös Viestintävirastossa, joka tekee päätökset

hoidetaan Raahen toimipisteessä. Vanhus-ja vammaisneuvosto sekä kunnanhallitus on kirjelmöinyt Kelaa
toimipaikan säilyttämisen puolesta. Katsotaan miten
käy. Mikäli Kela sulkee toimipisteen jää vaihtoehdoksi
asiointipisteen perustaminen esimerkiksi kunnanvirastolle. Näin ollen palvelu olisi käytettävissä viitenä päivänä viikossa aikaisemman yhden päivän sijaan. Pyrimme
parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen kuntalaisen
kannalta!
Helmikuussakin paljon tapahtumia eri puolilla siikajokea,
tapahtumakalenterista löydät kiinnostavat tapahtumat.
Mikäli jokin tapahtuma sieltä puuttuu, muistuta tapahtuman järjestäjää että ilmoittaa sen sinne!
Paljon on tehtävää koko vuonna jotta saadaan talous
tasapainoon, kuntaa markkinoitua, tontteja kaupaksi
yms. Toivonkin että Siikajoen hyviä tapahtumia, palveluita, osallisuutta ja positiivista asennetta jokainen kuntalainen muistaa mainita niin kasvokkain käytävissä neuvotteluissa kuin somessa tai lehtijutuissa. Positiivinen
elämänasenne heijastuu myös lähimmäisiin ja sitä kautta koko yhteisöön. Katsokaa vaikka vapaa-aika ja liikuntapuolen Facebook-päivityksiä, siellä ilmoitellaan hyvin
esimerkiksi laduista ja jääkentistä sekä niiden hoidosta.
Meillä on hyvä elää ja asua!
Pertti Severinkangas
kunnanjohtaja

valtion tuesta.
Valtion tukea haki vuoden loppuun mennessä moni
valokuituhanke ympäri Suomen: rahoituksen saamisen
näkökulmasta on tärkeää, että jo vireilläolovaiheessa
etukäteiskiinnostus on vahvaa. Valtion tuki ei tällä tietoa
välttämättä riitä kaikille hakijoille: kuntalaisten halukkuus
valokuidun hankkimiseen voi olla yksi tekijä, jolla Viestintävirasto arvioi rahoitettavia hankkeita. Sinäkin voit siis
vaikuttaa hankkeen etenemiseen!
Lisätietoja hankkeen etenemisestä ja liitynnän hankkimisesta antavat: Netplaza: seutunetti@netplaza.fi, 08
2370 6750 sekä Siikajoen kunta: Arja Lappalainen,
040 3156 214, arja.lappalainen@siikajoki.fi
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Tarvitsetko jelppiä
älypuhelimen, tabletin
tai tietokoneen käyttämisessä?

Vanhus- ja
vammaisneuvosto on
käsitellyt
9.1.2019 kokouksessa

DIGIKUMMIT OPASTAVAT!
Digikummit ovat vapaaehtoisia asukkaita. He opastavat omien
taitojensa mukaan tietokoneiden, tablettien ja älypuhelimien
käyttämisessä.

§3

Komppalinnan
lähikirjasto

Ruukin pääkirjasto
Opastusta parillisen viikon
keskiviikkona klo 13-15.

Opastusta parillisen viikon
maanantaina klo 17-19.

Varaa opastusaika Ruukin
pääkirjastosta.

Varaa opastusaika
Komppalinnan lähikirjastosta.

YHTEYDENPITÄMINEN DIGIAIKANA
Mitä erilaisia tapoja ja välineitä on yhteydenpitämiseen näin
digiaikana? Esittelyssä erilaisia uusia viestintätapoja, minkä jälkeen
voidaan yhdessä harjoitella niiden käyttämistä omalla laitteella. Voit
tulla kuuntelemaan, vaikka sinulla ei olisikaan omaa laitetta.
Ma 25.2. klo 17 Komppalinnan lähikirjasto
To 28.2. klo 13 Ruukin pääkirjasto

Kahvitarjoilu!

DIGI HALTUUN! -HANKE
Heidi Niemelä
heidi.niemela@liminka.fi
040 671 1593
digihaltuun.blogspot.fi

facebook.com/digihaltuun

Kannanotto Siikajoen Kela-palveluista
1.4.2019 alkaen
§ 4 Toimintakertomus 2018 ja toimintasuunnitelma 2019
§ 5 Vanhus- ja vammaisneuvoston
hyvinvoinnin vahvuuksia ja haasteita
§ 6 Tiedotusasiat
§ 7 Hyvinvointikuntayhtymästä asiantuntija
kertomaan valvonnasta
§ 8 Vanhus- ja vammaisneuvoston avoin
yleisötilaisuus kunnanvirastolla
huhtikuussa
§ 9 Ruukin seurakuntatalon esteettömyys
§ 10 Avopalvelun vammaisten lasten ja
nuorten asiantuntija

Sydäniskuri- eli
defibrillaattorilaite
löytyy kunnantalolta ja
toinen Komppalinnasta.

MAASEUTUPALVELUT
VIPU-PALVELUN UUSI OSOITE

HAETTAVIA KOTIELÄINTUKIA

https://vipu.ruokavirasto.fi

Pohjoisen kotieläintuen ennakko
Tukea maksetaan eläinyksikkökohtaisena tukena (euroa/eläinyksikkö)
• emolehmistä
• emolehmähiehoista
• sonneista
• häristä
• teurastetuista hiehoista
• uuhista
• kutuista.
Hakuaika on helmi–maaliskuussa 2019. Tarkemmista hakuohjeista tiedotetaan myöhemmin. Jos et ole
palauttanut osallistumisilmoitusta vuonna 2015 tai sen
jälkeen, palauta osallistumisilmoitus viljelijöiden päätukihaun yhteydessä.
Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki
Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea
maksetaan tilakohtaisen viitemäärän perusteella. Hakuaika on helmi–maaliskuussa 2019. Tarkemmista
hakuohjeista tiedotetaan myöhemmin. Voit hakea samalla kertaa sekä tuen ennakkoa että lopullista tukea.
Lopullista tukea ei voi enää vuodesta 2018 lähtien hakea viljelijöiden päätukihaussa.

MAASEUTUTOIMISTON AUKIOLOAJAT
Maaseututoimisto on pääsääntöisesti avoinna Ruukin
maaseututalolla, ma-to 8.00-15.30. Perjantaisin toimisto on suljettuna.

ELÄINMÄÄRÄN ILMOITTAMINEN
Eläinmääräilmoitus koskee seuraavia tukia ja eläinryhmiä:
• Sika- ja siipikarjatalouden tuki
o Siipikarja
• Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus
o Siipikarja sekä hevoset ja ponit
• Luonnonmukaisen tuotannon korvaus
o Siipikarja ja tarvittaessa tuotantotauot
• Eläinten hyvinvointikorvaus
o Siipikarja ja siat
Ilmoituksen kalenterivuoden 2018 eläinmääristä voi
tehdä sähköisesti Vipu-palvelussa, tai lomakkeella 472,
viimeistään 15.2.2019 mennessä.
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ProAgria Oulu järjestää
KASVINSUOJELUTUTKINTOJA 2019
to 21.2.2019
HAAPAVESI
			
- Valtuustosali, Tähtelänkuja 1
ti 26.2.2019
NIVALA
			
- Nitek, Pajatie 5
20.3.2019		
MUHOS
			- Oulunseudun ammattiopisto,
			
Muhoksen yksikkö, Kirkkotie 1
12.4.2019		
KEMPELE
			- Oulunseudun ammattiopisto,
			
Kempeleen yksikkö, Piriläntie 145
15.11.2019		
KEMPELE (alustava)
			- Oulunseudun ammattiopisto,
			
Kempeleen yksikkö, Piriläntie 145
Tutkinto sisältää koulutuksen + tentin. Tutkinto vaaditaan kaikilta niiltä kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttäjiltä, jotka suorittavat kasvinsuojeluruiskutuksia
sekä ostavat kasvinsuojeluaineita. Kasvinsuojelututkinto
on voimassa 5 vuotta. Koulutuspäivä alkaa klo 10.00,
kesto neljä tuntia. Kurssin hinta 80e (käteismaksu),
sisältäen kahvin. Ennakkoilmoittautumiset viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin ajankohtaa ProAgria Oulu, puh. 08 316 8611 (vaihde) tai anne.kipina@
proagria.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä tarvitsemme
syntymäajan ja yhteystiedot tutkintotodistusta varten
sekä tiedon mahdollisesta erityisruokavaliosta.

Luomun peruskurssi
Ylivieska, 13.02.2019-14.02.2019 ja 19.–21.2.2019

Hotelli Käenpesä, Lintutie 1
Ii, 23.01.2019-24.01.2019 ja 29.–31.1.2019
Micropolis, Piisilta 1
Koulutus on tarkoitettu kaikille viljelijöille, joita kiinnostaa
maan kasvukunnon parantaminen, karjanlannan käytön
tehostaminen ja valkuaiskasvien viljely. Koulutus sisältää viisi lähiopetuspäivää. Hinta on 370e + alv / tila.
Peruskurssin osallistujille kotieläinkurssin päivähinta on
65e + alv /päivä/tila. Muille hinta on 75e + alv /päivä/
tila. Kurssimaksuun sisältyy opetus, materiaali ja kahvi.
Peruskurssi täyttää luomukasvintuotannon sitoumuksen vaatiman oppimäärän. Vuonna 2019 vaatimuksena
on kahden päivän koulutus luomukotieläintuotannosta.
Kurssi järjestetään, jos osallistujia on vähintään yhdeksän. Kursseilla on käytössä sähköinen luokkahuone, johon osallistuja saa käyttöoikeudet. Lisätietoja: Olli Valtonen, 040 7355519.

Luomukotieläinpäivät 2019
Liminka, 27.02.2019-28.02.2019, klo 9.30-15.30,
Tupos, Vihiluodon Kala, Rytiniementie 4. Luomuperuskurssin osallistujille kotieläinkurssin päivähinta on 65e
+ alv / päivä / tila. Muille päivähinta on 75e + alv / päivä / tila. Kurssimaksuun sisältyy opetus, materiaali ja
kahvi. Ruokailu on omakustanteinen. Lisätietoja: Sanna
Suomela, 0400 412637.

FACEBOOK
Koulutuksista ja muista maaseutuhallinnon ajankohtaisista asioista tiedotteet löytyvät facebookista, osoitteesta www.facebook.com/KaSi.maatalous.

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 keskiviikkona 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.

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 osan viikkoa sairaanhoitaja Päivi Alakangas (mielenterveystyö) puh. 040 135 7954.

AIKUISSOSIAALITYÖ
Aikuissosiaalityössä aloittaa 1.2.2019 vakituisessa virkasuhteessa sosiaaliohjaaja Anne Kujansuu. Sosiaaliohjaaja Anne Kujansuu puh. 040 135 7913 on tavattavissa Siikajoen terveyskeskuksen tiloissa maanantaisin,
tiistaisin ja perjantaisin. Asiointi ajanvarauksella. Puhelinaika ma-pe klo 10.00–11.00. Maahanmuuttajien
asioista vastaa edelleen sosiaaliohjaaja Hanna Sippala
puh. 040 135 8088.

SIIKAJOEN KOTIHOITO
Palveluesimies Pasi Tauriainen puh. 040 135 7878
Tiimit:
Paavola: puh. 040 135 7870
Ruukki: puh. 040 135 7873
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.

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.
Ajanvaraukset lastenneuvolaan 1½-, 3- ja 5-vuotiaiden lastentarkastuksiin sekä kouluille 6-vuotiaiden
esikoulutarkastuksiin voi tehdä myös NettiRassin
kautta.
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Siikajoenkylän alueen
kotihoito on siirtynyt
Attendolle 21.01.2019.
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Tiedote
Aikuissosiaalityössä aloittaa 1.2.2019 vakituisessa virkasuhteessa sosiaaliohjaaja Anne Kujansuu.
Sosiaaliohjaaja Anne Kujansuu puh. 040 135 7913 on tavattavissa Siikajoen terveyskeskuksen tiloissa
maanantaisin, tiistaisin ja perjantaisin. Asiointi ajanvarauksella. Puhelinaika ma-pe klo 10.00–11.00.
Maahanmuuttajien asioista vastaa edelleen sosiaaliohjaaja Hanna Sippala puh. 040 135 8088.

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 tai OmaisOivan työntekijöiden kautta.
Jäsenmaksu on 25€/v. ja kannattajajäseneksi (esim. yritykset ja yhteisöt) pääset 50/70/100€/v.
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.

Ke 27.2. klo 13 kaikille avoin kahvila Heikinhovissa
(Heikintie 1, Siikajoki)
Otamme mielellään vastaan kahvilateemoja/aiheita ja toiveita Heikinhovin kahviloihin.
To 14.2. ja 21.3. klo 13 Päiväkahvit Irma ja Heino Pietarilalla
(Tölvääntie 54, Ruukki, Tuomiojantieltä samasta liittymästä kuin vastaanottokeskus.)
Tervetuloa mukaan yksin tai yhdessä läheisesi kanssa viettämään yhteistä iltapäivää!

la 6.4. ja 13.4. klo 9-16 Ovet-valmennus® Hyvinvointipiste NeuvoRassi (Raahe)
Tule avaamaan ovia uusille oivalluksille sekä vahvistamaan tietojasi ja taitojasi
omaishoitajuudesta, alueemme tukipalveluista, muutoksen kohtaamisesta ja vertaistuesta
sekä tutustumaan muihin samankaltaisessa tilanteessa oleviin. Lisätietoa ja ennakkoilm.
22.3. mennessä OmaisOivan työntekijöille puh. 044 551 6803 ja 044 551 6804.
29.4.-27.5. eOvet-kurssi kaikille läheisestään huolehtiville (verkko-oppimisympäristössä)
Omaishoitajaliiton järjestämällä kurssilla käsitellään omaishoitajuutta ja omia voimavaroja, tukipalveluja sekä
hoivatyön taitoja. Verkkopohjaiseen kurssiin sisältyy itseopiskeltavaa materiaalia, pohdintatehtäviä ja keskustelua
toisten läheisestään huolehtivien kanssa. Lisätietoa ja ilmoittautuminen 22.4. mennessä Matilda Linnavirta p. 020
7806 520, matilda.linnavirta@omaishoitajat.fi
Tulossa:
Ma 11.2. klo 17-19 Jaksaminen elämän muutostilanteissa Hyvinvointipiste NeuvoRassissa (Kirkkokatu 28, Raahe).
To 21.2. klo 17-n.19.30 ”Yhteinen kokemuksemme koskettaa, vai koskettaako?” -keskustelutilaisuus
Toimintakeskus Kreivinaika (Brahenkatu 14-16, Raahe). Miten tunnistamme henkisen väkivallan?
Mistä haemme apua? Minkä minä sallin ja hyväksyn? Maksuttomassa, kaikille avoimessa tilaisuudessa keskustellaan
henkisestä väkivallasta ja siihen liittyvistä asioista. Pullakahvitarjoilu.
Tulossa keväällä:
Omaishoitajien koulutuspäivä Oulaisten ammattiopistolla teemalla mielenterveys- ja päihdeasiat…
Voimaantumispäivät omaishoitajille ja omatoimisille hoidettaville…
Perinteinen kesäretkipäivä omaishoitajille ja hoidettaville…
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Palkinnot toukokuun tiedotteessa.

Lisätietoa:Siikajoen liikuntatoimi

Nimi:Palautus
_______________________________________________________________________________
12.4. mennessä.

km /
suoritus

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Maaliskuu
km /
pv suoritus

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

pv

km
suoritus

PALAUTUS: Kirjastot ja kunnanviraston postilaatikko.
Palautus 12.4. mennessä.
Palkinnot toukokuun tiedotteessa.
Lisätietoa:Siikajoen liikuntatoimi

puh.

puh.

PALAUTUS: Kirjastot ja kunnanviraston postilaatikko.

osoite:

nimi:

osoite:

nimi:
Palautetta
nykyisestä tarjonnasta:

Kilometrejä yhteensä:

Kilometrejä yhteensä:

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

pv

Suorituksia yhteensä:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Helmikuu
km /
pv suoritus

HiiHtoKaMpanjan SUoritUSKortti
1.2. - 31.3.2019

Suorituksia yhteensä:

17.
17.
1.
1.
18.
18.
2.
2.
19.
19.
3.
3.
20.
20.
4.
4.
21.
21.
5.
5.
22.
22.
6.
6.
23.
23.
7.
7.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.
24.
8.
8.
25.ja palauta opiston toimistoon
9. tai kunnanviraston 25.
Leikkaa9.irti katkoviivoja pitkin, taita
neuvontaan 28.2. mennessä.
26.
26.
10.
10.
27.
27.
11.
11.
28.
28.
12.
12.
Ruukin kansalaisopisto
29.
13.
13.
30.
14.
14.
Mitä piirejä tai kursseja toivoisit kansalaisopiston opinto-ohjelmaan?
31.
15.
15.
16.
16.

Helmikuu
km /
pv suoritus

HiiHtoKaMpanjan SUoritUSKortti
1.2. - 31.3.2019

Siikajoen kuntatiedote

SIVISTYSTOIMI

Siikajoen kuntatiedote

Kirjastojen aukioloajat:

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:
The quiet world of nature / Hannele Hyyppä
Pääkirjaston lukupiiri
8.2. 2019: Santeri Ivalo: Juho Vesainen

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

Ruukin kansalaisopisto
Italialaisen ruuan kurssin ajankohta muuttuu. Kurssi pidetään pe 15.2. ja la 16.2. Pe klo 17-20 ja la klo 10-13
Ruukin koululla, kotitalousluokassa. Mikäli saamme osallistujia lisää, kurssi toteutuu. Tervetuloa mukaan! Opettajana Sandra Marcelletti.

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)
Alakoulujen välinen perinteinen turnauspäivä otellaan Revonlahden koululla tiistaina
12.2. Poikien lajina kaukalopallo ja tyttöjen koripallo. Tervetuloa kannustamaan :)
Seuraava massaliikuntakampanja eli
Kansanhiihto suksitaan 1.2.-31.3. välisenä aikana :)
Kyseessä ei ole kilpailu vaan tarkoitus jokaisen ”kerätä”
mahollisimman palijo kilometrejä. Suorituskortti löytyypi
tästä kuntatiedotteesta sekä sen voi tulostaa kunnannettisivulta. 12.4 mennessä korttien palauttaneiden
kesken arvotaan liikunnallisa palakintoja :) Myös aktiivisin kylä palkitaan :)
VESITALLAAJA jatkaapi lauantaina 9.2 klo 13. Vesijumppaa ei ole siis 2.2. Muut jumppakerrat:
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.
Muistathan Senioripassin niin Vesipekan kuin Zimmarin
osalta. Lisätietoja Markolta.
Tavallisten Tallaajien kuntosaliryhmät
sekä keskiviikkonen Ruukin Liikuntahallin Boccia-ryhmä
liikkuvat ja toimivat täydellä tohinalla! Ryhmiin mahtuupi
uusia mukkaan - tiedustelut Markolta / vertaisohjaajilta
Seuraava KÄRPPÄREISSU on 20.2 jolloin vastaan asettuu Turun Palloseura. Istumalippi huippupaikalta + bussikyyti vain 30 e. Linkka lähtee Paavolasta
klo 16.20. Tarkan aikataulun kuulet ilmoittautumisen
yhteydessä. (ps. alle 10 lippua enää jäljellä...) Viimosta
Kärppäreissua ”kytätään” Play Off´s pelien ensimmäiselle kierrokselle jos vaan saadaan lippuja...
Liikuntatoimi on mukana seutukunnallisissa projekteissa eli Ikäintituutin Voimaa
Vanhuuteen sekä Nuorten Liikuntapassihankkeessa. Liikuntapassi lähteepi liikkeelle tammi/

helmikuun taitteessa - ilmoitus tässä tiedotteessa. Passit jaetaan yläkouluissa jolloin myös kerrotaan tarkempia ohjeita :) Voimaa Vanhuuteen projektin tiimoilta
on tulossa uusi Vertaisveturikoulutus + tasapainopäivä sekä muita juttuja:) Liikuntatoimi tekee yhteistyötä
ja suunnittelee toimintoja yhdessä Rassin vanhustyön
kanssa.
Helmikuussa on perinteinen liikuntatoimen SUPERVIIKONLOPPU perinteisine lajeineen eli
lasten salibandy Komppalinnassa pe 15.2, kylien välinen
kaukalopalloturnaus la 16.2 Kärkiniemessä sekä su
17.2 Ruukin Liikuntahallin futsalpuulaaki. Perjantai-iltana
alakouluikäset mittelevät kyläjoukkuein. Sekajoukkueet
(tyttö- ja poikaketjut) saavat tarkemmat tiedot omien
liikunnanopettajien kautta. Liikuntatoimi järjestää maksuttoman bussikuljetuksen :)
Lauantaiaamuna onkin sitten aikuisten ukkojen vuoro eli Kylien välinen kaukalopalloturnaus.
Superviikonloppu huipentuu sunnuntain Futsalturneeseen - tähän turneeseen voit kerätä kaveriporukan ja
tulla messiin :) Otteluohjelmat lähempänä... btw ota
siikajoen liikuntatoimi &virkistysalueet facesssa seurantaasi eli TYKKÄÄ siitä :) Toki sivua voit seurata www.
siikajoki.fi - liikuntatoimi kautta.
Superviikonlopun lauantaina liikuntatoimi haastaa ihmiset, varsinkin lapsiperheet
luistelemaan
kuntamme
jääkentille&kaukaloille. Nappaa jäältä ”hyvänmielenselfie” itsestäsi, perheestäsi tai vaikkapa kelistä
ja lähetä se liikuntatoimeen Markolle yhteystietojesi
kanssa wappina tai meilinä. Kuvat julkaistaan liikuntatoimen facesivulla ja kaikkia kuvan lähettäneitä odottaa
yllätyspalkinto :)
Liikuntatoimesta voit maksutta lainata
kävelysauvoja sekä lumikenkiä eli yhteyttä liikuntasihteeriin.
Liikuntasalivuorot löydät tuttuun tyylin kuntamme nettisivulta. Syyskauden salivuoromaksut laskutetaan tammikuun alussa.
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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.

Siikajoen nuorisopalvelut

Etsivä nuorisotyöntekijä Teija Iivarinen puh. 040 3156 243
Nuoriso-ohjaaja Elina Matkaselkä puh. 040 3156 255
Nuorten työvalmentaja Virpi Paaso puh. 040 3156 256
etunimi.sukunimi@siikajoki.fi
FACEBOOKISSA 			
Siikajoen Nuortentalo Ruori
Satelliitin Etsivä Teija
Siikajoen Nuoriso-ohjaaja Elina
Satelliitti Virpi

INSTAGRAM
NuortentaloRuori
_satelliitti_

Siikajoennuorisotoimi_ellu

Nuortentalo Ruori - neuvontaa,
vierellä astelua, tukea, virikkeitä,
toimintaa ja touhua.
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 nuorisotoimessa järjestetään Satelliitti-työvalmennusta. Mikäli olet alle 29-vuotias, työtön tai muuten vaikeassa työmarkkina-asemassa oleva siikajokinen
nuori, on sinun mahdollista tulla mukaan toimintaan.
Valmennuksessa harjaannutetaan arjessa, työssä ja
opiskelussa tarvittavia taitoja, tehdään oppilaitos- ja työpaikkavierailuja sekä tutustutaan eri ammatteihin. Työvalmennus on ryhmämuotoista ja kokoontuu kolmesti
viikossa. Työvalmentaja tukee nuorta tarpeen mukaan
myös yksilöohjauksella. Mikäli kiinnostuit toiminnasta,
ota rohkeasti yhteyttä työvalmentajaan, sosiaalityöntekijään tai etsivä nuorisotyöntekijään. Työvalmentaja Virpi Paason tavoittaa numerosta 040 3156 256, sekä
Whatsappissa, Facebookissa ja sähköpostilla.

Etsivä nuorisotyö
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

PITÄJÄPÄIVÄT 2019
Pitäjäpäivätoimikunta aloittaa kesän tapahtumaviikon
(27) suunnittelun helmikuun 14 päivä. Toimikunta toivoo
palautetta & vinkkejä joita voit lähettää toimikunnan sihteerille marko.aijala@siikajoki.fi

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!
Pelikahvila -toiminta
Ootko kiinnostunut erilaisesta pelailusta ja oot
18-29-vuotias? Tuuppa mukkaan toimintaan! Pelikahvilassa pelaillaan kaikenlaisia pelejä niin verkossa Discord- ja Steam-palveluiden välityksellä kuin kasvotusten
Ruorilla. Ruorilla tapahtuvan pelailun aikana pääset
nautiskelemaan erikoiskahveja! Toiminta on Mitä sinulle
kuuluu? – hankkeen käynnistämää toimintaa, jossa etsivä nuorisotyö ja nuorten työvalmentaja ovat mukana.
Käy ilmoittautumassa mukaan netissä tapahtuvaan pelailuun osoitteessa: www.pelitupa.wixsite.com/pelitupa.
Ruorilla tapahtuviin pelailuihin ei ole pakko ilmoittautua
ennakkoon. Lisätietoja toiminnasta voit kysyä Teijalta tai
hankkeen Sannalta (p. 040-671 0702).
Seuraavat pelikerrat:
to 31.1. klo 18-20 Nuortentalo Ruorilla
ke 6.2. klo 18-21 Netissä tapahtuvaa pelailua
to 14.2. klo 18-20 Nuortentalo Ruorilla
ke 20.2. klo 18-21 Netissä tapahtuvaa pelailua
to 28.2. klo 18-20 Nuortentalo Ruorilla

Nuortentalo Ruorin kevät!
Ruorin säännöllinen viikko-ohjelma näyttää tältä:
Ma Nuorten bändin treenit klo: 16.00-18.00
4H-kerho klo: 16.00-17.30
Ti
4H-kerho klo: 15.00-16.00
Ke Nuokkarit nuorille (13-25-v.) klo:17.00-20.00
To
Ipanaklubi klo: 10.00-12.00. (parilliset viikot)
Pelikahvila -toiminta klo: 18-20
(31.1., 14.2. ja 28.2.)
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 koulukeskuksen uusi Sali, käynti
iltakäyttäjien ovesta (kerran kuukaudessa,
lue lisätietoja alta)
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Ipanaklubi Ruukissa ja
Siikajoenkylällä!
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perhetyö sekä
nuorisotoimi järjestää yhteistyössä Ipanaklubi –toimintaa. Ipanaklubi toimii Siikajoenkylällä Heikinhovin kylätalossa, parittomien viikkojen torstaisin klo: 10.00-12.00
sekä Ruukissa, jossa paikkana toimii nuortentalo Ruori,
parillisten viikkojen torstait klo: 10.00-12.00. Paikanpäälle ovat tervetulleita odottavat äidit, äidit, isät, vauvvan tai taaperonsa kanssa. Lisätietoja saat nuorisoohjaajalta p. 040 3156 255

Koulunuokkarit Ruukissa!
Nuorisotyöntekijät jalkautuvat viikoittain Ruukin koulukeskukselle, koulunuokkareiden merkeissä. Tuuppa nääki torstaisin käymään ruokavälkällä klo: 11.15 - 11.55,
yläkerran aulatilasa. Tuu moikkaa, pellaa, viettää aikaa
yhesä :)

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 5.2., ti 26.2., ti 19.2., ti ti 12.3., ti 2.4., ti 23.4. ja ti14.5.

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 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 

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.

Helmikuun liikuntakokeilussa
Taekwondoa!
Nuorisotoimi järjestää 13-20-vuotiaille nuorille maksuttomia liikuntakokeiluja. Helmikuussa luvassa on
Taekwondo! Ohjaajina toimivat Saija ja Roni Fingerroos.

Ajankohtana on lauantai 9.2. klo: 17.00- 19.00 ja paikkana on Ruukin koulukeskuksen uusi sali. Paikkoja on rajoitetusti, siispä ilmoittaudu pikimmiten nuoriso-ohjaaja
Elinalle p. 040 3156 255

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: 20.0021.30. Discot ovat pääsymaksuttomia sekä päihteettömiä. Luvassa on leikkimielisiä kilpailuja. Luokkaretki poppoo pitää paikanpäällä kioskia, joten varaappa muutama
kolikko mukkaa. Lisätietoja nuoriso-ohjaaja Elinalta.

Talvileiripäivät alakoululaisille
Ruukissa sekä Siikajoenkylällä!
Ruukissa Nuortentalo Ruorissa ma 4.3. klo: 10.0015.00 ja Siikajoenkylällä Heikinhovissa ti 5.3. klo: 10.0015.00. Ohjelmassa muun muassa ulkoilua, käsillä tekemistä, leikkejä, pelaamista, syömistä, kivaa yhdessä
oloa. Leiripäivät ovat osallistujille ilmaisia. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 25.2. mennessä nuoriso-ohjaaja Elinalle p. 040 3156 255 tai elina.matkaselka(a)
siikajoki.fi. Ilmoittautuessasi kerro mahdolliset ruoka-aineallergiat. Yhdessä järjestävät Siikajoen nuorisotoimi
ja Siikajoen 4H-yhdistys.

Hiihtoloman toimintoja nuorille!
La 2.3. nuorille klo: 18.00-21.00 taidepajan merkeissä
nuortentalo Ruorilla
Nuortentalo Ruorin aukioloajat
Ma 4.3. nuoret klo: 18.00-22.00
Ke 6.3. nuoret klo: 12.00-15.00
Pe 8.3. nuoret klo: 18.00-22.00
La 9.3. Varhaisnuoret (4-6-luokkalaiset) klo: 16-18 ja
nuoret klo: 18.00-22.00.

Maaliskuun liikuntakokeilussa
kuntonyrkkeilyä!
Nuorisotoimi järjestää 13-20-vuotiaille nuorille maksuttomia liikuntakokeiluja. Maaliskuussa luvassa on kuntonyrkkeilyä. Ohjaajana toimii Kaija Mäkisalo. Ajankohtana
on lauantai 16.3. klo: 17.00-18.45 ja paikkana on Ruukin
koulukeskuksen uusi sali. Paikkoja on rajoitetusti, siispä
ilmoittaudu pikimmiten nuoriso-ohjaaja Elinalle p. 040
3156 255

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. Säännöt sekä muuta infoa löydät yksityiskohtaisemmin osoitteesta; www.nuorikulttuuri.fi/
teatris/saannot sekä www.nuorikulttuuri.fi. Lisätietoja?
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Kysyttävää? Ota yhteyttä nuoriso-ohjaaja Elinaan p. 040
3156 255 tai elina.matkaselka(a)siikajoki.fi

Rasisminvastainen teemaviikko!
Viikolla 12 vietetään rasisminvastaista teemaviikkoa.

Planin lähettiläät vierailevat sillä viikolla yläkouluillamme
ohjaamassa oppitunteja. Lisäksi nuortentalo Ruorilla
teemailta keskiviikko 20.3. klo: 17.00-20.00. Teemailta
järjestetään yhteistyössä Siikajoen 4H:n kanssa. Tervetuloa!

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.

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
SIIKAJOENKYLÄ
- Valaistu latu n. 1 km, jatkolatu valaisematon 0,8 km
KARINKANTA:
- Valaistu latu n. 2 km.

PAAVOLA:
- 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. Palautteet: marko.aijala@siikajoki.fi ja pekka.aitto-oja@siikajoki.fi. Hiihtoladut ovat osa
kunnan hyvinvointipalveluja.

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
TUOMIOJA:
- Nuorisoseuran kentällä 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. Luistelualueet ovat osa kunnan
hyvinvointopalveluja.
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Siikajoen kuntatiedote

MUUT

SIIKAJOEN 4H-YHDISTYS
SIIKAJOEN 4H-YHDISTYS

Siikajoen 4H-yhdistys, Ruukinkuja 2, 92400 Ruukki. puh. 040 527 9295
siikajoki@4h.fi, www.siikajoki.4h.fi, www.facebook.com/Siikajoen4H
Siikajoen 4H-yhdistys, Ruukinkuja 2, 92400 Ruukki. -puh.
040 527 9295
12 siikajoki@4h.fi, www.siikajoki.4h.fi, www.facebook.com/Siikajoen4H

Siikajoen kuntatiedote

Ilmoitus
verkonrakennustöistä

SPR KIRPPIS

Elenia Oy Kaapeloi sähkönjakeluverkkoja Katiskatie –
Lodentien sekä Sammalkankaantien alueella tammikuun
– kesäkuun aikana. Työmaa-alueet sijoittuvat teiden/
katujen varsiin ja työmaa-alueella liikkuu työkoneita. Työmaaalueella on liikenteen ohjaaja / liikenteen valvoja ahtaissa
työkohteissa liikenneturvallisuuden parantamiseksi.
Toivomme että kerrotte kotona/koulussa työmaan vaaranpaikoista varsinkin kaivinkoneiden näkemäkatveista
ja toivoisimme ohjeistamaan lapsia että he eivät jäisi
oleskelemaan työmaa-alueelle työtä seuraamaan.
Mahdollisissa kysymystä herättävissä asioissa voitte ottaa
yhteyttä HSK Sähkö Oy:n Projektivastaava Juho Seppälään
P. 040-6712823 tai juho.seppala@hsksahko.fi.

Virastotie, Ruukki

AVOINNA:
ma 11-15
ke 14-18
pe 14-18

TERVETULOA!!!
Huom. vain käteinen

Raahen seurakunta avaa yhdessä
yhteistyökumppaneittensa kanssa

Ruukin Kehitysvammaisten
Tuki Ry

KOTOTUPA

Yleinen Kevätkokous Paja-Pehkolassa
maanantaina 11.2.2019 klo 18.00.
Tervetuloa !

tauko- ja kohtaamispaikan
Paavolassa entisen Kotokahvilan tiloissa.

Avajaiset tiistaina 5.2. klo 9.00 -13.00.

RUUKIN INVALIDIT, ELÄKELIITON
PAAVOLAN JA RUUKIN
YHDISTYKSET

KotoTupa on avoinna vapaaehtoisvoimin tiistaisin ja torstaisin klo 9.00 - 13.00. Tarjolla on
kahdella eurolla (2 e) kahvia, teetä ja kahvileipää. Tule, pysähdy, viivähdä ja viihdy!

YSTÄVÄNLAULU – KONSERTTI
Kempeleeseen Ylikylän koululle lauantaina 9.2.19
lähdetään Paavolasta Kipsalta klo 13.30, Vanhatien
kautta Ruukki Tervatupa 13.45 ja Revonlahti Myllylän piha 14.00. Retki maksetaan menomatkalla.
Kinkkupiiraskahvit väliajalla.

Kevään aikana KotoTuvalla järjestetään erilaista
oheistoimintaa, seuraa siihen liittyvää tiedotusta eri
viestimissä. Tuvalla on vapaaehtoisvuorojen lista,
johon voit ilmoittautua vapaaehtoistyöntekijäksi - tupatoimijaksi. Toimintaan mukaan tulevien
vapaaehtoisten koulutus KotoTuvalla to 14.2.
klo 17.00. Tule rohkeasti mukaan! Tehdään KotoTuvasta yhdessä totta ja toimiva, kaikkia palveleva
kohtaamispaikka!

Revonlahden
kotikylä-yhdistys

- oman kylän parhaaksi -

Mukana toiminnassa seurakunnan kanssa ovat:
Eläkeliiton Paavolan yhdistys
Syöpäyhdistyksen Paavolan osasto
Paavolan kylä- ja kotiseutuyhdistys
Paavolan Nuorisoseura ry
Paja-Pehkola

Kyläkirja/porinailta MA 25.2.2019 klo 19.
Kahvimaksu 2€. Huom. aika ja päivä muuttunut!
Tervetuloa!
Kotiseututaloa vuokrataan juhlien pitopaikaksi.
Vuorokausihinta 150 €:
sisältää saunan, kodan ja laavun käytön
12h/80€ sis. talon, saunan, kodan ja laavun käytön
3h/60€ sis. talon ja kodan käytön
Saunailta 25€ sis. saunan, kodan ja laavun käytön
Pöytäliinojen vuokra 5€/liina
Tilojen vuokraus ja lisätietoja:
p. 045 884 3685,
kotiseututalo@revonlahti.com
www.revonlahti.com

Kaikkien maa- ja metsätaloustuottajien yhteinen

Tuottajien taukotupa

KotoTuvalla Paavolassa parillisten viikkojen keskiviikkoina klo 12.00 - 14.00. Ensimmäinen Taukotupa
ke 6.2. Tarjolla kahvia ja yhdessä oloa, yhteistä keskustelua ja viipymistä. Tuottajien taukotupa toiminta
jatkuu huhtikuulle, kylvötöiden alkuun.
Järjestäjinä seurakunta ja MTK Ruukki.
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Autokorjaamo P. Myllylä, Haapalan Puutarha,
Hirnu Oy, Hovi Sauli, Huumolan Riistaruuat, Inno
Ahaa, Isännöinti Pietarila/ Jussi Pietarila, Jouhten
Tarjoamme pullakahvit! Siikajoen kuntatiedote
Tuomo, Karhun Liikenne Oy, K. Hilden Ay,
(vapaaehtoinen kahvimaksu)
K-Market Ruukki, Kotovalinta Paavola, Kukka- ja
Kaikki
tervetulleita!
Raahen alueen
Kuulo
ry ja Raahen Seudun
RuukinKamilla,
kisan
hautaustoimisto
Kukkakauppa Villiruusu,
Muistiyhdistys
ry järjestävät
yhteistyössä
Järjestää: Paavolan
kylä- ja kotiseutuyhdistys,
yleiset
Kuljetus Laukkanen Ky, Kuusisalo Oy, Laukkaletti
Paavolan Nuorisoseura, Eläkeliiton Paavolan yhdistys Ky,sulkapallovuorot
LIFE Zeppelin, LVI-suunnittelu Ervasti Oy,
Kuulolähipalvelua
Lääkäri-Optiikka
Silmäkulma,
Maatila
ovat Ruukin koulun
liikuntaja Muistikahvilan
Kolehmainen
Oy,
MA-Kuljetus
PAAVOLAN
NUORISOSEURA
salissa torstaisin klo 18 – 20 Oy, Metsäkone
Pirinen
Oy, Metsätoimisto
Kiramo, Mittajahti,
Ruukin terveysasemalla
joka
ja perjantaisin
klo 18 - 19.30.
Nuorisoseurantalo
(Kirkkotie 14, Paavola)
Mittarihuolto
Ala-aho
Ky,
MJ
Ruotsalainen Ky,
Sulkapalloverkkoja
saliin
mahtuu
kuukauden kolmas
keskiviikko
Nuorisoseurantaloa
vuokrataan
tilaisuuksien järKAHVIJA
PORINAILLAT
Naturcom
Oy,
Neste
Revonlahti,
Osmo Kauttio,
yhtä
aikaan
4,
joten
tilaa
on
jestämiseen, klo
ota yhteyttä
0500 169 312/ Ami),
14.00 (p.
- 15.30.
Oulun
Ase,
Paakkarin
tila,
Paavolan
Grilli-Kipsa,
16 pelaajalle!
voit
käydä tutustumassa
taloon.
Kauttamme
myös
Paavolan Nuorisoseurantalolla
Seuraava
kerta 20.2.2019.
Tapahtumassa
kuuloPaavolan
Pökkelö Ky,
Paavolan Turve
Ky,
Tulehan pelaamaan
ja nauttimaan
liikunnan
riemusta!
pitopalvelu
(p. 050paristojen
321 9133/
Eija). myyntiä sekä
laitteiden huoltoa,
ja letkun
(joka toinen
torstai)
Pehkolan
pakkaamo
Oy,
Pöyskö
Tero,
Rakennus
Sulkasin terveisin Ruukin kisan kuntojaosto Henna Salonpää
JäsenmaksutMuistikahvila.
vuodelle 2019:
Tervetuloa!
Avant,torstait
Rakennus
ja sisustus
7.2.
ja 21.2.Pate,
alk. klo 18.00
Henkilöjäsenyys 5 €
Rakennusrestaurointi Kinnunen, Rauta-Maatalous
Tarjoamme pullakahvit!
Kuntosali (6 kk) 15 €
Jaatinen, Ruukin Kiinteistöhuolto, Ruukin
(vapaaehtoinen
kahvimaksu)
Kuntosali (6 kk) 12 € (seuran jäsenille)
Osuuspankki, Ruukin Saha ja Höyläämö Ky,
Tilinumero: FI27 5317 0310 0017 37
Sarkkinen Sauli
ja Hanna-Leena,
SEO Paavola,
Kaikki
tervetulleita!
Nuorisoseurantalon kuntosali avoinna joka
Siikajoen
kunta,
Siikajoen
Osuuspankki,
Taksi
Järjestää:
Paavolan
kyläja kotiseutuyhdistys,
päivä klo 06.00 – 21.30.
Mika
Lievonen,
Tmi
Antti
Ruonala,
Tmi
Kari
Paavolan Nuorisoseura, Eläkeliiton Paavolan yhdistys
Paavolan valaistu kuntorata/ hiihtolatu suuntaa Pöyskö, Tmi Markku Fingerroos, Tmi Veli Lindelä,
Vanhala Heino, Virtanen Heikki
Nuorisoseuralta Laurinsaareen, jossa taukoPAAVOLAN NUORISOSEURA
paikkana laavu. Radan edestakainen pituus
Nuorisoseurantalo
(Kirkkotie uudenvuoden
14, Paavola)
n.3,5KAHVIkm. Laurinsaaren
laavulla kuntovihkoon
JA PORINAILLAT
Paavolalaiset kiittävät
Nuorisoseurantaloa
vuokrataan
tilaisuuksien järnimen laittaneiden kesken arvotaan palkintoja!
ilotulituksesta:
jestämiseen, ota yhteyttä (p. 0500 169 312/ Ami),
Paavolan Nuorisoseurantalolla
Katso lisätietoa kerhoista, talon vuokrauksesta
Ahon
Limousin,
Antti-Sakari
Oy, Arttim
Oy, myös
voit käydä
tutustumassa
taloon.
Kauttamme
(joka
toinen
torstai)
ym. kotisivulta www.paavolanns.fi
Autokorjaamo
P. Myllylä,
Haapalan
pitopalvelu (p. 050
321 9133/
Eija). Puutarha,
torstait
7.2. jatapahtumissa
21.2. alk. kloja18.00
ELÄKELIITON
PAAVOLAN
YHDISTYS
Nähdään
kerhoissa,
talkoissa! Hirnu
Oy, Hovi Sauli,
Huumolan
Inno
Jäsenmaksut
vuodelle
2019: Riistaruuat,
Ahaa,
Isännöinti
Pietarila/
Jussi
Pietarila,
Jouhten
Tarjoamme pullakahvit!
Teemme
retkiä, käymme
teatterissa ym.
Henkilöjäsenyys
5€
Tuomo,
Karhun
Liikenne
Oy,
K. Hilden
PAAVOLAN(vapaaehtoinen
KYLÄ- JA KOTISEUTUYHDISTYS
kahvimaksu)
Pelaamme
Bocciaa
tiistaisin
klo
16-18 Ay,
Paavolan
Kuntosali (6 kk) 15 €
K-Market
Ruukki,
Kotovalinta
Paavola,
Kukka- ja
Nuorisoseurantalolla
lentopalloa
tiistaisin
Kuntosali (6 kk) 12 € ja
(seuran
jäsenille)
Sivultamme www.facebook.com/paavolanseutu
Kaikki tervetulleita!
hautaustoimisto
Kamilla,
Kukkakauppa
17.30-19FI27
Paavolan
koululla.
Kuntosaliryhmä
Tilinumero:
5317 0310
0017
37 Villiruusu,
löydät tietoa Paavolan tapahtumista, toiminnasta klo
Järjestää: Paavolan kylä- ja kotiseutuyhdistys,
Kuljetus
Laukkanen
Ky, Kuusisalo
Oy,NuorisoLaukkaletti
maanantaisin
klo 11-12.30
Paavolan
ym. kiinnostavista asioista. Käy katsomassa!
Nuorisoseurantalon
kuntosali
avoinna
joka
Paavolan Nuorisoseura, Eläkeliiton Paavolan yhdistys Ky,
LIFE
Zeppelin,
LVI-suunnittelu
Ervasti
Oy,
seurantalon
kuntosalilla.
Tule
mukaan!
päivä klo 06.00 – 21.30.
Paavolan museo avoinna sopimuksen mukaan. Lääkäri-Optiikka
Silmäkulma, Maatila
Ota
yhteyttä!
Paavolan
valaistu
kuntorata/Oy,
hiihtolatu
suuntaa
Jäsenmaksut
vuodelle 2019:
Kolehmainen
Oy, MA-Kuljetus
Metsäkone
PAAVOLAN
NUORISOSEURA
Puheenjohtaja
Matti
Kelloniemi,
p.
040
868
Nuorisoseuralta
Laurinsaareen,
jossa
taukoHenkilöjäsenyys
5
€
Pirinen Oy, Metsätoimisto Kiramo, Mittajahti,7527
Nuorisoseurantalo (Kirkkotie 14, Paavola)
Jäsenasiat
Liisa
Meriläinen,
p. 040 562
2738
paikkana laavu.
Radan
pituus
Perhejäsenyys 10 € vuokrataan tilaisuuksien järMittarihuolto
Ala-aho
Ky,edestakainen
MJ Ruotsalainen
Ky,
Nuorisoseurantaloa
n.3,5 km. Laurinsaaren
laavulla
kuntovihkoon
Toivotamme
myös
uudet
jäsenet
tervetulleiksi!
Kannatusmaksu
20
€
Naturcom
Oy,
Neste
Revonlahti,
Osmo
Kauttio,
jestämiseen, ota yhteyttä (p. 0500 169 312/ Ami),
nimenAse,
laittaneiden
kesken
arvotaan palkintoja!
Tilinumero:
FI12 5317 0340
0044
95
Paakkarin
tila, Paavolan
Grilli-Kipsa,
Lisätietoa:
voit
käydä tutustumassa
taloon.
Kauttamme
myös Oulun
Paavolan
Pökkelö
Ky, Paavolan
Turve Ky,
Katso lisätietoa
kerhoista,
talon vuokrauksesta
www.elakeliitto.fi/paavola
Tule mukaan
pitopalvelu
(p. toimintaan!
050 321 9133/ Eija).
Pehkolan
pakkaamo
Oy, Pöyskö Tero, Rakennus
ym. kotisivulta
www.paavolanns.fi
www.facebook.com/ELpaavolanyhdistys
Lisätietoa:
Jari
Sihvonen
(puh.
040
411
6350)
Jäsenmaksut vuodelle 2019:
Avant,
Rakennus
ja sisustus
Pate, ja talkoissa!
Nähdään
kerhoissa,
tapahtumissa
Henkilöjäsenyys 5 €
Rakennusrestaurointi Kinnunen, Rauta-Maatalous
Kuntosali (6 kk) 15 €
Jaatinen,
Ruukin
Kiinteistöhuolto,
Ruukin
PAAVOLAN
KYLÄJA KOTISEUTUYHDISTYS
Kuntosali (6 kk) 12 € (seuran jäsenille)
Osuuspankki, Ruukin Saha ja Höyläämö Ky,
Tilinumero: FI27 5317 0310 0017 37
Sivultamme
www.facebook.com/paavolanseutu
Sarkkinen
Sauli
ja Hanna-Leena, SEO Paavola,
löydät
tietoa
Paavolan
tapahtumista,
toiminnasta
Nuorisoseurantalon kuntosali avoinna joka
Siikajoen kunta, Siikajoen
Osuuspankki,
Taksi
ym.
kiinnostavista
asioista.
Käy
katsomassa!
päivä klo 06.00 – 21.30.
Mika Lievonen, Tmi Antti Ruonala, Tmi Kari
Tmi
Markku
Fingerroos,
Tmi Velimukaan.
Lindelä,
Paavolan
museo
avoinna
sopimuksen
Paavolan valaistu kuntorata/ hiihtolatu suuntaa Pöyskö,
Vanhala
Heino,
Virtanen
Heikki
Nuorisoseuralta Laurinsaareen, jossa taukoJäsenmaksut vuodelle 2019:
paikkana laavu. Radan edestakainen pituus
Henkilöjäsenyys 5 €
n.3,5 km. Laurinsaaren laavulla kuntovihkoon
Perhejäsenyys 10 €
nimen laittaneiden kesken arvotaan palkintoja!
Kannatusmaksu 20 €
Tilinumero: FI12 5317 0340 0044 95
Katso lisätietoa kerhoista, talon vuokrauksesta
ym. kotisivulta www.paavolanns.fi
Tule mukaan toimintaan!
ELÄKELIITON
PAAVOLAN
Jari Sihvonen
(puh. 040YHDISTYS
411 6350)
Nähdään kerhoissa, tapahtumissa ja talkoissa! Lisätietoa:

torstait 7.2. ja 21.2. alk. klo 18.00

Teemme retkiä, käymme teatterissa ym.

PAAVOLAN KYLÄ- JA KOTISEUTUYHDISTYS- 14Pelaamme
Bocciaa tiistaisin klo 16-18 Paavolan

Sivultamme www.facebook.com/paavolanseutu Nuorisoseurantalolla ja lentopalloa tiistaisin

Paa

Ahon L
Autoko
Hirnu O
Ahaa,
Tuomo
K-Mark
hautau
Kuljetu
Ky, LIF
Lääkär
Kolehm
Pirinen
Mittarih
Naturc
Oulun
Paavo
Pehko
Avant,
Raken
Jaatine
Osuus
Sarkkin
Siikajo
Mika L
Pöyskö
Vanha

EL

Teemm
Pelaam
Nuoris
klo 17.
maana
seuran

Ota yh
Puhee
Jäsena
Toivot
Lisätie
www.e
www.f

Siikajoen kuntatiedote

Eläkeliiton
paavolan yhdistys

Siikajokilaakson
Riistanhoitoyhdistys

Porinailta to 7. helmikuuta klo 18

Paavolan nuorisoseuralla.
Kahvittelua, jutustelua, pelailua,
opastusta digitaalisten laitteiden käyttöön.
Vapaaehtoinen kahvimaksu.
TERVETULOA!

Siikajokilaakson riistanhoitoyhdistyksen
vuosikokous maanantaina 18.2.2019 klo 18
Siikajoen kunnanvirasto Siikasavontie 1a.
Valtakirjojen tarkastus alkaa puoli tuntia
ennen kokousta.

Hallituksen kokous ti 12.2. klo 10 seuralla.

Tervetuloa mukaan Ruukin kyläyhdistyksen toimintaan!
Ruukin kyläyhdistys ry. on yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää kylän
asukkaiden yhteistyötä ja omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta, ja kyläkulttuurin kehittymistä,
vaalia kulttuuriperintöä sekä toimia kylän edunvalvojana.
Vuosittaisia tapahtumia mm.:
* Toukokuussa puutarhamessut
* Syyskuussa luomumarkkinat
* Kansansääennustuksen SM-kisat
* Joulukauden avajaiset / joulutori

Liity jäseneksi:

Lisäksi yhdistys:
* ylläpitää ja kehittää toimintaa Kreivinsaaressa
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
* järjestää retkiä, tapahtumia, talkoita ja illanviettoja
* vuokraa kanoottia, myyntipöytiä ym.

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

Lisätietoa:
ruukinkyla.blogspot.fi
facebook.com/ruukinkyla
www.kreivinsaari.fi
facebook.com/kreivinsaari

KREIVINSAAREN SILTAREMONTTI
TÄLTÄ VUODELTA VALMIS!
Saari on taas normaalisti vuokrattavissa toimintaan ja tapahtumiin.
Lisätietoa ja varaskalenteri löytyy
osoitteesta: kreivinsaari.fi
Varaukset ensisijaisesti sähköpostitse:
kreivinsaari@gmail.com

TULOSSA:

Kreivinsaaren
kamariteatteri
liskuussa
a
a
m
t
e
s
esityk
.-24.3.
pe-su 15.3
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Julkinen tiedote

Lapsiparkki jatkuu KEVÄÄllä
torstaisin klo 17–19.30!
Ruukki, Päiväkoti Satumetsä
to 14.2., 14.3., 11.4. & 9.5.2019
Siikajoenkylä, Päiväkoti Tuulenpesä
to 28.2., 28.3., 25.4. & 23.5.2019

Lapsiparkki on suunnattu alle 10-vuotiaille lapsille
ja palvelu on maksuton.
Ilmoittautumiset lapsirikas.raahe@gmail.com
Viestiin tiedot: lasten nimet, iät, puhelinnumero, muuta
tärkeää. Lähetämme viestin ryhmään mahtumisesta pari
päivää ennen parkkia. Lapsille voi pakata mukaan kevyen
välipalan. Lapsiparkin järjestävät Lapsirikas-hanke, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä ja Siikajoen Kunta
SPONSORIT

Minustako yrittäjä?
Muhiiko mielessäsi uusi liikeidea?
Pohditko yrityksen perustamista?
• SIIKAJOKI ti 19.2.2019 klo 17-19

Tul
asiaa e kuulem
aan
yr i
kesku
• RAAHE to 21.2.2019 klo 17-19
stelem ttäjyydes
Pääkirjasto, Rantakatu 45, 2.krs.
kahv aan liik tä ja
eidea
ittelu
n
l
o
mass stasi
• PYHÄJOKI ke 27.2.2019 klo 17-19
a.
Ruukin Yrityspuisto, Alhströmintie 1 F

Pääkirjasto, Ruukintie 1, galleria

Lisätietoja: Jussi Kemilä, 040 830 3018, jussi.kemila@raahe.fi

Tilaisuudet ovat samansisältöisiä, maksuttomia ja avoimia kaikille asiasta kiinnostuneille, tervetuloa!

