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kesän kynnyksellä
Tätä kirjoittaessani, meillä on kunnassamme juuri päättynyt kouluilla kuntalaisten keskustelu- ja kuulemistilaisuudet. Sivistyslautakunta on järjestänyt jokaiselle koululle
tilaisuuden sivistystoimen suunnitteilla olevasta palveluverkkorakenteesta, jotta jokaisella kuntalaisella olisi mahdollisuus ilmaista mielipiteensä suunnitelmia kohtaan.
Kuntalaki vaatii kuntalaisten kuulemisen kuntalaisille
oleellisten palveluiden järjestämistä koskevista muutoksista. Näitä kuntalaisten kuulemistilaisuuksia on tämän
minun luottamusurani aikana järjestetty lukuisia: jo v.
2004 Karinkannan koulun lakkauttamisen yhteydessä
järjestettiin ihan vastaavia kuulemistilaisuuksia, samoin
kuntaliitoksen yhteydessä, jolloin järjestettiin vanhan Siikajoen kunnan puolella myös virallinen äänestys asiasta. Sen lisäksi näitä kouluverkkoa koskevia tilaisuuksia
on ollut aiemminkin eri kouluilla eri vuosina samoin kuin
tuulivoimakaavoja ja terveyspalveluita koskevia yleisötilaisuuksia on ollut useita. Kuntalaisia on yritetty kuulla ja
toki tietotekniikan kehittymisen myötä kuuleminen ja palautteen jättäminen on huomattavasti helpompaa, mutta aina kyläläisten kohtaamisella ja suoralla palautteen
antamisella on ja pitääkin olla vaikutus meihin päättäjiin.
Esitän lämpimät kiitokset kaikille näihin tilaisuuksiin osallistuneille, niin kyläläisille kuin luottamushenkilöille.
Näillä kuulemiskierroksilla tuli jokaisella koululla esille
lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi ja miten mahdolliset muutokset vaikuttavat meidän lastemme hyvinvointiin ja myös vapaa-ajan harrastuksiin, jos koulumatkat pitenevät ja sen myötä myös koulupäivien pituudet. Kaikkia
näitä mielipiteitä ja kannanottoja me luottamushenkilöt
pohdimme ja aikanaan teemme päätöksen, mihin suun-

taan sivistystoimen palveluverkkoa lähdetään kehittämään vai jatkammeko nykytilassa. Meitä sitoo kuitenkin
Kuntalain 69 §, jonka mukaan ”Luottamushenkilön tulee
edistää kunnan ja sen asukkaiden parasta sekä toimia
luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla. Luottamushenkilön edellytetään kohtelevan
asukkaita tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti”. Siinäpä
meillä onkin miettimistä, miten kohdellaan tasapuolisesti
ja oikeudenmukaisesti, kuitenkin myös kunnan realiteetit,
vähenevä lapsimäärä, kunnantalous sekä kunnan kokonaisetu, huomioiden.
Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen työryhmä yhdessä kunnan kanssa järjestää elokuussa 24.8 Hyvinvoinnin- ja vapaa-ajan messut Ruukin koululla. Tilaisuuteen
ovat lupautuneet puhumaan maalaislääkäri Kiminkinen
sekä meidän oma geriatri Marja-Liisa Karjula aiheena
”Hyvä mieli vanhetessa”; koskettanee meitä jokaista. Sen
lisäksi siellä on runsaasti näytteilleasettajia, Eikka –bussi,
jossa tehdään mm inBody -mitauksia sekä erilaisia esityksiä. Jospa tuolta messuilta saa vinkin vaikkapa sen uuden
harrastuksen aloittamiseen tai vinkkejä oman terveyden
ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen, mihin jokainen meistä voi
itse parhaiten vaikuttaa.
Toivotan kaikille lukijoille rentouttavaa ja mukavaa kesää; kesän aikana voimme jälleen kerätä voimia syksyä
varten. Ja meidän valtuutettujen yhteystiedot löytyvät
kunnan nettisivuilta, joten olkaa vain rohkeasti yhteydessä; yhdessähän me tätä työtä kunnan ja kuntalaisten hyväksi tehdään.
Päivi Eskola
Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen työryhmän puheenjohtaja
Valtuuston puheenjohtaja

Kunnanvirasto muuttaa!
Vihdoin ja viimein on saatu vanha virastotalo remontoitua. Kunnanvirasto muuttaa virastotaloon kesäkuun
alkuun mennessä. Muuttaminen on iso ruljanssi, ensin toki viedään kalusteet, pöydät, kaapit yms. Myöhemmässä vaiheessa viedään sitten arkistot. Nykyisellä kunnanvirastolla on mm. kaatuneiden muistotaulut
joille mietimme arvoista sijoituspaikkaa. Lisäksi löytyy
Ruukin Kisan palkintokaapit jotka pitää sijoittaa johonkin, olisiko teillä arvoisat kuntalaiset ideoita missä olisi
näiden hyvä olla?

Kunnanviraston kohtalo tulee päätettäväksi syksyllä.
Luultavaa on, että laitamme kylmilleen rakennuksen
ja puramme sopivana ajankohtana pois. Olisihan tässä
hyvä rakennuspaikka asuinrakentamiselle.
Kelan palvelut tulevat sijoittumaan myös uuteen virastotaloon kunhan saamme itsemme muutettua ja
hommattua sitten Kelan palveluita varten tarpeelliset
kalusteet.
Tulemme järjestämään avoimet ovet – päivän kunnanvirastolla kesäkuussa, seuraa ilmoittelua!
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PAAVOLAN VESI OY TIEDOTTAA
Vesimittarien luennasta
Paavolan Vesi Oy suorittaa vuosittaista vesimittarien luentaa lukupiireittäin. Tulevana kesänä lukupiirinä ovat Siikajoen kylän alueet. Mittarit luetaan kesäkuusta alkaen.
Muille asiakkaille postitamme vesimittarilukeman ilmoituskortit, jotka pyydämme pa-lauttamaan täytettynä
kortissa mainittuun määräpäivään mennessä. Vesimittariluke-man voi ilmoittaa myös sähköpostilla osoitteeseen: seija.fingerroos@paavolanvesi.fi. Henkilökunnan
kesälomista johtuen, vesimittarilukeman voi ilmoittaa
puhelimitse 29.7. alkaen. Ilmoituksessa tulee olla seu-

raavat asiat: kulutuslukema, mittarin nume-ro, lukemapäivä sekä ilmoittajan nimi.
Vesilaskutuksen oikeellisuuden vuoksi on tärkeää,
että saamme vesimittarilukeman vuosittain. Ellei mittarin lukemaa ole toimitettu määräajassa tai luennasta ei
ole erikseen toisin sovittu laitoksen kanssa, laitoksella
on oikeus suorittaa laskutus arvion perusteella tai periä
palveluhinnaston mukainen korvaus suorittamastaan
mittarin luennasta.
Lisätietoja:
Seija Fingerroos, puhelin (08) 270 8200
PAAVOLAN VESI OY

KESÄASUKASILTA

Kunnanvirastolla oleva
DEFA
viedään entiselle valtion
virastotalolle toukokuun
lopulla, viimeisten
muuttajien mukana.

Kesäasukasilta on sovittu pidettäväksi 12.6.2019
klo 18 Raahen tienoon golf ry:n ravintolassa.
Tilaisuudessa mukana liikunta- ja vapaa-aika,
tekninen osasto, kunnan johtoa ja poliitikoita.
Asialistalla kunnanjohtajan terveiset ja
muut ajankohtaiset asiat.
Keskustellaan ja vaihdetaan ajatuksia ja
kuulumisia kunnan ja kesäasukkaiden välillä.
Kahvitarjoilu!
Tervetuloa!

MAASEUTUPALVELUT
MAATALOUDEN PÄÄTUKIHAKU
Hakemukset on palautettava viimeistään
SÄHKÖISESTI maanantaina 17.6.2019 kello 23.59
mennessä
PAPERISENA maanantaina 17.6.2019 kello 15.30
mennessä maataloustoimistoon
• 17.6. jälkeen voi jättää vain paperilla ja jätetylle hakemukselle tulee myöhästymispäivät (leikkaus 1 % /
työpäivä)

PERUSTUKIOIKEUKSIEN SIIRROT JA HAKU
VARANNOSTA
Tukioikeuksiin liittyviä toimenpiteitä eli siirtoja ja hakua
kansallisesta varannosta ei voi tehdä sähköisesti.
Tukioikeuksien siirto
Voit siirtää tukioikeuksien omistuksen tai hallinnan lomakkeella 103B. Tee siirtoilmoitus aina, kun tukioikeuksien omistaja tai haltija vaihtuu. Hallinnan siirto on määräaikainen. Omistuksen siirto on pysyvä.
Toimita lomake luovuttavan tilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 17.6. mennessä. Toimita myös
liite 103A, joka on pakollinen liite. Liitteen saat omasta

Vipu -palvelusta tai maataloustoimistosta.
Kun kyseessä on tukioikeuksien siirto koko tilan hallinnan siirron yhteydessä, palauta ilmoitus tukihakuvuonna 15.9. mennessä.
Huom! Tukioikeuksien omistusta ei voida siirtää muille
kuin aktiiviljelijijöille (haettava perustukea siirtohakuvuonna), ei edes omistamiensa peltojen osalta, joiden
tukioikeuksien omistusta ei ole vahvistettu maanomistajalle aiemmin.
Tukioikeuksien haku varannosta
Tukioikeuksia haetaan kansallisesta varannosta lomakkeella 289. Toimita hakemus alueesi elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukseen. Tukioikeuksien haku kansallisesta varannosta päättyy 17.6.2019. Myös kaikki liitteet
tulee olla toimitettuna 17.6.2019 mennessä.

KASVINSUOJELURUISKUJEN TESTAUSTA
10.6. Siikajoki
19.6. Ruukki
8.7. Luohua/Paavola
Ilmoittautumiset ja lisätiedot mm. paikoista:
Roni Riekki, 043 827 1443
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SÄHKÖPOSTIOSOITTEET AJAN TASALLE
Kaikille tiloille lähetetään säännöllisesti sähköinen
KaSi-tiedote sähköpostitse. Myös teemoittaisia, esim.
nautakarjatiloille tarkoitettuja tiedotteita lähetetään
sähköpostin välityksellä tiloille. Osa tilojen ilmoittamista
sähköposteista ei ole enää käytössä, tai ovat virheellisiä. Mikäli teille ei ilmesty KaSi-tiedotetta, mutta haluatte sen, niin ilmoittakaa muuttunut tai virheellinen sähkö-

postiosoitteenne osoitteeseen: ritva.hietala@kalajoki.fi,
(korjaus vipu-palveluun ei riitä).

FACEBOOK
Koulutuksista ja muista maaseutuhallinnon ajankohtaisista asioista tiedotteet löytyvät facebookista, osoitteesta https://www.facebook.com/KaSi.maatalous.
Sivuille pääsee lukemaan myös ilman rekisteröintiä.

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.

Siikajoen jäteaseman palvelut
Jäteasema on avoinna arkitiistaisin klo 16–19 ja
se sijaitsee Ruukin yrityspuistossa, Ahlströmintiellä
entisessä Kontiohallissa. Juhlapyhinä jäteasema on
suljettu. Jäteaseman hoitourakoitsijana toimii Siikajoen 4H-yhdistys: toiminnanjohtaja p. 040 527 9295.
Jäteasema on tarkoitettu Siikajoen kotitalouksista syntyvälle vaaralliselle jätteelle, esimerkiksi nestemäisille
maaleille, lakoille, liuottimille, akuille tai pienille jäteöljymäärille (max 30 litraa) sekä myrkyt, torjunta-aineet
(pienet määrät), loisteputket ja energiansäästölamput
otetaan vastaan jäteasemalla veloituksetta.
Jäteasemalle voi viedä myös kotitalouskäyttöön tarkoitettuja rikkinäisiä sähkölaitteita sekä metalliromua
veloituksetta. Metalliromulla tarkoitetaan esimerkiksi
kattopeltejä, rännejä, metallisia huonekaluja, kuivattuja moottoreita ja ylipäätään kaikkia metallisia esineitä.
Kiinteistön omistaja voi tuoda jäteasemalle myös jääkaapit, pakastimet ja pesukoneet veloituksetta.
Satunnaiset (enintään 200 kg tai 1 m3) peräkärrykuormat kuivaa sekajätettä voi tuoda jäteasemalle maksullisena palveluna. Tällä tarkoitetaan sellaista jätettä,
joka ei mahdu omaan jäteastiaan, esimerkiksi huonekaluja ja vähäistä määrää remonttijätettä. Tällaisen
pienen jäte-erän vastaanottohinta on 30 e. Jäteasemalla siirrytään 2018 kevään aikana siihen, että maksu
suoritetaan laskutuksella, tätä varten asiakkaan tulee
varautua henkilöllisyyden todistamiseen jäteasemalla.
Suuret ja toistuvat kuormat otetaan vastaan Ouluun
Ruskon jätekeskukseen, kuten esim. rakennustyömailta tai vastaavista kohteista syntyvä jäte on määrältään
niin suurta, että se on toimitettava suoraan Ruskon jä-

tekeskukseen.
Jäteasema ei ole tarkoitettu yhdyskuntajätteelle, ts.
tavalliselle arjessa syntyvälle jätteelle, joka aiheuttaa
esim. hajuhaittoja. Tällainen jäte laitetaan aina omaan
jäteastiaan, jonka jätteenkuljetusyritys tyhjentää.
Suuret erät jäteöljyä, 200 litran tynnyrit ja sitä isommat määrät: nouto pyydetään suoraan valtakunnallisista keräysautoista, jotka käyvät hakemassa suoraan
tilalta tai yrityksestä, tilaukset voi osoittaa joko Ekokemille tai Lassila&Tikanojalle.
Lisätietoja kaikkiin edellä mainittuihin asioihin antaa:
Kiertokaari Oy:n Mari Juntunen, p. 044 703 3977

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 pihalla 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 tai asiakaspalvelu@rinkiin.fi.

Vaarallisen jätteen käytännöistä
yrityspuolelle
Siikajoen jäteaseman palvelut on tarkoitettu kodeille.
Yritykset voivat viedä sinne tuottajavastuun alaisia tuotteita korvauksetta, kuten kotitalouslaitteisiin rinnastettavia sähkölaitteita kohtuullisia määriä, loisteputkia,
energiansäästölamppuja, ajoneuvojen lyijyakkuja sekä
metalliromua vastaanottoresurssien puitteissa ja vain
aukioloaikana. Jäteasema on avoinna arkitiistaisin klo

-4-

Siikajoen kuntatiedote
16.00 – 19.00. Jäteasema sijaitsee Ruukin Yrityspuistossa Ahlströmintiellä entisessä Kontiohallissa.
Oulun Jätehuollon vaarallisen jätteen keräysauto
kiertää koko toimialueella 3-4 viikon välein. Keräysautolla on mahdollisuus hakea yrityspuolen jätettä suoraan
yrityksistä. Nouto sekä jätteenkäsittelymaksut laskutetaan jätteen tuottajalta. Nouto- ja hintatiedustelut mari.
juntunen@kiertokaari.fi

Maksuton öljyjätteen (200 litraa tai enemmän) noudon valtakunnallinen tilausnumero on 010-636 6031.
Kiertokaari Oy:llä on yritysten vaarallisen jätteen
kiinteä vastaanottopalvelu vain Ruskon jätekeskuksessa Oulussa.
Katso lisää jätteen lajittelusta, palveluistamme ja
hinnoistamme www.kiertokaari.fi.
Mari Juntunen, erityisasiantuntija, Kiertokaari Oy,
Ruskonniityntie 10, 90620 Oulu, p. 044-703 3977.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
RAAHEN SEUDUN DIABETESYHDISTYKSEN TOIMINTAA
La 8.6. klo 12-15 TULLAAN TUTUIKSI -perhetapahtuma diabeetikkolapsille Raahessa meren rannalla JHL:n
Kummelissa, osoitteessa Takaranta 25, Raahe. Tapahtumassa lapset saavat uusia kavereita ja lasten vanhemmat tutustuvat toisiinsa. Ulkoaktiviteetteja: frisbeegolfia, krokettia ym. LC RaaheFantti sponsoroi tarjoilua.
Tapahtuma on avoin ja maksuton Raahen, Siikajoen ja
Pyhäjoen diabeetikkolapsille perheineen.
Tarjoilujen vuoksi haluaisimme tietoa osallistujamääristä. Ilmoita 30.5. mennessä montako lasta (ikä) /
aikuista osallistuu marjaliisa.jylha@kotinet.com tai tekstiviesti 040 7078981, eija.tapanainen@omanetti.fi tai
tekstiviesti 040 8474082. Vietetään vauhdikas päivä
tutustumisten merkeissä!

Tutustu Kummelin tiloihin netissä Googlen hakusanoilla: Kummeli Raahe.
Su 7.7. Juhlapurjehdus Kaljaasilla. Kaikille avoin juhlapurjehdus kaljaasi Ansiolla Kalajoen Rahjasta Maakallaan su 7.7. Perillä saaressa ollaan noin tunnin ajan.
Matkan kokonaiskestoaika on noin 4,5 tuntia ja sen
aikana tarjotaan kahvia ja virvokkeita sekä lohikeittoa.
Lähtö Vihannista klo 9.15 (St1) ja Raahesta linja-autoasemalta klo 9.45. Lähtö Rahjan satamasta klo 11.
Koko paketin hinta 50e / henkilö jäseneltä ja seuralaiselta. Hinta ei-jäsenille 55e. Lapset 4 -14v 25e ja alle
4-vuotiaat ilmaiseksi. Laivaan mahtuu 34 matkustajaa.
Ilmoittautuminen Marjaliisalle p. 040 7078981 viimeistään 30.6. Lähde mukaan ikimuistoiselle purjehdukselle!
Raahen Seudun
Diabetesyhdistys

OMAISOIVAN ALKUKESÄ 2019
Ti 28.5. klo 13 päiväkahvit Irma ja Heino Pietarilalla
(Tölvääntie 54, Ruukki (Vastaanottokeskuksen takana)
Ke 29.5. klo 13 makkaranpaistoa Kirkkokukkulalla (Siikajoen kylä)
To 6.6. klo 13 toimintapäivä ja päiväkahvit Hakalan pihalla (Kotirannantie 34, Pattijoki)
Ke 12.6. klo 12-16 Laidunkauden avajaiset; ilon ja yhdessä olon päivä tanssin merkeissä Pyhäjärvellä,
linja-autokuljetus, ennakkoilm. 3.6. mennessä. Päivän järjestää Keski-Pohjanmaan Muistiluotsi sekä Raahen ja
Jokilaaksojen OmaisOivat.
Ke 19.6. klo 11-14 Omaishoitajien ja hoidettavien kesäretkipäivä Pitojen Helmeen (Ala-Temmes), omavastuu
10€/hlö, linja-autokuljetus, ennakkoilm. 10.6. mennessä. Yhteistyössä Raahen seurakunnan kanssa.
Ennakkoilm. ja lisätietoja mm. linja-autokuljetuksista OmaisOivan työntekijöiltä:
Riitta Sipola p. 044 551 6803 (riitta.sipola@raahenomaishoitajat.fi)
Milla Haapaniemi p. 044 551 6804 (omaisoiva.raahe@gmail.com)
OmaisOivan toimisto sijaitsee Kauppakeskus Mastossa, 2krs. (Ollinkalliontie 3, 92100 Raahe, Citymarkettia
vastapäätä) ja on avoinna pääsääntöisesti maanantaisin klo 9-13.
Lisätietoa toiminnastamme Raahelaisen Seurat-palstalta, www.raahenomaishoitajat.fi ja Facebookista.
Työntekijät lomalla 22.7.-18.8.
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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
kesä- ja elokuussa avoinna ma–to klo 7.05–11.00 sekä
heinäkuussa tiistaisin ja torstaisin klo 7.05 – 11.00.
Ajanvaraus on ma–pe 12-15 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 12-15 Raahen laboratorion ajanvarausnumerosta, puh. 08 849 4838 tai NettiRassin
kautta. Näytteenotto on suljettuna koko heinäkuun.
1.6. lähtien Raahen sairaalan näytteenottoon ei voi
tulla ilman ajanvarausta muuta kuin päivystysluonteisiin tutkimuksiin.

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.
Ajanvaraukset lastenneuvolaan 1½-, 3- ja 5-vuotiaiden lastentarkastuksiin sekä kouluille 6-vuotiaiden
esikoulutarkastuksiin voi tehdä myös NettiRassin
kautta.

LAPSIPERHEIDEN PALVELUOHJAUS
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
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. Sosiaaliohjaajan
postit voi jättää terveysaseman ulko-oven seinustalla
olevaan postilaatikkoon tai terveysaseman vastaanoton ajanvarausluukulle.

SIIKAJOEN KOTIHOITO
Palveluesimies Tuula Riihijärvi puh. 08 849 5735
ma-pe klo 8-11.
Mäkelänrinteen keskuskeittiö puh. 040 315 6389.
Päivätoiminta on suljettu Alpuassa ja Siikajoenkylällä
27.6.-30.7.2019.

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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Kesän tullessa….

Raahen alueen
Kuulo ry

PUUTARHAILTA
keskiviikkona 12.6. klo 18.00 – 19.30
Paavolassa Paja-Pehkolan pihassa
Voit ottaa mukaan perennoja ja taimia ja vaihtaa niitä muiden kanssa.
Paja-Pehkolan perennoja, Inga Nuojuan yrttejä ja taimia myynnissä.
Myymälästä mm. hyönteishotelleja, betoniruukkuja, keramiikkakukkia.
Kahvila. TERVETULOA!
Järjestää työkeskus Paja-Pehkola, Keskustie 7 Paavola.

Kuulolähipalvelu ja Muistikahvila
jäävät kesätauolle kesä-heinäkuun
ajaksi. Toimintamme jatkuu
Ruukin Terveysasemalla
keskiviikkona 14.8.2019
klo 14-15.30.
Hyvää ja aurinkoista kesää!

SIVISTYSTOIMI
Kirjastojen kesäaukioloajat
3.6.-11.8.2019:

Luohuan lähikirjasto keskiviikkoisin klo 12-16
Paavolan lähikirjasto torstaisin klo 12-19
Lähikirjastojen palautuslaatikot on poistettu käytöstä
kesän ajaksi.
Pääkirjaston huhtikuun näyttely: Laukkakilpailuja ja
hevosten riemua - Suomen Jakin puoliso

Ruukin pääkirjasto p. 040-3156 303 ma 12-20,
ti-to 12-19, pe 10-16:30
Komppalinnan lähikirjasto maanantaisin klo 12-19
Revonlahden lähikirjasto tiistaisin klo 12-19

PITÄJÄPÄIVÄT 1.-7.7.2019
(OHJELMA ALUSTAVA JA TÄYDENTYY)

Maanantai:
Musisointia vanhuksille, Puistola,
Mäkelänrinne ja Paavolatalo
Tiistai
Lähdetään lenkille klo 18. Haastamme kaikki
kylät ja kyläläiset sekä yhdistykset yhteislenkille
pyörällä tai kävellen myöhemmin ilmoittettavaan
kohteeseen.
Keskiviikko:
- Ruokolahden lava, Tanssit klo 19.30 Taikakuu.
- Hautausmaakierros Siikajoenkylällä klo18.30-20
- Koko perheen toiminnallinen puuhapäivä
Ruukki, nuortentalo Ruori piha-alue. Nuorisotoimi
Torstai:
- Koko perheen puuhapäivä Paavola,
Nuorisoseuran talo piha-alue. Nuorisotoimi
- Lauluilta Ruokolahden lavalla klo 18. Pentti ja
Matias Nordström sekä vieraana Aikaset Miehet.

- Perinneurheilukisa klo18 Ruukin pesiskentällä.
Pattijoki-Jokela Kyläseura sekä Ruukin Into
- Ruukin näyttämöyhdistyksen esitykset Kreivinsaaressa ma – pe klo 18. La klo 16. Su klo 14
Lauantai (myyntipaikkavaraukset 0503102795)
- Toritapahtuman avaus klo 10 Kauko Lehto,
kunnanhallituksen puheenjohtaja
- Musiikista vastaa Tallari
- Tanssijaesitys Kia Achren ja Nele Pietarila
- Palokunta / poliisi pyydetty mukaan
- Tietovisa. Tunnetko entisiä ja nykyisiä Siikajokisia.
Palkintona polkupyörä
- Kunnon Talakoot & Liikuntakampanjoiden
kyläkohtaiset palkinnot
- Lapsille Pomppulinna
- Patruunan julkistaminen klo 12
- Vahvinmies kisat ex-kunnanviraston pihalla klo 14
- Ruokolahden lava, tanssit
La 6.7. Jarno Kokko & Tenho klo 20.30
Lopullinen ohjelma seuraavassa kuntatiedotteessa sekä kesäkuun lopulla joka kotiin jaettavassa
mainoslehtisessä.

Perjantai
Komppalinnan kirjasto klo 15-19. Illan kirjavieras
Janne Nevala. Musiikki Hennariikka Kälkäinen ja
Ainoriitta Jaakola. lasten satuhetki & askartelua.
Kahvitarjoilu
- Lasten ja nuorten Onkikisa, kokoontuminen
Onkimestari Eero Karvosen johdolla Kärkiniemen
huoltorakennukselle klo 15. Kaikki palkitaan

Yrittäjä – voit ostaa mainostilaa lehtisestä.
Mainoksen hinta 200 e (sis alv)

Tiedustelut / yhteydenotot
Pitäjäpäivätoimikunnan sihteeri Marko Äijälältä
puh. 0403156241 tai marko.aijala@siikajoki.fi
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Kutsu näytteilleasettajaksi
Ensimmäiset Siikajoen hyvinvointi- ja vapaa-ajan
messut järjestetään Ruukin liikuntahallilla/koulukeskuksella lauantaina 24.8.2019 klo 10-14. Myös
piha-aluetta voi hyödyntää.
Olisiko yhdistyksesi tai hyvinvointialan yrityksesi
kiinnostunut osallistumaan tapahtumaan? Voit tulla
yksin tai yhdessä saman alan yhdistyksen tai yrityksen kanssa. Osallistuminen on ilmaista. Paikkaan saa
pöydät ja tarvittaessa sähkön, mutta omat tekniset
laitteet kannattaa tuoda mukaan. Huom. sähköt saa
vain sisätiloihin!
Voit varata esiintymislavalta ajan, jos haluat julkisesti esitellä toimintaa tai yritystä (maks. 10 min ja
aikoja on rajallisesti). Tilaisuudessa voi esittelyn lisäksi myydä tuotteita.

Siikajoen nuorisopalvelut

Etsivä nuorisotyöntekijä Jenna Niemelä 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 Jenna
Siikajoen Nuoriso-ohjaaja Elina
Satelliitti Virpi

INSTAGRAM
NuortentaloRuori
sateliiitin_jenna

Siikajoennuorisotoimi_ellu
_satelliitti_

Nuortentalo Ruori - neuvontaa,
vierellä astelua, tukea, virikkeitä,
toimintaa ja touhua.
Kaikki kunnan nuorisopalvelut löytyvät osoitteesta Pekkalantie 11. Täällä sijaitsee nuortentalo Ruori.

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 mahdolli-

Messuja markkinoidaan pääasiassa sähköisesti
ja niille avataan omat alasivut kunnan verkkosivuille.
tarvitsemme näytteilleasettajilta lyhyen kuvauksen
toiminnasta ja mitä esittelette tai myytte messuilla
sekä kuvan ja yrityksen/yhdistyksen logon, mikäli sellainen on. Messujen puhujiksi saapuvat maalaislääkäri Tapani Kiminkinen ja geriatrian ylilääkäri MarjaLiisa Karjula. Lisäksi Eikkabussissa tehdään ilmaisia
InBody –mittauksia.
Lisätietoja: Kirsi Autio p. 040 3156 461, kirsi.autio@siikajoki.fi, Marko Äijälä p. 040 3156 241, marko.
aijala@siikajoki.fi. Messujen järjestäjänä toimii Siikajoen kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä.

suuden ammatilliseen, turvalliseen ja luottamukselliseen
aikuiskontaktiin ja auttaa esim. oman jutun löytämisessä
raha-asioiden 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. Lisäksi etsivä on tavattavissa säännöllisesti kouluilla sekä nuorisotoimen ryhmissä ja tapahtumissa.
Oman kunnan etsivän nuorisotyöntekijän Jenna Niemelän tavoitat numerosta 040 3156 243, sekä Whatsappissa, Facebookissa ja sähköpostilla.
Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli mieltäsi askarruttaa
jokin asia!
LÖYDÄ ETSIVÄ kesäkuussa Nuorisotalo Ruorilta
Etsivän nuorisotyön avoimista ovista TIISTAISTA TORSTAIHIN KLO 9-12. Avoimien ovien aikana voit tulla Ruorille
viettämään aikaa ja tapaamaan ihmisiä. Keksitään yhdessä mukavaa tekemistä kesäpäiviin. halutessasi voidaan
samalla katsoa yhdessä myös työnhakuun liittyviä asioita
tai hakemuksia kuntoon.

Raahen seutukunnan 13-17-vuotiaille
nuorille on jaettu liikuntapassit!
Liikuntapassin avulla motivoimme nuoria liikkumaan, kokeilemaan uusia lajeja ja löytämään oman tavan liikkua.
Liikuntapassilla nuori saa etuja liikuntapaikoista ja pääsee
myös ilmaiseksi kokeilemaan eri lajeja.
Liikuntapassi on kätevän kokoinen ja mahtuu kännykän
koteloon / lompakkoon, joten passi kannattaa pitää aina
mukana. Kirjoita passiin heti oma nimi sekä puhelinnumerosi. Passin toiminta-aika on elokuun loppuun saakka, jo-
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hon mennessä passi tulee palauttaa joko koululle tai nuoriso- tai liikuntatoimeen. Vähintään 10 leimaa erilaisista
liikuntakokeiluista passiin keränneet osallistuvat hienojen
tuotepalkintojen arvontaan. Pääpalkintona jopo-pyörä, lisäksi adidas-huppari, kånken-reppu ja muita hyviä tuotepalkintoja. Useat Siikajoen, Raahen ja Pyhäjoen yritykset
ovat mahdollistaneet hulppeat palkinnot. Jos jostakin
syystä, et ole vielä liikuntapassia itsellesi saanut, niin otathan yhteyttä nuoriso-ohjaaja Elinaan p. 040 3156 255.
Lisätietoja löydät nastanetistä https://www.nastanetti.fi/liikuntapassi/ . Nettisivuja päivitellään sitä mukaan
kun tiedot päivittyvät. Liikunnaniloa toivottelee: Raahen liikkuva koulu sekä Raahen, Pyhäjoen ja Siikajoen liikunta- ja
nuorisotoimet

Kesänuokkarit kesäkuussa
varhaisnuorille ja nuorille!
Nuortentalo Ruorilla on avointa nuorisotila –toimintaa varhaisnuorille sekä nuorille. Illoissa usein tehdään yhdessä
erilaisia asioita kuten leivotaan, tehdään ruokaa, pelataan,
askarrellaan, katsotaan elokuvia, vietetään kiireetöntä aikaa yhdessä. Nuorilla on myöskin mahdollisuus suunnitella
sekä toteuttaa ohjelmaa halutessaan.
Perjantaisin 7.6.,14.6. ja 28.6.
Varhaisnuokkarit (4-6-luokkalaisille) klo: 16.00-18.00
Nuoret (13-vuotiaista ->) klo: 18.00-22.00.

Ipanaklubi Ruukissa ja
Siikajoenkylällä!

Tenavien Tempaus! Ajankohtana on sunnuntai 9.6. klo:
12.00-15.00 ja paikkana toimii Paavolan Ruokolahden lava
(os. Limingantie 197,92430 Paavola). Tapahtumassa esiintyy Paavolan Nuorisoseuran taidekerho klo: 12.00-12.30
sekä klo: 14.30-15.00. Lisäksi luvassa toiminnallisia rasteja
klo: 12.30-14.30 (muun muassa leikkejä, kädentaitoja, leivontaa, poniajelua). Tapahtuma on osallistujille ilmainen.

Alakoululaisten kesäleiripäivät tulevat jälleen!
Ruukki, Nuortentalo Ruori tiistaina 11.6. klo: 10-15 ja keskiviikkona 12.6. klo: 10-15. Siikajoenkylä, Heikinhovi torstaina
13.6. klo: 10-15. Ohjelmassa luvassa leikkejä, pelejä, yhdessä tekemistä ja olemista. Kädentaitoja sekä ruoan laittoa.
Leiripäivät ovat suunnattu alakoululaisille. Leiripäivät ovat
osallistujille ilmaisia. Ilmoittautumiset piakkoin, kuitenkin viimeistään 31.5. mennessä nuoriso-ohjaaja Elinalle p. 040
3156 255. Viestiin tiedot; Leiripäivät, johon osallistut, nimi,
ikä sekä mahdolliset ruoka-aine allergiat. Järjestetään yhteistyössä Siikajoen 4H-yhdistyksen kanssa.

Piknikki nuorille Ruorilla la 15.6!
Nappaappa kaveri mukkaa ja tulukaapa lauantaina 15.6.
klo: 13.00-15.00, piknikille nuortentalo Ruorille. Nuorisotoimi tarjoaa evväät. Sateen sattuessa, mennään sadetta
pakoon sisätiloihin. Tapahtuma on päihteetön sekä pääsymaksuton.

Jussi-kinkerit to 20.6!

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. Kevät kauden viimeiset kerrat on juhannusviikolla.
Sen jälkeen toiminta jää kesätauolle. Lisätietoja saat nuoriso-ohjaajalta p. 040 3156 255

School´s Out- koulujen
päättäjäistapahtuma ke 29.5. Ruukin
Hietamaalla!
Perinteinen koulujenpäättäjäis –tapahtuma tulee jälleen.
Tänä vuonna tapahtuma järjestetään ke 29.5. klo: 17.0021.00. Tapahtuma on päihteetön sekä pääsymaksuton.
Tapahtuma on suunnattu 5-luokkalaisista -> Ohjelmassa
on muun muassa Karting ajoa klo: 17-19 ( Alle 15-vuotiailta
täytyy olla huoltajan lupa ajamiseen), Jousiammuntaa Oulun
jousimiehet ry:n toimesta klo: 17.00-21.00, Fatbike- pyörät
kokeiltavana, pihapelejä, musiikkia, pientä naposteltavaa,
Frisbeegolf pelailua. Tapahtuma järjestetään liikuntatoimen kanssa yhteistyössä.

Tenavien Tempaus- koko perheen
tapahtuma Paavolassa!

Perinteiset Jussi-kinkerit tulevat jälleen! Merkkaappa sinäki
jo kalenterriin torstai 20.6. klo: 17-21. Luvassa alkoholittomia drinkkejä, grillaamista, mölökky sekä saappaan heitto
–skaba, yhdessä olemista ja tekemistä.
Tapahtuma on suunnattu 13-vuotiaista eteenpäin. Tapahtuma on osallistujille maksuton.

Reissu Raatiroll-tapahtumaan!
Raahen nuorisotoimi järjestää nuorille kulttuurisen tapahtuman ke 26.6. klo: 18-22. Tapahtumassa on live musiikkia
ja lavalle nousee Are ja Kriso, Wagtails, Audile, Cledos. Lisäksi luvassa pop up-nuokkarit. Siikajoen nuorisotoimi tarjoaa nuorille reissun tapahtumaan. Elikkäs ke 26.6. Bussin
aikataulut; Paavolan seo klo: 17.00, Ruukki nuortentalo
Ruori klo:17.10, Revonlahden Neste klo:17.25 ja Siikajoenkylän Sale klo:17.40. Raahesta bussi lähtee klo:22.00 takaisin
kotia reittiä siikajoenkylä-revis-rki-pla. Reissu on pääsymaksuton sekä päihteetön. Reissu on suunnattu 13-vuotista ->
Ilmoittautumiset nuoriso-ohjaajalle p. 040 3156 255, viestiin tiedot; Raatiroll, nimi, ikä, mistä nouset bussiin.

Lisäksi heinäkuulle tulossa
Koko perheen puuhapäiviä, kesänuokkareita, pop up-tapahtumia. Elokuulle tulossa muun muassa hyvinvointi leiripäivät
nuorille, reissu Ranuan eläinpuistoon ja rovaniemeläisräppärin ohjaama lyriikkapaja!

Paavolassa on jälleen luvassa koko perheiden tapahtuma,
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LIIKUNTATOIMI

Massaliikuntakampanja eli Kansanhiihto suksittu
1.2.-31.3. välisenä aikana :) Arvontapalkintojen voittajat
julkistetaan liikuntatoimen facebookissa, www.siikajoki.
fi sekä kesäkuun kuntatiedotteessa. Kiitos jo nyt kaikille. Suorituskortteja palautui HURJAN paljon ja samalla myös kiitos eri kylien latumiehimmelle erinomaisesti
työstä :) Myös aktiivisin kylä palkitaan Pitäjäpäivien torijuhlan yhteydessä la 6.7. :)
VESITALLAAJA-ryhmä jatkaapi syksyllä Vesipekassa.
SENIORIPASSIN voit lunastaa joko Vesipekasta tai Zimmarista. Lisätietoja uimahalleilta sekä heidän nettisivulta tai liikuntasihteeriltä. Vesipekan senioripassiin tulossa muutoksia. Niistä lisätietoa myöhemin…
Tenniskentät (Paavola, Ruukki, Revonlahti). Kentät
ovat pelaajien käytössä maksutta. Avaimia saapi kunnanviraston keskuksesta, pantti 10 e.
Tennispuulaakista tarkempia tietoja liikuntatoimen facessa
Kansanhiihtokampanjan arvontapalkintojen voittajat löydät kunnan nettisivulta sekä liikuntatoimen facebook-sivulta. Kiitokset todella runsaasta
osallistumisesta hiihtokampanjaan. Onnittelut voittajille
ja tavataan Siikajoen Ympäriajo-pyöräilytapahtumassa
juhannusviikolla :)
Eläkeläisten liikuntatapahtuma Kärkiniemessä keskiviikkona 5.6 klo 12.
Voimaa Vanhuuteen seutukunnallisen projektin
vertaisveturi-iltapäivä pidetään Raahessa Huilissa to
6.6. klo12-15
KESÄN LIIKUNTATOIMINTAA LAPSILLE ja NUORILLE
Liikuntatoimen Urheilukoulut starttaavat 3.6. ja
kestävät viikot 23, 24 sekä 25. Maksuttomissa kouluissa
harrastetaan monipuolista liikuntaa lasten ehdoilla. Mukaan mahtuu kaikenikäisiä lapsia ja nuoria, sillä mukana on aina vähintään kaksi ohjaajaa eli saamme jaettua
porukan kahteen ryhmään. Ohjaajana toimii allekirjoittaneen lisäksi Jari Manninen (p.0442902267) sekä kesätyönuoria.
Kokoontumisajat ja – paikat ovat seuraavat:
Luohuan koulu:
Ti 10-11.30
To 12-13.30
Paavolan koulu:
Ti 12-13.30
To 10-11.30
Ruukki, Kärkiniemi:
Ma 10-11.30 Ke 10-11.30
Revonlahden koulu:
Ma 12-13.30 Ke 14-15.30
Siikajoki, Urheilumaa: Ti 14-15.30
Ke 12-13.30
Lisäksi Kärkiniemessä torstaisin jalkapallokerho noin alle 15-vuotiaille klo 14:00-15:30. Omia liikunta-

välineitä voi ottaa mukaan ja muistakaa myös päähine
ja JUOMAPULLO. Urheilukoulut jatkuvat juhannuksen
jälkeen Ruukin Kisan järjestämänä. Tästä jaetaan oma
tiedote urheilukouluissa.
Liikuntatoimi ja Ruukin Into järjestää pesiskoulun
Ma 3.6. – pe 7.6. Tervetulao mukkaan iloisella mielellä
kaikki 7-100 vuotiaat. Ruukin pesiskentällä vetäjinä Jari
Manninen ja Petri Vuori. Pesiskouluun EI ennakkoilmoittautumisia. Huom. Tästä saa liikuntapassiin merkinnän
lajikokeilusta.
Liikuntatoimen KUNTOPESIStä viritellään niin Ruukissa kuin Paavolassa. Tervetuloa kaikki nuoret&aikuiseteri
kyliltä mukkaa. Mahollisimman paljon omia välineitä
messiin. Eka kokoontuminen Ruukin pesiskentälle ke 5.6
klo19 jossa suunnitellaan jatkoja! Puuhamiehinä Kiviojan
Jouni ja Vuoren Petri. Meillä ilmoittautumalla liitämme
sut Kuntopesis Wappiryhmään.
Lajien puulaakit / tapahtumat: (ilm. Markolle,
tekstari, soitto, face, meili, suullisesti tai savumerkeillä)
· School´s Out Hietamaa 29.5. ja liikuntahäppeninki Heikinhovi 7.6 (yhdessä Nuorisotoimi)
· Futispuulaaki Kärkiniemessä ma 17.6. klo 16.30. VOK:n
vuorot ti ja to klo 16-18
· Frisbeegolfin kunnanmestaruudet ratkotaan myös kesällä. (kilpailupäivä avoin)
· Beachvolleyn paremmuudet ratkotaan Hietamaalla (kilpailupäivä avoin)
· Katusählyturnaus pelataan kunnanviraston parkkipaikalla tiistaina 18.6. klo 16->
Ja samana päivänä on pyöräilytapahtuma Siikajoen
Ympäriajo Lähtöpaikat ja ajat. Siikajoen OP klo 15.45.
Luohua Veikkola klo 16.30. Saarikosken koulun alue klo
16.30. Paavolan Kiska klo 17.00. Tuomiojan NS klo 17.00.
Revonlahden koulu klo 17.00. Ilmainen HUOLTOpiste Ruukissa kunnanvirastolla, jonne tavoitteena on siis saada
pyöräilijät joka kylältä kuuden pintaan. Osallistujien kesken arvotaan liikunnallisia palakintoja sekä lisäksi kaikki
saavat osallistumispalkinnon.
Lasten nappulaolympialaiset mitellään leikki- sekä rennolla mielellä keskiviikkona 19.6. klo 18 Kärkiniemen Urheilupuistossa. Ilmoittautumiset paikanpäällä
viimeistään klo 17.45, sarjat kaikenikäisille kuten myös
palkinnot
Liikuntatoimen Fatbiket (2 kpl) ovat viime kesäiseen
tapaan päiväaikaan vuokrattavissa Maatilamatkailu Törmälässä. Sieltä on hyvä suhkaista hienolle Joutsenreitille. Lisätietoja www.siikajoki.fi ja liikuntatoimen facebooksivulta

Siikajoen alueen seurakunnan kesäkerhot 3.6.-20.6.19
2011-2015 vuonna syntyneille lapsille:
maanantaisin Ruukin srk-talon piha klo 10-14
tiistaisin Siikajoen pappilan piha klo 10-14
keskiviikkoisin Revonlahden srk-talon piha klo 10-14
torstaisin Paavolan srk-talon piha klo 10-14.

Omat eväät ja säänmukainen vaatetus.
Lisätietoja:
Ruukki- Paavola 040 6710 719 ja 040 6710 722
Revonlahti- Siikajoki 040 6710 653
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MUUT
RUUKIN INVALIDIT, ELÄKELIITON PAAVOLAN JA RUUKIN YHDISTYKSET
Kiertomatka Etelä-Pohjanmaalle to-la 5.-7.9.2019
Kohteina Ähtärin Pandatalo, eläinpuisto ja kotieläintila, Tuurin Kyläkauppa ja Töysän kenkätehdas, valinnaisena Alavuden Öljynpuristamo, Vietävän Hyvää
-lähituotteiden erikoismyymälä ja Taidekeskus Harri,
jossa mm. Toivo Kuula -näyttely, veteraanien perinnehuone sekä Arabian maitokannukokoelma.
Majoitus 2 hh Hotelli Mesikämmenessä ja toinen yö
Härmän kylpylässä, jossa kylpylä, kuntosali ja orkesteritanssit. Hinta-arvio 230 e/hlö + kuljetukset,
sisältää majoituksen aamiaisineen, pääsymaksut ja 3
ateriaa.
Tied. ja ilm. puh. Marja 0443838071,
Olavi 0505607831 tai Pirkko 040 5179 397
viim. 26.7.
Tarkemmat hinta- ja aikataulutiedot

seuraavassa kuntatiedotteessa.
Arvottavaa mukaan.
Tervetuloa elämykselliselle pitäjäkierrokselle!
Matka Hupisaarten kesäteatteriin Oulun Työväen
Näyttämön esittämään komediaan
ESPANJANKÄRPÄNEN
sunnuntaina 7.7.19 klo 14 alkavaan näytökseen.
Arnoldin ja Bachin klassikkokomedian tapahtumat
sijoittuvat 20-luvulle Oulun oloiseen kaupunkiin.
Retken hintaan, 35e, sisältyvät lippu, matka ja väliaikakahvit. Katsomo on katettu ja näytelmä kestää
väliaikoineen 2 tuntia. Sitovat ilmoittautumiset
26.6.mennessä Marjalle puh. 044 383 8071, Pirkolle 040 517 9397 tai Olaville 050 560 7831. Aikataulusta ilmoitellaan myöhemmin. Tulethan mukaan!

Pehkolan osakaskunta vuokraa
- Laituripaikkoja veneille Vekalassa
40e/vuosi, sisältää talvisäilytyspaikan Vekalan ranta-alueella.
- Vekalan maja 15e/kokous,
30e/ilta, 40e/vrk.
Tiedustelut 040 7246213
Lisäksi myydään
pyydysmerkkejä 15e/verkko
tai katiska sekä
vesilintujen pyyntilupia 20e/kausi.
Lupamyyntipaikat:
Ruukin TB huoltoasema ja
Ruokolahden kesäkahvila.

Tuomiojan
Kesäteatteri
2019 esittää:
Sakari Pipatin komedian
Herra Alzheimer
Esityspäivät ja ajat:
pe 19.7. klo 19, su 21.7. kaksi
esitystä klo 15 ja 18, ke 24.7. klo
19, pe 26.7. klo 19, su 28.7. kaksi
esitystä klo 15 ja 18, ke 31.7. klo
19, pe 2.8. klo 19, su 4.8. kaksi
esitystä klo 15 ja 18,
Liput 15e, Smartum käy maksuksi.
Esitystä ei suositella lapsille.
Paikkoja on rajoitetusti, joten
liput kannattaa varata ennakkoon.
Tiedustelut ja varaukset heinäkuussa numerosta 045-2459015.
Seuraa ilmoittelua!
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Ilmoittautumiset puh. 040 3156 255 tai elina.matkaselka@siikajoki.fi. Voit ilmoittautua kerralla
yhteen tai useampaan leiripäivään. Kerro ilmoittautuessa, nimi, ikä ja mahdolliset ruoka-aine allergia.
Järjestävät 4H –yhdistys ja Siikajoen nuorisotoimi yhteistyössä.

KESÄLEIRIPÄIVÄT ALAKOULULAISILLE RUUKISSA JA SIIKAJOENKYLÄLLÄ
Suositut kesäleiripäivät tulevat taas. Luvassa leikkimistä, käsillä
tekemistä, ulkoilua, liikuntaa ja mukavaa yhdessäoloa.
- Ruukissa Nuortentalo Ruorissa: 11.6 ja 12.6. klo 10-15
-Siikajoenkylällä Heikinhovissa: 13.6. klo: 10-15
Leirit ovat osallistujille ilmaisia, tarjolla lämmin ruoka ja välipala.

Siikajoen kuntatiedote

4H ON MUUTTANUT
4H on muuttanut uuteen osoitteeseen. Meidät löytää tästä lähin Nuortentalo Ruorilta,
Pekkalantie 11.

JÄTEASEMAN SEKAJÄTTEEN MAKSU MUUTTUU
Siikajoella jäteasemalla sekajätteen maksukäytännöt muuttuvat. Jäteasemalla voi maksaa
sekajätekuorman käteisellä 30.6 saakka. Tämän jälkeen emme ota enää vastaan käteistä.
Jäteasemalle on tullut käyttöön korttimaksupääte. Laskutus on mahdollinen, mutta ensisijainen
maksu on pankkikortilla. Otamme samalla myös käyttöön uuden järjestelmän, joten
tarvitsemme kaikilta asiakkailta henkilötiedot. Valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi
asioidessasi jäteasemalla ensimmäistä kertaa. Jäteasema on tarkoitettu vain kotitalouksille, ei
yritykselle tai yhdistyksille.

SIIKAJOEN 4H-YHDISTYS

UUSI VS. TOIMINNANJOHTAJA
Siikajoen 4H – yhdistyksen uusi vs. toiminnanjohtaja Salla Pesälä on aloittanut työnsä 6.5. Sallan
voi nähdä koulunuokkareilla, erilaisissa tapahtumissa ja Nuortentalo Ruorilla, tulkaahan
jututtamaan!

Koko perheen porinapäivät
Mutterimajalla parillisten viikkojen sunnuntaina (2.6.,
Rompetori-peräkärrykirppis Tuomiojan
16.6., 30.6. jne) klo 14 alkaen. Omat eväät mukaan.
Nuorisoseuran kentällä la 8.6. klo 12-15
SIIKAJOEN
4H-YHDISTYS
Mutterimaja
Tule myymään käyttämättömäksi jäänyttä, vanhaa
Nuorisoseuran mutterimaja on vuokrattavissa
tai uutta esim. peräkärrystä tai pöydältä. Ei paikkayksityistilaisuuksia varten 50e/vrk. Tiedustelut ja vamaksua. Myyjien vastaanotto klo 11 alkaen.
raukset p. 040-8394987/Essi tai 0400-950761/
Kahviosta voi ostaa makkaraa ja kahvia.
Arja. Muina aikoina mutterimaja on kuntalaisten
Tervetuloa myymään tavaraa ja tekemään
löytöjä! 4H-YHDISTYS
SIIKAJOEN
vapaassa käytössä.

TUOMIOJAN NUORISOSEURA

KESÄLEIRIPÄIVÄT ALAKOULULAISILLE RUUKISSA JA SIIKAJOENKYLÄLLÄ
Suositut kesäleiripäivät tulevat taas. Luvassa leikkimistä, käsillä
tekemistä, ulkoilua, liikuntaa ja mukavaa yhdessäoloa.
- Ruukissa Nuortentalo Ruorissa: 11.6 ja 12.6. klo 10-15
KESÄLEIRIPÄIVÄT ALAKOULULAISILLE RUUKISSA JA SIIKAJOENKYLÄLLÄ
-Siikajoenkylällä Heikinhovissa: 13.6. klo: 10-15
Suositut kesäleiripäivät tulevat taas. Luvassa leikkimistä, käsillä
Leirit ovatulkoilua,
osallistujille
ilmaisia,
tarjolla
lämmin ruoka ja välipala.
tekemistä,
liikuntaa
ja mukavaa
yhdessäoloa.
- Ruukissa Nuortentalo Ruorissa: 11.6 ja 12.6. klo 10-15

Ilmoittautumiset puh. 040 3156
255 tai elina.matkaselka@siikajoki.fi.
-Siikajoenkylällä
Heikinhovissa: 13.6. klo: 10-15 Voit ilmoittautua kerralla
yhteen tai useampaan leiripäivään.
ilmoittautuessa,
nimi,lämmin
ikä ja mahdolliset
ruoka-aine allergia.
Leirit ovatKerro
osallistujille
ilmaisia, tarjolla
ruoka ja välipala.
Järjestävät 4H –yhdistys ja Siikajoen nuorisotoimi yhteistyössä.

Ilmoittautumiset puh. 040 3156 255 tai elina.matkaselka@siikajoki.fi. Voit ilmoittautua kerralla
yhteen tai useampaan leiripäivään. Kerro ilmoittautuessa, nimi, ikä ja mahdolliset ruoka-aine allergia.
JÄTEASEMAN
MAKSU
MUUTTUUyhteistyössä.
Järjestävät 4HSEKAJÄTTEEN
–yhdistys ja Siikajoen
nuorisotoimi

Siikajoella jäteasemalla sekajätteen maksukäytännöt muuttuvat. Jäteasemalla voi maksaa
sekajätekuorman
käteisellä 30.6
saakka.
Tämän jälkeen emme ota enää vastaan käteistä.
JÄTEASEMAN SEKAJÄTTEEN
MAKSU
MUUTTUU
Jäteasemalle
on tullut käyttöön
korttimaksupääte.
Laskutus on
mahdollinen,
mutta ensisijainen
Siikajoella jäteasemalla
sekajätteen
maksukäytännöt muuttuvat.
Jäteasemalla
voi maksaa
sekajätekuorman
käteisellä
30.6 saakka.
Tämän
jälkeen
emmeuuden
ota enää
vastaan käteistä.
maksu
on pankkikortilla.
Otamme
samalla
myös
käyttöön
järjestelmän,
joten
Jäteasemallekaikilta
on tullutasiakkailta
käyttöön korttimaksupääte.
Laskutus on mahdollinen,
ensisijainen
tarvitsemme
henkilötiedot. Valmistaudu
todistamaanmutta
henkilöllisyytesi
maksu
on
pankkikortilla.
Otamme
samalla
myös
käyttöön
uuden
järjestelmän,
joten
asioidessasi jäteasemalla ensimmäistä kertaa. Jäteasema on tarkoitettu vain kotitalouksille, ei
tarvitsemme kaikilta asiakkailta henkilötiedot. Valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi
yritykselle tai yhdistyksille.

Siikajoen 4H-yhdistys, Pekkalantie 11, 92400 Ruukki.
puh. 040 527 9295, siikajoki@4h.fi, www.siikajoki.4h.fi

asioidessasi jäteasemalla ensimmäistä kertaa. Jäteasema on tarkoitettu vain kotitalouksille, ei
yritykselle tai yhdistyksille.

UUSI VS. TOIMINNANJOHTAJA
Siikajoen
– yhdistyksen uusi vs. toiminnanjohtaja Salla Pesälä on aloittanut työnsä 6.5. Sallan
UUSI VS.4H
TOIMINNANJOHTAJA
voiSiikajoen
nähdä koulunuokkareilla,
tapahtumissa
Nuortentalo
Ruorilla,
tulkaahan
4H – yhdistyksen uusierilaisissa
vs. toiminnanjohtaja
SallajaPesälä
on aloittanut
työnsä
6.5. Sallan
voi nähdä koulunuokkareilla, erilaisissa tapahtumissa ja Nuortentalo Ruorilla, tulkaahan
jututtamaan!
jututtamaan!

4H ON MUUTTANUT
MUUTTANUT
4H4H
onON
muuttanut
uuteen osoitteeseen. Meidät löytää tästä lähin Nuortentalo Ruorilta,
4H on muuttanut uuteen osoitteeseen. Meidät löytää tästä lähin Nuortentalo Ruorilta,
Pekkalantie 11.
Pekkalantie 11.
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Revonlahden
kotikylä-yhdistys

KANSALLISPUKUKIMARA
Paavolan Nuorisoseuralla su 9.6. klo 16.00

- oman kylän parhaaksi -

Tilaisuudessa on
- ihailtavana ja esittelyssä kymmeniä kansallispukuja
- tietoa kansallispukujen historiasta ja käytöstä
- kansallispukukirjojen näyttely
- kansallispuvun innoittamia tuotteita
- teemaan sopivia maakunta- ja kansanlauluja
yhdessä laulettuna
- kahvio
Vapaa sisäänpääsy, tervetuloa!
järj. Paavolan Nuorisoseura

Tervetuloa ti 28.5. klo 18.00 Kotiseututalolle
”nojatuolimatkalle” tutustumaan Oskari Virsun
Revonlahden taloista 1960-1970-luvulla ottamiin
valokuviin sekä tunnistamaan ja tutustumaan
1930-1970-luvun valokuviin kyläläisistä, matkoista ja tapahtumista. Osa kuvista on Oskari Virsun
kuvaamia ja osa Kotikyläyhdistykselle lahjoituksena saatuja. Tulkaapa porisemaan! Kahvitarjoilu!
Revonlahden kotikyläyhdistys toivottaa kyläläisille ja
lomailijoille lämmintä ja vähäsateista kesää. Kyläkirjaillan porinoinnit jäävät kesätauolle, tavataan syksyllä.
Kotiseututaloa vuokrataan juhlien pitopaikaksi.
Vuorokausihinta 150 €: sisältää myös saunan,
kodan ja laavun käytön. 12 h/ 80 € sisältää myös
saunan, kodan ja laavun käytön. 3 h/ 60 € sisältää
talon ja kodan käytön. Saunailta 25 €: sisältää, saunan, kodan ja laavun käytön. Pöytäliinojen vuokra
5€/liina. TILOJEN VUOKRAUS JA
LISÄTIETOJA puh: 045 8843685 tai
kotiseututalo@revonlahti.com.
www.revonlahti.com

Tilaisuuteen voit tulla missä vaatteissa vaan,
mutta jos sinulla on kansallispuku nyt olisi hyvä
tilaisuus pukea se päälle ja tulla tuulettamaan
sitä muiden pukujen joukkoon.

SIIKAJOKILAAKSON
RIISTANH
S IOI IKTAOJYOHKD
I LI SATAYKSS O N

Koeammunnat 2019.
Koeammunnat 2019.

RIISTANHOITOYHDISTYS
Paukkula
pvm

klo
Paukkula
pvm
27.heinä
10:00
3.elo

27.heinä
10:00

10.elo

Rantsila
pvm

Rantsila klo
klo
pvm
6.heinä
10:00

Olkijoki
pvm

Olkijoki klo
klo
pvm
27.heinä
10:00

Koeammuntoihin
ilmoittautuminen
viimeistään
1 tunti
klo
ammuntojen alkami10:00jälkeen!
sen

10:00
28.heinä

6.heinä
11:00

10:00
4.elo

27.heinä
12:00

3.elo
10:00

10:00
11.elo

28.heinä
11:00

11:00
15.elo

4.elo
18:00

24.elo

10.elo
10:00

10:00
18.elo

11.elo
11:00

11:00
24.elo

15.elo
10:00

31.elo

24.elo
10:00

10:00
1.syys

18.elo
11:00

11:00
31.elo

24.elo
10:00

31.elo

10:00
14.syys

1.syys
10:00

11:00
5.syys

31.elo
18:00

14.syys

10:00
14.syys

5.syys
10:00

Toiminnanohjaaja
10:00
Ari
Mustonen
p.
040 1740 123
18:00

28.syys

14.syys
10:00

10:00

28.syys

10:00

METSÄSTÄJÄKURSSI JA -TUTKINNOT 2019

12:00

Käteismaksu
18:00
20e/suorituskerta.
10:00

Ennakkoilmoittautuminen Risto Lantolle 26.7.
Koeammuntoihin ilmoittautuminen viimeistään 1 tunti ammuntojen
alkamisen
jälkeen!
mennessä
risto.lantto@kotinet.com
tai puh. 050Käteismaksu
20€/suorituskerta.
Siikajoen
Riistanhoitoyhdistys
järjestää
metsäs3901022.
Koeammuntoihin ilmoittautuminen viimeistään 1 tunti ammuntojen alkamisen jälkeen!
täjäntutkintoja
2.8., 9.8.,20€/suorituskerta.
23.8., 6.9., ja 20.9. TutKurssin järjestäminen edellyttää 6 osallistujaa ja
Käteismaksu
Toiminnanohjaaja
Ari
Mustonen
p.
040
1740
123
kinnot alkavat klo 18.00 ja maksu on 20e koekerralsen hinta on 40e (käteinen).
ta käteisenä. Toiminnanohjaaja Ari Mustonen p. 040 1740 123Tapahtumapaikat voi tarkistaa myöhemmin esim.
Metsästäjäkurssi järjestetään 29.7.-1.8.2019 (3
Riistakeskuksen nettisivuilta: http://riista.fi/mettuntia/pvä) alkaen klo 18.00.
sastys/tapahtumahaku/
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KESÄKUU:
La 1.6. klo 20.30-01.00 (lippu 15€)
Antti
Ahopelto & Etiketti
PAAVOLAN KYLÄ- JA KOTISEUTUYHDISTYS
La 8.6. klo 20.30-01.00 (lippu 15€)
Sivultamme www.facebook.com/paavolanseutu Teijo Lindström & MiSio
löydät tietoa Paavolan tapahtumista, toiminnasta Ke 12.6. klo 19.30-23.30 (lippu 15€)
ym. kiinnostavista asioista. Käy katsomassa!
Leif Lindeman & Amore
Paavolan museo avoinna sopimuksen mukaan. La 15.6. klo 20.30-01.00 (lippu 15€)
Jäsenmaksut vuodelle 2019:
Tulipunaruusut
Henkilöjäsenyys 5 €, perhejäsenyys 10 €
Su 16.6. klo 18.00-21.00 (lippu 10€)
Kannatusmaksu 20 €
Matias ja Pentti Nordström
Tilinumero: FI12 5317 0340 0044 95
Ke 19.6. klo 19.30-23.30 (lippu 15€)
Finlanders
Tule mukaan toimintaan!
La 22.6. klo 20.30-01.00 (lippu 15€)
Lisätietoa: Jari Sihvonen (puh. 040 411 6350)
Virpi Piippo & Coralia
Ke 26.6. klo 19.30-23.30 (lippu 15€)
PAAVOLAN NUORISOSEURA
Hurma
Nuorisoseurantalo (Kirkkotie 14, Paavola)
La 29.6. klo 20.30-01.00 (lippu 15€)
Suunnitteletko juhlaa, tapahtumaa, kokousta tms.
Teemu Roivainen & Energia
Nuorisoseurantaloa vuokrataan tilaisuuksien järjestämiseen, ota yhteyttä (p. 0500 169 312/ Ami), Lavan kesäkioski avoinna 25.5.-14.9. tiistaista
voit käydä tutustumassa taloon. Kauttamme myös sunnuntaihin klo 12-19. Matkaparkki avoinna joka
päivä. Matkaparkin sähköpaikan tai huoltorakenpitopalvelu. www.facebook.com/pnstalo
nuksen avaimen voi vuokrata kesäkioskilta aukiJäsenmaksut vuodelle 2019:
oloaikana. (sähköp. 5€ /vrk, huoltorak. 15€ /vrk).
Henkilöjäsenyys 5 €
Tervetuloa!!!
Kuntosali (6 kk) 15 €
Kuntosali (6 kk) 12 € (seuran jäsenille)
www.facebook.com/ruokolahdentanssilava
Tilinumero: FI27 5317 0310 0017 37
Nuorisoseurantalon kuntosali avoinna joka
päivä klo 06.00 – 21.30.
Paavolan valaistu kuntorata suuntaa
ELÄKELIITON PAAVOLAN YHDISTYS
Nuorisoseuralta Laurinsaareen, jossa taukoTeemme retkiä, käymme teatterissa ym.
paikkana laavu. Radan edestakainen pituus
n.3,5 km. Laurinsaaren laavulla kuntovihkoon
Ota yhteyttä!
nimen laittaneiden kesken arvotaan palkintoja!
Puheenjohtaja Matti Kelloniemi, p. 040 868 7527
Jäsenasiat Liisa Meriläinen, p. 040 562 2738
Defibrillaattori Paavolan Nuorisoseurantalolla.
Toivotamme myös uudet jäsenet tervetulleiksi!
Katso lisätietoa kerhoista, talon vuokrauksesta
ym. kotisivulta www.paavolanns.fi
Lisätietoa: www.elakeliitto.fi/paavola
Nähdään kerhoissa, tapahtumissa ja talkoissa! www.facebook.com/ELpaavolanyhdistys
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Tervetuloa
mukaan
Ruukinkyläyhdistyksen
kyläyhdistyksen toimintaan!
Tervetuloa
mukaan
Ruukin
toimintaan!
Ruukin
kyläyhdistys
yleishyödyllinen yhdistys,
yhdistys, jonka
onon
edistää
kylän
Ruukin
kyläyhdistys
ry.ry.
onon
yleishyödyllinen
jonkatarkoituksena
tarkoituksena
edistää
kylän
asukkaiden
yhteistyötä
ja
omatoimisuutta,
kylän
elinkelpoisuutta,
ja
kyläkulttuurin
kehittymistä,
asukkaiden yhteistyötä ja omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta, ja kyläkulttuurin kehittymistä,
vaalia kulttuuriperintöä sekä toimia kylän edunvalvojana.
vaalia
kulttuuriperintöä sekä toimia kylän edunvalvojana.
Vuosittaisia tapahtumia mm.:
Liity jäseneksi:
Vuosittaisia
tapahtumia
mm.:
* Toukokuussa
puutarhamessut
Liity
jäseneksi:jäsenhakemus nettisivuillamme
Käy
täyttämässä
* Toukokuussa
puutarhamessut
* Syyskuussa luomumarkkinat
Käy
täyttämässä
jäsenhakemus
ja maksa yhdistyksen
jäsenmaksu 10nettisivuillamme
e / jäsen
* Syyskuussa
luomumarkkinat
* Kansansääennustuksen
SM-kisat
ja maksa
yhdistyksen jäsenmaksu
10 eyhdis/ jäsen
TAI
kannattajajäsenmaksu
(mm. yritykset,
* Kansansääennustuksen
* Joulukauden avajaisetSM-kisat
/ joulutori

TAI kannattajajäsenmaksu
(mm. yritykset, yhdistykset)
50e.
tykset)tilille
50e.FI66 5317 1720 0178 67
Maksu

* Joulukauden avajaiset / joulutori

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

* vuokraa kanoottia, myyntipöytiä ym.

facebook.com/ruukinkyla

www.kreivinsaari.fi
facebook.com/kreivinsaari

www.kreivinsaari.fi
facebook.com/kreivinsaari

KAIKILLE AVOIMET

KAIKILLE
AVOIMET
TALKOOT

TALKOOT
Kreivinsaaressa
Kreivinsaaressa
tiistaisin klo 18-21

Monenlaista tekemistä,
tiistaisin
klo 18-21
mukavaa seuraa
ja
tietysti
talkootarjoilut!
Monenlaista
tekemistä,

mukavaa seuraa ja
tietysti talkootarjoilut!

- 15 -

50

61

VAUHTIMAA
VAUHTIMAARACE
RACE

Julkinen tiedote
125
25
0

KansallinenKansallinen-//NorthCup
NorthCupaluesarja
aluesarja
osakilpailu
osakilpailu
9

74

2.6.2019
2.6.2019
89

Kansallinen
Kansallinenkartingkilpailu
kartingkilpailu
KILPAILU
KILPAILUMYÖS
MYÖSKARTING
KARTINGLIITON
LIITONOSAKILPAILU
OSAKILPAILU

VAUHTIMAA RACE
38

Kansallinen / NorthCup-aluesarja osakilpailu
su 2.6.2019

36

Kansallinen kartingkilpailu
KILPAILU MYÖS KARTING-LIITON OSAKILPAILU

VAUHTIMAA RACE

KANSALLINEN

Kansallinen/ NorthCup aluesarja
5
103
12
osakilpailu

GOLFVIIKKO

2.6.2019

9.-16.6.2019
#MUNTAPAPELATA
#GOLF VIIKKO

250

Kansallista Golfviikkoa vietetään 9.-16.6
ja teemana
on #muntapapelata!
Kansallinen
kartingkilpailu
Golf onLIITON
mahtava laji täynnä
erilaisia tapoja harrastaa. Golfviikolla pelaajia ja heidän tarinoitaan esitellään videoin ja
KILPAILU MYÖS KARTING
OSAKILPAILU
kuvien kautta – mikä on sinun #muntapapelata? Tapahtumia järjestetään ympäri maata koko viikon ajan,
tule tutustumaan lajiin yksin, kaverin tai perheen kanssa! Lisätietoa osoitteesta: www.golf.fi/golfviikko.

61

AVOIMIEN OVIEN PÄIVÄT

TO 13.6. klo 17–20 sekä SU 16.6. klo 10–16
Tervetuloa mukaan tutustumaan golﬁin!
Tapahtumat ovat maksuttomia.

125

9

89

LAPSILLE JA NUORILLE

on omia viikottaisia harrasteryhmiä tarjolla kesä–heinäkuussa.
Junnu, ilmoittaudu mukaan www.rtg.ﬁ/jasenet/juniorit.
38

KESÄN ALKEISKURSSIT:
• 25.5.–26.5. la–su / 15:00–18:30
• 3.6.–4.6. ma–ti / 18:00–21:30
• 17.6.–18.6. ma–ti / 18:00–21:30
• 1.7.–2.7. ma–ti / 18:00–21:30
• 22.7.–23.7. ma–ti / 18:00–21:30
• 10.8.–11.8. la–su / 15:00–18:30
• 24.8.–25.8. la–su / 15:00–18:30
Tervetuloa opettelemaan lajin
salat rennossa ilmapiirissä!
Ilmoittaudu mukaan:
www.rtg.ﬁ/aloita-golf/greencard

www.golf.fi/golfviikko

www.rtg.ﬁ

