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nautitaan kesästä!
Juhannusviikon sää on Pekka Poudan mukaan poikkeuksellisen hyvä. Voiko sää olla liian hyvä? Toki, jos helle
jatkuu pitkään, on sillä maatalouteen negatiivisia vaikutuksia, kuten on liiallisella sateella. Ilonaiheita kunnassamme on paljon. Saimme tilinpäätöksen hyväksyttyä ja
valtuutetut kiittelivät kunnan työntekijöitä hyvästä vuodesta. Minä kiitän myös mutta kiitän myös kuntalaisia ja
yrityksiä. Kiitos kuuluu kaikille!
Siikajoella on paljon muutakin hyvää, kuten monipuoliset ulkoilumahdollisuudet. Hyödynnetään kesäaikana
näitä ja myös paikallisia kulttuuripalveluita. Nautitaan
kesästä! Itse ainakin aioin nauttia, tosin muutto vie voimia kun perheemme kanssa muutamme Siikajoelle,
Ruukkiin. Törmäillään siis!

Kunta ei pysähdy kokonaan kesälläkään. Kunnanvirasto on toki suljettuna, mutta kunnan työntekijät ahkeroivat koko kesän ja välillä lomaillenkin. Kunta työllistää
paljon kesäaikana sijaisten lisäksi myös nuoria. On hyvä
että nuori saa työkokemusta. Kun tapaat kesätyössä
olevan nuoren, oli sitten kunnassa tai yrityksessä, pyydän että kohtelet häntä kuin ketä tahansa työntekijää.
Parhaiten opitaan työssä ja uskon, että nuorten kunnioitus sekä työnantajaa että asiakkaita kohtaan paranee
kun nuoria kohdellaan oikein.
Muistetaan myös nauttia lähiruoasta. Itse sain äskettäin ostaa paikallista luomulihaa, jota perheeni kanssa grillailen kasvisten kanssa uuden kodin terassilla.
Pertti Severinkangas
Kunnanjohtaja

tiedote nuohoustoiminnan muuttumisesta
Nuohoustoiminnan järjestelyt ovat muuttuneet Siikajoella 1.4.2019 alkaen. Aiemmin nuohoustoiminta oli
järjestetty piirinuohousjärjestelmällä, jonka mukaan
Siikajoen piirinuohousalueella nuohouksen hoiti Mika
Ollikainen.
Piirinuohousjärjestelmästä luovutaan koko maan laajuisesti 30.6.2019 mennessä. Muutoksen myötä kiinteistöjen omistajat voivat itse tilata nuohouspalvelun
haluamaltaan nuohousyrittäjältä. Nuohousyrittäjällä
tulee olla nuohoojan ammattitutkinto suoritettuna.

Muut nuohousta koskevat velvoitteet kuten kiinteistön omistajan ja haltijan velvoite huolehtia tulisijojen ja
savuhormien säännöllisestä nuohouksesta sekä nuohousten määrävälit pysyvät ennallaan.
Lisätietoa asiasta saa ottamalla yhteyttä lähimpään
paloasemaan.
Jokilaaksojen Pelastuslaitos
Vesa Lämsä, paloesimies

Kunnanvirasto on muuttanut!
Uusi osoite on Virastotie 5A.
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MAASEUTUPALVELUT
ILMOITETUN KASVIN MUUTTAMINEN JA
TUKIEN PERUMINEN v. 2019
Pitääkö kylvää uudestaan sateiden tai kuivuuden takia?
Sinun ei tarvitse kylvää uudelleen päätukihaussa ilmoittamaasi kasvia tai perua kasvin alalta tukia, jos
olet viljellyt sitä hyvän maatalouskäytännön mukaisesti,
mutta sateet tai kuivuus ovat tuhonneet kasvuston. Halutessasi voit kuitenkin perustaa kasvin uudelleen. Voit
tehdä kasvuston tuhoutumisesta ilmoituksen kuntaan.
Dokumentoi joka tapauksessa kasvuston tuhoutumiseen johtaneet tapahtumat ja hoida alaa hyvän maatalouskäytännön mukaisesti.
Kuitenkin talvehtimistuhoista kärsineiden kasvien
osalta pääosalla (yli puolet) kasvulohkoa tulee kasvaa
korjuu- ja markkinakelpoinen kasvusto, jotta koko kasvulohkolle voidaan maksaa ympäristö-, luonnonhaitta- ja
luomukorvaus. Muussa tapauksessa peru korvaukset
tai kylvä uusi kasvi.
Hyvän maatalouskäytännön mukaan sinun on muokattava, lannoitettava ja kylvettävä pelto tarkoituksenmukaisella tavalla, niin että pellolle on mahdollista
saada tasainen itäminen ja kasvusto. Maatalousmaan
kasvinsuojelusta on huolehdittava ja rikkakasvien leviäminen on estettävä siinäkin tapauksessa, jos kasvusto
on tuhoutunut.
Jos lohkolla on eri kasvi kuin minkä ilmoitin?
Voit muuttaa päätukihaussa ilmoittamaasi kasvia
17.6. jälkeen, jos
• olet ilmoittanut hakemukselle kasvin, jota ei tukiehtojen mukaan voi ilmoittaa
• olet ilmoittanut virheellisen kasvin hakemukselle
• et ole päässyt kylvämään tukihakemuksessasi ilmoittamaasi kasvia
Jos muutat kasvilajeja, huomioi, että kasvulohkon
tuki- tai korvaustaso ei voi kasvaa kasvilajin muutoksen
takia. Korkeampi tuki/korvaus hylätään.
Poikkeuksellisesti kasvulohkon tuki-/ korvaustaso
voi kasvin muuttamisen myötä kasvaa, jos olet ilmoittanut päätukihaussa virheellisen kasvin ja virhe voidaan
tulkita ilmeiseksi virheeksi.
Et saa muuttaa hakemusta, jos sinulle on ilmoitettu
valvonnasta tai esimerkiksi ristiintarkastuksen perusteella havaitusta hakemuksessa olevasta sääntöjen
vastaisuudesta.
Huomioi kasvin muuttamisessa viherryttämistuen
viljelyn monipuolistamisen ja ekologisen alan vaatimukset. Tilan koosta, sijainnista ja tuotantosuunnasta riippuen maatilallasi on oltava 30.6.–31.8. välisenä ajanjaksona viljelyssä tietty määrä viljelykasveja vaadituin
prosenttiosuuksin. Mikäli maatilallasi on ekologisen alan
vaatimus, ekologista alaa on oltava vähintään 5 % peltoalasta ja kasvusto on säilytettävä ehtojen mukaisesti.
Kysy kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselta tarkempia ohjeita ja ehtoja kasvin muuttamiseen.

Milloin maataloustukia pitää perua?
Voit muuttaa päätukihaussa ilmoittamaasi kasvia
vielä päätukihaun jälkeen, joten tukien peruminen ei ole
aina välttämätöntä. Alla on tilanteita, joissa peruminen
kuitenkin tehdään, jos ehto ei täyty. Pinta-alaperusteiset
tuet voit perua lomakkeella 145 tai vapaamuotoisella
ilmoituksella. Voit perua tuen koko peruslohkolta, koko
kasvulohkolta tai vain joltain kasvulohkon osalta. Kaikki
pinta-alaperusteiset tuet on mahdollista perua samalla
lomakkeella.
EU:n suorat tuet ja ohjelmakorvaukset
Maatalousmaan on täytettävä kaikki tukikelpoisuusehdot koko sen kalenterivuoden (1.1.-31.12.), jolta haet
tukia. Maatalousmaata ovat pellot, pysyvät nurmet ja
laitumet, pysyvät kasvit ja tilapäisesti viljelemätön ala.
Maatalousmaan tukikelpoisuusehtoja ovat viljelykelpoisuus, alan säilyminen avoimena ja täydentävien ehtojen
noudattaminen.
Kansalliset tuet
Kansallisten pinta-alatukien eli pohjoisen hehtaarituen, nuorten viljelijöiden tuen ja yleisen hehtaarituen
tukikelpoisuusehtoina ovat vain tietyt täydentävien ehtojen vaatimukset, muun muassa suojakaistojen ja pientareiden jättäminen, sängen polttokielto ja hukkakauran
torjuminen. Yksittäisissä tuissa on lisäksi omia tukikelpoisuusehtoja joita sinun on noudatettava, jotta tuki voidaan myöntää. Esimerkiksi avomaan vihannesten sato
tulee korjata, jos olet hakenut pohjoista hehtaaritukea.
Lohkolle voidaan kuitenkin maksaa pohjoinen hehtaarituki vaikka sadonkorjuuta ei ole tehty, jos sadonkorjaamattomuus johtuu sääolosuhteista.
Voit varmistaa yksityiskohtaiset tukiehdot kunkin
tuen kohdalta Hakuoppaasta 2019. Täydentävistä ehdoista on kerrottu tarkemmin omassa oppaassaan.
Ylivoimaisesta esteestä ja poikkeuksellisesta olosuhteesta ilmoittaminen
Ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen
tilanteessa ilmoitettua kasvia ei tarvitse kylvää lainkaan.
Ilmoita ylivoimaisesta esteestä ja poikkeuksellisesta
olosuhteesta kirjallisesti toimivaltaiselle viranomaiselle
ja esitä niistä kyseistä viranomaista tyydyttävät todisteet viidentoista työpäivän kuluessa siitä, kun niiden
toimittaminen on mahdollista. Lisätietoa ylivoimaisesta
esteestä ja poikkeuksellisesta olosuhteesta löytyy myös
Hakuoppaasta kohdasta ylivoimainen este ja poikkeukselliset olosuhteet.
Ympäristökorvauksen ja luomukorvauksen peruminen ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen
tilanteessa:
Jos olet voinut toteuttaa lohkolla vain osan ympäristösitoumuksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen tai ympäristösopimusten toimenpiteiden ehdoista
ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisten olosuhteiden
vuoksi, ilmoita toteuttamattomat toimet lomakkeella
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477. Tällöin korvausta vähennetään tekemättömien toimien osalta. Jos et ole voinut toteuttaa lohkokohtaisia
toimenpiteitä lainkaan, peru korvaus lohkolta lomakkeella 145 ohjeen mukaisesti.

HUKKAKAURAN TORJUNTA
Muistakaa torjua alueellanne esiintyvä hukkakaura.
Hukkakaurasta annetun lain mukaan, alueen haltijan
on tehtävä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle ilmoitus alueellaan esiintyvästä hukkakaurasta. Lain mukaan, haltijan on myös torjuttava hukkakaura ja pyrittävä estämään sen leviäminen alueen ulkopuolelle. Mikäli
torjunta laiminlyödään, saattaa seurauksena olla tukien
leikkaus ns. täydentävien ehtojen rikkomusten mukaan.

SUOJAKAISTOJEN JA PIENTAREIDEN
KASVUSTON UUSIMINEN
Mikäli suojakaistojen tai pientareiden kasvillisuus on
tuhoutunut talven, ojien kunnostustyön, tai rikkakasvitorjunnan takia, pitää uusi nurmikasvillisuus kylvää niille
heti olosuhteiden salliessa.
Näistä toimenpiteistä ei enää tarvitse tehdä ilmoitusta kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.
Riittää kun ne kirjataan lohkokohtaisiin muistiinpanoihin.

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
Kunnan ylläpitämät yleiset
uimarannat
Kunta ylläpitää seuraavia uimapaikkoja: Tauvo, Varessäikkä, Hietamaa, Valkeisjärvi, Luohuan Mikkolanranta
Em. uimarantojen veden laatua tarkkaillaan terveystarkastajan toimesta säännöllisesti uimakauden ajan ja
yleistä turvallisuustasoa ja siisteyttä ylläpidetään kunnan toimesta.

Kunta tarjoaa ruoppaushiekkaa:
Tauvon satama-alueella on läjitetty satamasuun ruoppaushiekkaa Tauvon kioskin taakse. Hiekka on hieman
savipitoista ja on sopivaa esim. pienimuotoiseen piharakentamiseen ja pieniin tierakennuskohteisiin. Hiekka
ei sovellu rakennusten alle täyttöön ja perustusrakenteisiin. Hiekan hinta on 0e. Hiekkaa on saatavana runsaasti. Kuormauksen ja kuljetuksen maksaa hakija.
Lisätietoja puh. 040-3156237.

MAANTEIDEN TIENKÄYTTÄJÄN LINJA
ELY-Keskuksella on yleisten maanteiden käyttäjille puhelinnumero, johon voi soittaa ja antaa palautetta maanteiden
kunnosta, valaistuksista ja liikenteen ongelmista ja liikennemerkeistä. Puhelinnumero on: 0200-2100
Paikallispuhelun hinnalla 24 tuntia vuorokaudessa.
Palvelu toimii siten, että liikennepäivystäjä ottaa vastaan asian, dokumentoi ja lähettää asian 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 Elina Tuomaala,
p. 040 527 9295. Jäteasema on tarkoitettu Siika-

joen 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 jätekeskukseen.
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.
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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
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.

Satamien jätehuollosta
Kunnan satamien jäteastiat on tarkoitettu ainoastaan
veneilijöiltä ja uimapaikan käyttäjiltä tulevia jätteitä varten. Varessäikässä ja Tauvossa on siirrytty lukollisiin
jäteastioihin, joita voi käyttää ainoastaan venepaikan lunastaneet. Satamien jätepisteisiin ei saa tuoda jätteitä
muualta, esim. omista kiinteistöistä. Kiinteistön omistajan tulee jätelain mukaan liittyä jätteenkuljetuksen piiriin
tekemällä sopimuksen jätteenkuljetusyrittäjän kanssa.
Sopimuksen voi tehdä myös siten, että jäteastia on
usean kiinteistön yhteinen. Kunta seuraa satamien jätehuoltoa säännöllisesti.

Perinnemaisemien
päivitysinventoinnit käynnistyvät
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus inventoi maakunnan
perinnemaisemakohteita vuosina 2019-2021. Valtion
mailla sijaitsevat kohteet inventoi pääasiassa Metsähallitus. Tavoitteena on päivittää tietoja jo inventoitujen
perinnemaisemien tilasta ja hoitotarpeista, inventoida
uusia kohteita kuten ympäristösopimuksella hoidettavia
alueita ja kartoittaa hoidon laajentamismahdollisuuksia.
Työt tehdään Perinnemaisemien inventointiohjeen mukaisesti www.doria.fi/handle/10024/136257.
Vuonna 2019 inventoinnit keskittyvät suurimmaksi osaksi Pohjois-Pohjanmaan rannikolle. Kunnittaiset
kartat suunnitelluista inventointikohteista löytyvät
ELY-keskuksen verkkosivulta https://bit.ly/2JyzGfM.
Maastotyöt käynnistyvät kesäkuun puolivälissä. Kohteiden hoidon toteuttajille lähetetään tarkempi infokirje ja
ollaan yhteydessä ennen maastokäyntiä.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen laajempi tiedote perinnemaisemainventoinneista löytyy osoitteesta
https://bit.ly/2Z6NYro.
Lisätietoja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:
Maarit
Vainio,
maarit.vainio@ely-keskus.fi,
puh.
0295037007 ja Marika Laurila, marika.laurila@ely-keskus.fi, puh. 0295038003. Yhteydenotot ensisijaisesti
sähköpostitse.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
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. Siikajoenkylän sairaanhoitajan vastaanotto on suljettu 1.7 - 28.7. Ajanvaraus:
klo 8–10 välisenä aikana jätä takaisinsoittopyyntö puh.
08 849 4632. Hoitotarvike- ja diabetesvälinejakelu on
ma ja ke klo 10-16.
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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.
Ruukin hammashoitola on suljettu 28.6. - 4.8. ja Siikajoenkylän hammashoitola on suljettu 24.6. - 11.8., mutta
suuhygienisti on paikalla 24.6., 5.8. ja oikojahammaslääkäri 26.6. Hammashoitoloiden ollessa suljettuna ottakaa kiireellisissä asioissa yhteys Raaheen Softpoliksen
hammashoitolaan, osoite Rantakatu 8 D ovi 6, Raahe,
puh. 08 849 4708, 08 849 4720 ja 08 849 4710.
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

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, puh. 040 135 7898
Seutukunnallinen hoivaosasto, puh. 040 135 7897
Asumispalveluyksikkö Pihlaja, puh. 040 135 7893 ja
040 135 7881
Fysioterapia on suljettu Ruukissa Mäkelänrinteellä
ajalla 24.6. - 21.7.

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

Ruukin terveysaseman neuvolan puhelintunti on ma–
pe klo 12–13. Neuvolan puhelinnumerot ovat: 040 135
7905 (ruukkilaiset), 040 135 7715 (paavolalaiset ja revonlahtiset). Ruukin neuvolassa on 1. - 31.7. käytössä vain
puhelinnumero 044 439 4634, puhelintunti klo 12 - 13.
Siikajoenkylän terveysaseman neuvolan puhelintunti
on ma–pe klo 12–13. Neuvolan puhelinnumero on 044
439 4634. Siikajoenkylän neuvola on kiinni 1.7. - 5.8. ja
toiminnot on keskitetty Ruukkiin.

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.
Työkeskus Paja-Pehkola on suljettu 1. - 28.7.
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Raahen seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry/
OmaisOiva toivottaa lämmintä kesää kaikille!
OmaisOiva toimisto Kauppakeskus Mastossa on
suljettu 22.7.-18.8. työntekijöiden loman ajan.
Seuraathan elokuun jälkeistä toimintaamme
Raahelaisen Seurat-palstalta,
www.raahenomaishoitajat.fi ja
Facebookista.
OmaisOivan työntekijät:
Riitta Sipola p. 044 551 6803
(riitta.sipola@raahenomaishoitajat.fi)
Milla Haapaniemi p. 044 551 6804
(omaisoiva.raahe@gmail.com)

SIVISTYSTOIMI
LIIKUNTATOIMI

Omia liikuntavälineitä voi ottaa mukaan ja muistakaa
myös päähine ja JUOMAPULLO. Tiedustelut Henna Salonpää puh. 050-5169878.

Pitäjäpäiväviikon liikunnallisia
tapahtumia (oma esite).
Ti 2.7. klo 18 Lähdetään Lenkille – lisätietoja laitettu ”kyläpäälliköille”.
Pe 5.7. klo 15 Lasten onkikisat Kärkiniemessä. Onkimestari Eero Karvonen.
Pe klo 18 Saappaan ja autonrenkaan heiton avoimet Pitäjänmestaruuskisat, Ruukin pesiskenttä.
Sarjat: M , N ja lapset. Pattijoki-Jokela kyläseura, Ruukin
Into ja Liikuntatoimi.
La 6.7. klo 13 Kyykkäottelu Paavolan Karjalaiset Ry vs
Kunnanvaltuusto, Ruukin pesiskenttä.
La 6.7. klo 14 Vahvinmies-kisat, entisen kunnanviraston
etupiha.

urheilukoulut
Ruukin kisan järjestämänä Urheilukoulut jatkuvat
24.6.2019 eli viikot 26 ja 27. Urheilukoulut ovat samoissa paikoissa kuin liikuntatoimenkin kerhot muilta
osin kuin Siikajoen Urheilumaan ja Kärkiniemen olemme vaihtaneet Ruukin koulun koulukeskuksen pihalla sijaitseville kahdelle uudelle areenalle. Siellä kyllä kelpaa
liikkua! Urheilukoulut jatkuvat samalla periaatteella kuin
aikaisemmatkin liikuntatoimen urheilukoulut, eli aina
on 2ohjaajaa, joten saamme jaettua porukan kahteen
ryhmään, niin pienemmät eivät jää isompien ”jalkoihin” .
Reippaat ohjaajamme ovat Sonja Kinnunen ja Suvi Kinnunen.
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
Ruukin koulukeskus Ma 10-11.30 Ke 10-11.30
Revonlahden koulu: Ma 12-13.30 Ke 14-15.30
Ruukin koulukeskus Ti 14-15.30 Ke 12-13.30
Lisäksi Kärkiniemessä torstaisin jalkapallokerho
noin alle 15-vuotiaille klo 14:30-16:00. HUOM! pieni
muutos aikataulussa.

Siikajoen Ympäriajon arvontapalkintovoittajat julkistetaan elokuussa. Kyläpokaalit jaetaan Pitäjäpäivien
toritapahtumassa. Kuntosalipokaali menee Paavolaan,
hiihtopokaali Ruukkiin, pyöräilypokaali….. ?
Siikajoen frisbeegolfin kunnanmestaruuskilpailut ke
3.7. klo 17.30 hietamaan frisbeegolf radalla.

Liikuntasalivuorot
Kevään 2019 liikuntasalivuorot laskutetaan elokuussa.
Uuden tulevan kauden eli 2019-2020 liikuntasalivuorot
haetaan sähköpostilla marko.aijala@siikajoki.fi 20.8.
mennessä. Mukaan osoitetiedot sekä Hetu laskutusta
varten. Uudet vuorot astuvat voimaan ma 2.9.2019

Läskipyörävuokraus
Liikuntatoimi on hankkinut fatbikeja 2 kpl. Nämä pyörät
ovat kesän ja syksyn kaikkien vuokrattavana Maatilamatkailu Törmälässä hintaan 10 e per kerta. Aikaa ei
siis ole rajoitettu mutta yön yli pyöriä ei vuokrata. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi vuokratessasi pyöriä.
Vieressähän meneepi uuden karhea Joutsenreitti jonka
karttoja saat myös maksutta Törmälästä.
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, Siikajoenkylä, 2 kpl ei avainta). Kentät ovat pelaajien käytössä
maksutta. Avaimia saapi kunnanviraston keskuksesta,
pantti 10 e.
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Liikuntatoimen KUNTOPESIStä pelataan viikottain
Ruukissa. Tervetuloa kaikki nuoret&aikuiset eri kyliltä
mukkaa. Mahollisimman paljon omia välineitä messiin.
Kuntopesiksellä on oma Wappiryhmä.

Elokuun juttuja:
La 17.8. Vauhtirieha Hietamaalla
La 24.8. Hyvinvointi – ja vapaa-ajan messut Ruukin koulukeskuksella. Paikalla maalaislääkäri Kiminkinen
La 31.8. Alakoulujen YU-kisat Kärkiniemen Urheilupuistossa

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
Nuorten työvalmennus jää kesätauolle heinäkuun ajaksi.
Valmennus starttaa jälleen 1.8., tule mukaan!
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. 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, johon 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. Passi tulee palauttaa täytettynä elokuun loppuun
mennessä nuoriso-tai liikuntatoimeen!
Lisätietoja löydät nastanetistä https://www.nastanetti.fi/liikuntapassi/. Nettisivuja päivitellään sitä
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mukaan kun tiedot päivittyvät. Liikunnaniloa toivottelee:
Raahen liikkuva koulu sekä Raahen, Pyhäjoen ja Siikajoen
liikunta- ja nuorisotoimet

Kesänuokkarit heinäkuussa
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 5.7. , 19.7. ja 26.7.
Nuoret (13-vuotiaista ->) klo: 17.00-21.00.

Tervetuloa pelaamaan nuortentalo
Ruorin kesäseppoa!
Kasaa 2-4- hengen joukkue. Peli sisältää kysymyksiä ja
luovia tehtäviä, joiden toteuttamiseen pelaajat käyttävät
yhtä tunnusta/yhtä älylaitetta. Kaikkia tehtäviä ei tarvitse suorittaa kerralla, vaan voitte jatkaa tehtävien suorittamista myöhemmin käyttämällä joukkueenne tunnusta.
Pelipisteet aukeavat, kun olet tarpeeksi lähellä karttamerkkiä. Kesäseppoon voi osallistua enintään kymmenen
joukkuetta.
Karttamerkit on ripoteltu Ruukin alueelle. Noudata
liikennesääntöjä ja yleisiä (hyviä) käyttäytymissääntöjä
suorittaessasi tehtäviä. Jokaisesta oikein suoritetusta
tehtävästä saatte pisteitä, isomman pistesaldon kerännyt joukkue voittaa! Joukkueen jäsenet palkitaan lahjakorteilla. Ruorin kesäseppo on pelattavissa 20.6.-4.7. Onnea
matkaan! Mene osoitteeseen https://play.seppo.io/
kirjoita pin koodiksi B6B8BD

Koko perheen puuhapäivät
pitäjäpäiväviikolla Ruukissa sekä
Paavolassa!
Keskiviikkona 3.7. Paavolassa, Nuorisoseuran talolla ja piha-alueella klo: 11.00-14.00 sekä torstaina 4.7. klo: 11.0014.00, Ruukissa, nuortentalo Ruorilla ja piha-alueella. Luvassa toiminnallisia pisteitä, sisällöt vaihtelevat osittain
(Poniajelua, aarteenmetsästystä, leikkejä, askartelua,
kaverikoirien rapsuttelua). Puuhapäivät ovat osallistujille
maksuttomia. Puuhapäivät järjestetään yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

Höntsäliikuntaa tulossa vielä
kesälomalle!
Heinäkuussa luvassa #höntsäliikuntaa Frisbeegolfin merkeissä perjantaina 19.7. klo: 12-15, Ruukissa Hietamaalla.
Mukaan tarvitset iloista mieltä, sään mukaisen vaatetuksen, juomapullon. Tervetuloa!
Järj. Nuorisotoimi

Lasten leiripäivät heinäkuun lopussa!
Alakoululaisille lapsille on luvassa kesäleiripäivät Ruukissa,
nuortentalo Ruorilla ke 24.7. klo: 10-14 ja Siikajoenkylällä,
kylätalo Heikinhovissa to 25.7. klo: 10-14. Luvassa askartelua, pelailua, leikkimistä, mukaa yhdessä oloa. Leirit ovat
osallistujille maksuttomia. Paikkoja rajoitetusti, joten ilmoittauduhan piakkoin numeroon 040 3156 255.

Nuorisotoimi järjestää reissun
Ranualle elokuun alussa!
Reissu järjestetään perjantaina 2.8. Bussi lähtee Ruukista,
Ruorilta klo: 8.00, Revikseltä nesteeltä klo: 8.15. Ranualla
olemme n.klo: 11.30-14.30. Lähtö Ranualta klo: 14.30, siitä ajamme Iin kärkkäiselle, jossa mahdollisuus käyä ostoksilla. Iistä lähtö klo: 18.00. Reviksellä olemme n.klo: 19.15,
Ruukissa n.klo. 19.30. Reissu on suunnattu 13-vuotiaista
eteenpäin sekä on osallistujille maksuton.
Paikkoja on rajoitetusti, joten ilmoittauduthan mukaan Jennalle p. 040 3156 243, viestiin tiedot nimi, ikä, puh nro,
mistä nouset kyytiin, allergiat tms.

Nuorten leiripäivät elokuun alussa
nuortentalo Ruorilla!
Ma 5.8. klo: 12-20, ohjelmassa muun muassa Kosmetologin meikkaus-paja, kehonhuolto- paja, toiminnallinen treeni,
suppailua, bujoilua, ruoan laittoa.
Ti 6.8. klo: 12-19 , ohjelmassa valokuva- paja, fighter- paja,
ruoan laittoa, rentoutumisharjoituksia.
Leiripäivät on suunnattu 14-vuotiaista eteenpäin. Leiripäivät ovat osallistujille maksuttomia. Jotta leiripäivät/ leiripäivät toteutuu niin osallistujia täytyy olla min. 8hlöä ja maksimissaan 16hlöä. Ilmoittautumiset nuoriso-ohjaaja Elinalle
viestitse p. 040 3156 255 viimeistään 22.7. mennessä.
Leiripäivät järjestetään yhteistyössä Heidin hyvinvointipalveluiden kanssa.

Lyriikkapaja nuortentalo Ruorilla
elokuussa!
Rovaniemeläinen Pop/Hip-hop artisti Kake Karisson saapuu Ruukkiin ohjaamaan lyriikka-pajaa. Lisäksi osallistujilla
on mahdollisuus halutessaan nousta lavalle yhdessä Kaken
kanssa hyvinvointi- ja vapaa-ajan messuilla, Ruukissa koulukeskuksen salissa klo: 14.00! Lyriikkapaja on suunnattu
3-luokkalaisista eteenpäin! Paja on osallistujille maksuton.
Ilmoittautuneita täytyy olla minimissään 4hlöä. Lyriikkapaja
nuortentalo Ruorilla (Pekkalantie 11, Ruukki) pe 23.8. klo:
18.00-21.00 sekä la 24.8. klo: 10.00-12.00. Ilmoittautumiset viestillä nuoriso-ohjaajalle p. 040 3156 255

hyvinvointi- ja vapaa-ajan messut
Tuuppa kohtaamaan nuorisotyöntekijät messuille, Ruukin
koulukeskukselle lauantaina 24.8. klo: 10.00-14.00.
Messupisteellä tietoa nuorisotyön palveluista. Pisteellä tietoa myös Satelliitin toiminnasta. Tule pyöräyttämään hyvän
mielen onnenpyörää! Tee tehtäviä ja voita palkinto! Tule kokeilemaan myös sumopainipukuja! Lisäksi Kake Karisson
esiintyy nuorten kanssa messujen päätteeksi klo: 14.00!
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OLISITKO KIINNOSTUNUT MLL:N TOIMINNASTA?
Käynnistetäänkö yhdessä Siikajoelle Mannerheimin
Lastensuojeluliiton (MLL) paikallisyhdistyksen toimintaa? MLL on
kaikille avoin ja sitoutumaton kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on
lapsiystävällinen Suomi. MLL:n paikallisyhdistykset toteuttavat
monipuolista paikallista toimintaa lapsiperheille, lapsille ja nuorille,
mm. perhekahviloita, kerhoja ja tapahtumia.
Siikajoella ei tällä hetkellä toimi MLL:n
paikallisyhdistys. Olisiko sille kuitenkin tarvetta?
MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piirin työntekijä on mukana
Siikajoen Hyvinvointimessuilla 24.8. Ruukin koululla.
Tule juttelemaan, mitä ideoita sinulla olisi MLL:n
toimintaan? Olisitko itse kiinnostunut toimimaan
yhdistyksessä? Ideoidaan yhdessä miten toiminta voisi
käynnistyä.

Ota yhteyttä:
Piia Korkiakoski, vapaaehtoistoiminnan
koordinaattori, MLL Pohjois-Pohjanmaan piiri
p. 045 3263 595 piia.korkiakoski@mll.fi

Kirjastojen kesäaukioloajat 3.6.-11.8.:
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
Luohuan lähikirjasto keskiviikkoisin klo 12-16
Paavolan lähikirjasto torstaisin klo 12-19
Lähikirjastojen palautuslaatikot on poistettu käytöstä
kesän ajaksi.
Pääkirjaston heinäkuun näyttely: Raamatun mittojen mukainen Nooan arkki -Toni Torpan valokuvia

Pääkirjaston elokuun näyttely:
Elämän eliksiiriä - Raija Oivon maalauksia

Komppalinnan lähikirjaston
Tapahtumailtapäivä 5.7. klo 15-19
Klo 16-17 satutuokio ja askartelua lapsille
Klo 17-18 musisointia ja kahvittelua
Klo 18 kirjailijavieras Janne Nevala esittelee uusinta
romaaniaan ”Tietävätkö joutsenet että on sunnuntai”; Kirjan lisäksi Jannella on vähintääkin kitara mukanaan.
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MUUT
RUUKIN INVALIDIT, ELÄKELIITON
PAAVOLAN JA RUUKIN YHDISTYKSET
Matka Hupisaarten kesäteatteriin Oulun Työväen
Näyttämön esittämään komediaan ESPANJANKÄRPÄNEN su 7.7.19 klo 14 alk. 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. Lähtöaikataulu: Paavola Kipsa klo 12.00, Vanhatien kautta Ruukki Tervatupa 12.15 ja Revonlahti Myllylän piha 12.30. Maksu
peritään menomatkalla. Tulethan mukaan!

HEINÄKUU:
Ke 3.7. klo 19.30-23.30 (lippu 15€)
Taikakuu
La 6.7. klo 20.30-01.00 (lippu 15€)
Jarno Kokko & Tenho
Ke 10.7. klo 19.30-23.30 (lippu 15€)
Aki Samuli yhtyeineen
La 13.7. klo 20.30-01.00 (lippu 15€)
Marita Taavitsainen & Koivu
Ke 17.7. klo 19.30-23.30 (lippu 15€)
Sinitaivas
La 20.7. klo 20.30-01.00 (lippu 15€)
Marko Maunuksela, Jukka Hallikainen & Jackpot
Ke 24.7. klo 19.30-23.30 (lippu 15€)
Tanssiorkestereiden Suomenmestarit 2019
La 27.7. klo 20.30-01.00 (lippu 15€)
Lea Laven yhtyeineen
Ke 31.7. klo 19.30-23.30 (lippu 15€)
Pekkaniskan Pojat
ELOKUU:
La 3.8. klo 20.30-01.00 (lippu 15€)
Saija Tuupanen & eXmiehet
Ke 7.8. klo 19.30-23.30 (lippu 15€)
Suvi Karjula & In The Mood
La 10.8. klo 20.30-01.00 (lippu 15€)
Nina Åkerman & ManTra
Su 11.8. klo 18.00-21.00 (lippu 10€)
Matias ja Pentti Nordström
Ke 14.8. klo 19.30-23.30 (lippu 15€)
Helminauha
La 17.8. klo 20.30-01.00 (lippu 15€)
Neitoset
La 24.8. klo 20.30-01.00 (lippu 15€)
Saana Sassali & Aika VeliKultia
La 31.8. klo 20.30-01.00 (lippu 15€)
Venetsialaiset, Heikki Koskelo & Taivaankaari

Kiertomatka Etelä-Pohjanmaalle to-la 5.-7.9.
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 260 e/hlö, sisältää kuljetuksen, majoitukset aamiaisineen, pääsymaksut ja 3 ateriaa. Maksu käteisenä menomatkalla. Tied. ja sitovat ilm. puh.
Marja 0443838071, Olavi 0505607831 tai Pirkko
040 5179 397 viim. 26.7.
Lähtö to 5.9. klo 7.30 Revonlahti Myllylän paja, 7.45
Ruukki Tervatupa, Vanhatien kautta Paavola klo 8.00.
Väliltäkin pääsee kyytiin. Arvottavaa mukaan.
Tervetuloa elämykselliselle pitäjäkierrokselle!

Ruukin Invalidit ry
ROKUAN SYYSPÄIVÄT 31.8.–1.9.2019. Tervetuloa
viettämään syyspäivää Rokualle upean luonnon äärelle hyvässä seurassa! Ohjelmassa oman valinnan
mukaan tietoa, liikuntaa, kylpylää, ulkoilua, pannukahvia sekä illanviettoa hyvässä seurassa, musisoimassa Pertti Haipola. Päivien hinta: 2 hengen huoneessa: 68 e (sis. yöpymisen sekä lauantain lounaan,
päivällisen, iltapalan ja sunnuntain aamupalan sekä
kylpylän käytön)
Päiväkäviöiden hinta: 20 e (sis. lauantain lounaan,
päivällisen ja iltapalan) Kylpylämaksu 14 euroa.
Yhdistys maksaa matkat Invalidiliiton ohjeen mukaan, suositus kimppakyydit. Tapahtuma järjestetään Oulu-Kainuu – alueen Invalidiyhdistysten yhteistoimintana. Sitovat ilmoittautumiset yhdistykseen
30.06. mennessä, lisätietoja saa omasta yhdistyksestä Olavi Kannistolta puh. 0505607831.

Kansallinen
veteraanipäivä
la 27.4.2019

Lavan kesäkioski avoinna 25.5.-14.9. tiistaista
sunnuntaihin klo 12-19. Matkaparkki avoinna joka
päivä. Matkaparkin sähköpaikan tai huoltorakennuksen avaimen voi vuokrata kesäkioskilta aukioloaikana. (sähköp. 5€ /vrk, huoltorak. 15€ /vrk).
Tervetuloa!!!
www.facebook.com/ruokolahdentanssilava

Mutterimaja vuokrattavissa

Tuomiojan Nuorisoseuran mutterimaja on vuokrattavissa yksityistilaisuuksia varten 50e/vrk.
Tiedustelut ja varaukset p. 040-8394987/Essi tai
0400-950761/Arja. Muina aikoina mutterimaja
on kuntalaisten vapaassa käytössä.
- 13 -
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SIIKAJOEN 4H-YHDISTYS
KESÄKERHO ALAKOULULAISILLA NUORTENTALO RUORILLA 9.7 ALKAEN.
Siikajoen 4H järjestää alakoululaisille kesäkerhon Nuortentalo Ruorilla 9.7–30.7. Kerho kokoontuu
tiistaisin klo: 12–15. Kerhossa askarrellaan, pelataan, kokataan ja touhutaan kaikkea mukavaa
yhdessä. Mukaan tarvitset välipalan, sään mukaisen varustuksen ja reippaan mielen. Kerhoa
vetävät toiminnanjohtaja Salla Pesälä, toiminnanohjaaja Sini Heilala ja apuohjaaja.
ENNAKKOILMOITTAUTUMISET 7.7 mennessä Salla Pesälälle, puh: 040 527 9295 tai
siikajoki@4h.fi. Mukaan mahtuu 10 kerholaista ilmoittautumisjärjestyksessä. Minimimäärä
toteutumiseen on 5 kerholaista. Kerho on 4H – jäsenille ilmainen, muille kerhomaksu 35€/hlö tai
vaihtoehtoisesti voi liittyä 4H – jäseniksi (35€/lapsi, 70€/perhe).
LANNOITE- JA SIEMENSÄKKIKERÄYKSEN OHJEET
Siikajoen 4H-yhdistys kerää jälleen lannoite- ja siemensäkkejä. Keräysaika on 28.6.-15.8.2019.
Luethan ohjeen tarkasti, koska KERÄYKSEEN EIVÄT VALITETTAVASTI KELPAA KAIKKIEN
VALMISTAJIEN SÄKIT. KERÄYSPAIKALLE EI MYÖSKÄÄN SAA TUODA MITÄÄN MUUTA JÄTETTÄ
(valitettavasti seassa on usein mm. pyöröpaalimuoveja). Kaikki keräykseen kuulumaton jäte jää
4H:n
vaivoiksi aiheuttaen kustannuksia ja raha on tietysti pois 4H-nuorisotyöltä. Joten tarkistathan
säkkikuormasi näiden ohjeiden perusteella, kiitos!
Lannoitesäkkikeräykseen kelpaavat VAIN SEURAAVAT SÄKIT:
 Yaran (painatus Yara, Kemira GrowHow, Kemira Agro
tai Kemira) 40 kg:n säkit ja suursäkit, myös metsälannoitesäkit
 Yaran 25kg lannoitesäkit
 Lannoitelavojen suojahuput
 Hankkijan, Lantmännenagron, Raisioagron, Tilasiemenen
siemeniä sisältäneet suursäkit
KERÄYSPAIKAT OVAT:
 Ruukissa Yrityspuistossa sijaitseva lumenkaatopaikka. Käynti Sammalkankaantien
puoleisesta portista. Lumenkaatopaikalle käännytään heti portin jälkeen vasemmalle, säkkien
paikka on n. 100 metriä portista. Paikka on merkitty maastoon. Jätäthän alueen lävitse
kulkevan ”ajoväylän” avoimeksi, kiitos!
 Siikajoenkylällä urheilukentällä, tenniskentän takana metsän vieressä
PAAVOLAN KIRPPUTORIN LAHJOITUSTAVARA
Kirpputorille on tullut todella paljon lahjoitustavaraa. Valitettavasti osan olemme joutuneet
heittämään pois tavaran huonon kunnon vuoksi. Lahjoitustavaroiden tulee olla ehyitä ja siistejä.
Lahjoitustavaraksi voi tuoda sellaisia tuotteita ja tavaroita, joita voisit itse antaa toiselle lahjaksi.
Emme ota vastaan huonokuntoisia, rikkinäisiä tai likaisia tavaroita.
HAMME 4H – KERHONOHJAAJIA SYKSYKSI
Kerhonohjaajan olisi hyvä olla mielellään 8-luokkalainen tai sitä vanhempi, mutta nuoremmatkin
huomioidaan. Kerhonohjaaja on reipas, vastuuntuntoinen ja tykkää olla lasten kanssa. Hänellä on
intoa järjestää lapsille mukavaa kerhotoimintaa kerran viikossa koulun jälkeen. Hän saa työhönsä
koulutuksen, arvokasta työkokemusta sekä palkkion työstä.
Kiinnostuitko? Ehkä sinä olet tuleva kerhonohjaaja? Ota yhteyttä siikajoki@4h.fi tai 040 527 9295
Siikajoen 4H-yhdistys, Pekkalantie 11, 92400 RUUKKI puh. 040 527 9295
siikajoki@4h.fi, www.siikajoki.4h.fi

- 14 -

Siikajoen kuntatiedote

PAAVOLAN NUORISOSEURA
Nuorisoseurantalo (Kirkkotie 14, Paavola)
Suunnitteletko juhlaa, tapahtumaa, kokousta tms.
Nuorisoseurantaloa vuokrataan tilaisuuksien järjestämiseen, ota yhteyttä (p. 0500 169 312/ Ami),
voit käydä tutustumassa taloon. Kauttamme myös
pitopalvelu. www.facebook.com/pnstalo
Jäsenmaksut vuodelle 2019:
Henkilöjäsenyys 5 €
Kuntosali (6 kk) 15 €
Kuntosali (6 kk) 12 € (seuran jäsenille)
Tilinumero: FI27 5317 0310 0017 37
Nuorisoseurantalon kuntosali avoinna joka
päivä klo 06.00 – 21.30.
Paavolan valaistu kuntorata suuntaa
Nuorisoseuralta Laurinsaareen, jossa taukopaikkana laavu. Radan edestakainen pituus
n.3,5 km. Laurinsaaren laavulla kuntovihkoon
nimen laittaneiden kesken arvotaan palkintoja!
Defibrillaattori Paavolan Nuorisoseurantalolla.

PAAVOLAN KOTISEUTUMUSEO
avoinna heinäkuussa:
Su 7.7. klo 11-14
Su 14.7. klo 11-14
Su 21.7. klo 10.30-14
(kirkkokahvit klo 10.45 museolla, vapaa pääsy!)
Su 28.7. klo 11-14
Tervetuloa! (Pääsymaksu 2€, perhe 5€)

Perinteiset

PAAVOLAN SYYSMARKKINAT
Lauantaina 7.9.2019 klo 9-14
Pöytäpaikka 20 €
4x4 m ruutu 25 €
4x8 m ruutu 35 €

Katso lisätietoa kerhoista, talon vuokrauksesta
ym. kotisivulta www.paavolanns.fi
Nähdään kerhoissa, tapahtumissa ja talkoissa!

Paikkavaraukset, puh. 0500 169 312

PAAVOLAN KYLÄ- JA KOTISEUTUYHDISTYS

www.facebook.com/syysmarkkinat

Sivuiltamme facebook.com/paavolanseutu
löydät tietoa Paavolan tapahtumista, toiminnasta
ym. kiinnostavista asioista. Käy katsomassa!

Järjestää Paavolan Nuorisoseura ym.

ELÄKELIITON PAAVOLAN YHDISTYS

Paavolan kotiseutumuseo (Rantatalontie 2)
avoinna sopimuksen mukaan.

Teemme retkiä, käymme teatterissa ym.
Tule mukaan!

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

Kesäpäivän vietto elokuussa. Seuraa ilmoittelua.
Ota yhteyttä!
Puheenjohtaja Matti Kelloniemi, p. 040 868 7527
Jäsenasiat Liisa Meriläinen, p. 040 562 2738

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

Lisätietoa: www.elakeliitto.fi/paavola
www.facebook.com/ELpaavolanyhdistys

Toivotamme myös uudet jäsenet tervetulleiksi!
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Pehkolan osakas-kunta vuokraa JA MYY
- 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.

Kirkkopäivä ja kotiseutujuhla Siikajoella 18.8.
Siikajoella järjestetään kirkkopyhä ja kotiseutujuhla 18.82019. Ohjelmana:
1) Messu kirkossa Siikajoen kirkossa klo 10
Saarna, kirkkoherra Harri Joensuu, kappalainen Pekka Tuomikoski toimii liturgina.
Pytinki –kuoro avustaa messussa. Jouni Pietiläinen kanttorina.
2) Kunniakäynti sankarihaudoilla
Seppeleenlasku ja kunnianosoitus sankarihaudoilla.
3) Kenttäruokailu klo 12:
Kenttäkeittiö kauniilla ilmalla pappilan pihalla. Vapaaehtoinen ruokamaksu oman
seurakunnan diakoniatyölle.
Sateen sattuessa ruokailu teltoissa kirkon edustalla
4) Kotiseutujuhla klo 13 pappilan pihalla, sateen sattuessa kirkossa
Ohjelmassa mm. Siikajoen Lippo-Liisan 2019 julkistaminen
Kotiseutuaiheinen esitelmä, yhteislaulua ja musiikkiesityksiä
Olette kaikki tervetulleita tilaisuuteen!

Raahen seurakunta ja Siikajoki-Seura

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

Metsästäjäkurssi järjestetään 29.7.-1.8.2019 (3
Koeammuntoihin ilmoittautuminen viimeistään 1 tunti ammuntojen
alkamisen
jälkeen!entisellä kunnanvirastolla,
tuntia/pvä)
Siikajoen
Käteismaksu
20€/suorituskerta.
Siikajoen Riistanhoitoyhdistys
järjestää metsäs1 A, alkamisen
Ruukki alkaen
klo 18.00.
Koeammuntoihin ilmoittautuminen
viimeistäänSiikasavontie
1 tunti ammuntojen
jälkeen!
täjäntutkinnot
2.8., 9.8.,20€/suorituskerta.
23.8., 6.9., ja 20.9.
Ennakkoilmoittautuminen Risto Lantolle 26.7.
Käteismaksu
Toiminnanohjaaja
Mustonen
p. 040 1740 123
Paikkana
SiikajoenAri
entinen
kunnanvirasto,
Siikasamennessä risto.lantto@kotinet.com tai puh. 050Tutkinnot alkavat
klo 18.00
ja 1740 1233901022.
vontie 1A, Ruukki.
Toiminnanohjaaja
Ari Mustonen
p. 040
maksu on 20e koekerralta käteisenä.
Kurssin järjestäminen edellyttää 6 osallistujaa ja
sen hinta on 40e (käteinen).
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Suvilinnun laulut

Urheilukoulut

Yhteislaulutilaisuus Revonlahden
Kotiseututalolla ke 3.7. klo 18.00.

Ruukin kisan järjestämänä Urheilukoulut jatkuvat
24.6.2019 eli viikot 26 ja 27. Urheilukoulut ovat samoissa paikoissa kuin liikuntatoimenkin kerhot muilta osin kuin Siikajoen Urheilumaan ja Kärkiniemen
olemme vaihtaneet Ruukin koulun koulukeskuksen
pihalla sijaitseville kahdelle uudelle areenalle. Siellä
kyllä kelpaa liikkua!
Urheilukoulut jatkuvat samalla periaatteella kuin aikaisemmatkin liikuntatoimen urheilukoulut, eli aina
on 2ohjaajaa, joten saamme jaettua porukan kahteen ryhmään, niin pienemmät eivät jää isompien
”jalkoihin” . Reippaat ohjaajamme ovat Sonja Kinnunen ja Suvi Kinnunen.
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
Ruukin koulukeskus Ma 10-11.30 Ke 10-11.30
Revonlahden koulu: Ma 12-13.30 Ke 14-15.30
Ruukin koulukeskus Ti 14-15.30 Ke 12-13.30
Lisäksi Kärkiniemessä torstaisin jalkapallokerho
noin alle 15-vuotiaille klo 14:30-16:00. HUOM! pieni
muutos aikataulussa.
Omia liikuntavälineitä voi ottaa mukaan ja muistakaa myös päähine ja JUOMAPULLO. Tiedustelut
Henna Salonpää puh. 050-5169878.

Ohjelmassa mm. Soi kunniaksi Luojan, Jo joutui
armas aika, Satumaa, Tuuli hiljaa henkäilee,
Lentäjän poika jne. Väliajalla nuorten musiikkiesitys.
Lauletaan kauniissa pappilan pihapiirissä ja
sateen sattuessa sisätiloissa.

Järjestäjinä Raahen seurakunta ja Revonlahden kotikyläyhdistys.

Kahvitarjoilu. 		

Tervetuloa laulamaan!

Revonlahden
kotikylä-yhdistys

- oman kylän parhaaksi 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
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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
retkiä,
tapahtumia,
talkoita
ja illanviettoja
yhteistyössä muiden 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!
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Lähikirjasto Komppalinnan kirjastoilta pidetään
perjantaina 5.7.2019 alkaen klo 15.00
Ohjelma
klo 15.00 kirjasto aukeaa
klo 16.00 satuhetki perheen pienemmille ja ohjattua askartelua
klo 17.00 musisointia aulassa, Hennariikka Kälkäinen ja Ainoriitta Jaakola
Aulassa maksuton kahvitus
klo 18.00 esiintyy kirjailijavieras Janne Nevala Limingasta
klo 19.00 kirjasto sulkeutuu
Illan aikana mahdollisuus käyttää kirjaston palveluja
Lämpimästi tervetuloa.
Tapahtuman järjestää:
Siikajoen kunnan kirjastotoimi
Lions Club Siikajoki

RUUKIN INVLIDIT ry.järjestää tilaisuuden

Tukea ja terveyttä Tule‐klubin avulla!
Tule‐klubi on osa Invalidiliiton TuleApu – tukea ja tule‐terveyttä
apuvälineenkäyttäjille 2018–2020 ‐hanketta. ”Tule‐klubi” on
lyhenne sanasta tuki‐ ja liikuntaelin ‐klubi. Tule‐klubi herättelee
osallistujia huomioimaan ja edistämään omaa tuki‐ ja liikunta‐
elinterveyttään sekä pyritään yhdessä madaltamaan liikkumisen
apuvälineen käyttöönottokynnystä sekä lisäämään niiden
ergonomista käyttöä.
Tule‐klubilla käsitellään muun muassa





liikkumisen apuvälineen oikeanlaista ja ergonomista käyttöä
liikkumisen apuvälineen tarvetta ja mistä niitä saa
liikkumisen apuvälineenkäyttäjän avustamista
tuki‐ ja liikuntaelinterveyteen vaikuttavia asioita kuten mm.
ravintoa, liikuntaa ja unta etenkin apuvälineenkäyttäjän
näkökulmasta

Tule‐klubi tulee paikkakunnallesi!
Maarit Honkasola ja Hanna Solja tulevat
TuleApu –hankkeesta toteuttamaan
Tule‐klubin yhdistykseenne.
14.8.2019 klo 14.00 – 17.00
PAIKKA Ruukin vanha terveyskeskus
Siikasavontie 1 B
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Kunnanvirasto
on suljettuna
1.–28.7.2019
siikajoen kunta
toivottaa kaikille
kuntalaisille
ja yhteistyökumppaneille
oikein hyvää ja
aurinkoista
kesää!

Julkinen tiedote

Karinkannan
Nuorisoseuran
perinteinen

kesäkirppis
13-14.7 ja 20-21.7
2019 klo 11-15
Pöytämaksu 5euroa/pöytä
Pöytävaraukset ja lisätietoja numerosta:
044-9774900 klo 16-19 välisenä aikana.

Kahviossa kahvia ja pullaa sekä muuta
pientä naposteltavaa. Käteismaksu.
TERVETULOA OSTOKSILLE!

RUUKIN NÄYTTÄMÖ ESITTÄÄ;


























T U O M I O J A N
K E S Ä T E A T T E R I S S A
2 0 1 9

HERRA ALZHEIMER
MANU HAVISALMI

VILLE VIRKKUNEN

Käsikirjoitus

Sakari Pipatti

Ohjaus Päivi Rautio

OHJAUS ANNE HEILALA-TERVO

e 19.7
i-ilta p

Ens

.00

klo: 19

Liput 15€

(myös smartum )

ESITYKSET:

1.7 klo: 18.00, 2.7 klo: 18.00, 3.7 klo:18.00
4.7 klo:18.00, 5.7 klo: 18.00, 6.7. klo:16.00
7.7. klo:14.00

ESITYKSET
TUOMIOJANTIE 870, SIIKAJOKI

Kreivinsaaren uudella kulttuurilavalla, Ahlströmintie 2, Ruukki
Liput 15e / esitys kestää n. 1,5 tuntia väliajan kanssa.
(kahviosta voi ostaa väliajalla pullakahvit)

Tekijänoikeudet: Suomen näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat Ry

Lippuvaraukset: 045-2459015

