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Huhtikuun uutisia!
Huhtikuu on saanut nimensä metsätöistä, kun keväällä kaadettiin havupuukaski eli huhta. Muita huhtikuun
kansanomaisia nimiä ovat muun muassa »sulamakuu»
ja »suvikuu», jotka viittaavat leutonevaan säähän. Suvi
nimittäin tarkoittaa Itä- ja Pohjois-Suomessa talvista
suojasäätä. Lisäksi huhtikuuta kutsuttiin myös »kiimakuuksi», koska se oli metsälintujen soidinaikaa. Erään
näkemyksen mukaan huhtikuun nimi tulisikin sanasta
»huhtoa», koska huhtikuussa lumi sulaa ja maa aivan
kuin huhtoutuu. Suomessa huhtikuu on lumien sulamisen, kevättulvien, pitenevien iltojen ja luonnon heräilemisen aikaa. Huhtikuun keskilämpötilat vaihtelevat eri
puolilla Suomea. Oulussa huhtikuun keskilämpötila on
noin 0 astetta.

kajoen kunnassa 97 henkilöllä. Ennakkotiedon mukaan
meitä oli vuoden alussa 5246 asukasta.

Huhtikuun ensimmäinen päivä on monessa länsimaisessa kulttuurissa tunnettu aprillipäivä, jolloin toisten
huijaaminen huumorimielessä eli aprillipilojen kertominen on perinteisesti sallittua. En kuitenkaan tässä ala
teitä juksaamaan.

Mikään muu ei ole varmaa kuin muutos. Muutoksia
tapahtuu koko ajan ja tulee tapahtumaan jatkossakin.
Muutos lähtee aina itsestä, itse me määrittelemme
miten suhtaudumme muutokseen ja miten haluamme
muutoksen toteutuvan. Kaikkiin muutoksiin emme voi
vaikuttaa mutta vaikutetaan niihin muutoksiin jotka ovat
sydäntämme lähellä, tulevaisuutta ajatellen.

Siikajoen kunnan tulos muodostui positiiviseksi pääasiassa terveydenhuollon kuntayhtymän budjetin alituksesta ja alijäämäisestä tuloksesta. Lisäksi eri menot alittuivat ennakoidusta ja myös tuloja saatiin enemmän kuin
osattiin ennustaa talousarviota tehdessä. Tosiasia on
myös se että vuoden 2018 aikana väkiluku pieneni Sii-

Siikajoen kunnanhallitus päätti että Sote-kiinteistöjen
myynnin selvitystä jatketaan vaikka maakunta ja soteuudistus lopetettiinkin. Kaikilla on varmasti selvää, että
uudistuksen valmistelu jatkuu seuraavan hallituksen
toimesta. Luottamushenkilöillä on kesän kynnyksellä
sitten tieto neuvotteluiden tuloksesta ja mahdollisista
vaikutuksista. Näiden tulosten valossa sitten tehdään
päätöksiä. Mielestäni on hyvä että asia selvitetään nyt
ja päätökset tehdään ja niiden kanssa sitten eletään.
Tosiasia kuitenkin on että talouden tasapainottamiseen
tähtääviä selvityksiä ja esityksiä tarvitaan.

Ihanaista huhtikuuta!
Pertti Severinkangas
kunnanjohtaja

Kevään neuvottelupäivä
yhdistyksille ja järjestöille
Ke 3.4. klo 18.30-20.30 Siikajoenkylällä Heikinhovissa
Kehittämisasiantuntija Ulla-Maija Paukkeri tulee kertomaan Pudasjärven
kumppanuusyhteistyöstä järjestöjen kanssa, RAS:n järjestöyhdyshenkilöt
avaavat yhteistyön mahdollisuuksia RAS:n kanssa, käsitellään muutokset
liittyen liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimen avustushakuihin ja opastetaan
uusien lomakkeiden täytössä. Kahvitarjoilu! Tervetuloa!
Mikäli tarvitset kyytiä Siikajoenkylälle Paavolasta päin,
ota yhteyttä Aimo Hilakiveen 050 0169 312.
Järjestää Palvelupaja –hanke, lisätietoja Kirsi Autio 040 3156 461
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Siikajoen kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto järjestää
Ruukin kunnanvirastolla
avoimen yleisötilaisuuden ti 16.4. klo 12 alk.
- Invalidiliiton sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija
Riitta Saksanen kertoo sosiaaliturva-asiasta skypen
välityksellä
- Invalidiliiton järjestöasiantuntija Sanna Saarimaa kertoo vanhus- ja vammaisneuvoston roolista

EDUSKUNTAVAALIT 2019 JA
EUROPARLAMENTTIVAALIT
2019
TIETOJA JA OHJEITA KOTIÄÄNESTYKSESTÄ
Kuka saa äänestää ennakkoon kotonaan?
Vaalilain mukaan äänioikeutettu henkilö, jonka kyky
liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän
pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman
kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty
äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Mikäli
äänioikeutettu voi mennä äänestyspaikalle tai ennakkoäänestyspaikalle omin neuvoin taikka kuljetuspalveluita
ja äänestysavustajaa hyväksi käyttäen, kotiäänestystä
ei järjestetä.
Kuinka kotiäänestykseen ilmoittaudutaan?
Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan äänestäjän kotikunnan keskusvaalilautakunnalle. Ilmoittautuminen
tehdä joko kirjallisesti tai puhelimitse. Ilmoittautuminen voidaan toimittaa keskusvaalilautakunnalle myös
sähköpostin välityksellä. Lomakkeita saa kunnan keskusvaalilautakunnalta. Lomakkeen yläosa on täytettävä
huolellisesti ja allekirjoitettava. Siikajoen kunnan keskusvaalilautakunnan osoite ja puhelinnumero löytyvät
tämän tiedotteen lopusta.
Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän
valitsema henkilö, esimerkiksi lähiomainen. Yläosastaan
täytetty lomake toimitetaan kunnan keskusvaalilautakunnalle esimerkiksi postitse. Kirjallisen tai puhelimitse tehdyn, eduskuntavaaleja koskevan, ilmoituksen
on oltava perillä kunnan keskusvaalilautakunnassa
viimeistään tiistaina 2.4.2019 ennen klo 16 ja europarlamenttivaaleja koskevan ilmoituksen on oltava
perillä kunnan keskusvaalilautakunnassa viimeistään
tiistaina 14.5.2019 ennen klo 16.

- Hyvinvointikuntayhtymästä fysioterapeutti Petra Karvonen kertoo liikunnan ja lihaskunnon merkityksestä
Kahvitarjoilu klo 11.30 alkaen. 		

Tervetuloa!

Milloin ja miten kotiäänestys toimitetaan?
Eduskuntavaalien kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana 3. – 9.4.2019 ja europarlamenttivaalien ennakkoäänestysaikana 15. – 21.5.2019.
Kotiäänestyksen toimittamisesta äänestäjän luona
ilmoitetaan etukäteen kirjallisesti tai puhelimitse mahdollisimman pian. Äänestäjälle ilmoitetaan kahden tunnin tarkkuudella se ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saapuu hänen luokseen äänestyksen toimittamaan.
Miten kotiäänestys toimitetaan?
Kotiäänestys eroaa vain vähän tavallisesta ennakkoäänestyksestä. Tärkeä ero on siinä, että kotiäänestyksessä on vaalitoimitsijan ja äänestäjän lisäksi oltava
läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta
täyttänyt henkilö. Äänestäjällä on oikeus käyttää vaalitoimituksessa avustajaa, joka voi olla myös edellä mainittu
hänen valitsemansa tai hyväksymänsä henkilö.
Äänestystoimitus tapahtuu siten, että äänestäjä
merkitsee ehdokkaan numeron äänestyslippuun selkeästi ja niin, että vaalisalaisuus säilyy ja sulkee leimatun
äänestyslipun vaalikuoreen, joka on väriltään ruskea.
Äänestäjä täyttää lähetekirjeen ja osoittaa sen kunnan keskusvaalilautakunnalle. Paikalle kutsuttu henkilö
merkitsee nimikirjoituksensa lähetekirjeeseen. Tämän
jälkeen vaalitoimitsija merkitsee lähetekirjeeseen todistuksen siitä, että äänestys on tapahtunut laissa säädetyllä tavalla. Lopuksi lähetekirje ja siihen mahdollisesti
liitetty ilmoituskortti sekä vaalikuori suljetaan keltaiseen
lähetekuoreen, jonka vaalitoimitsija toimittaa kunnan
keskusvaalilautakunnalle.
Keskusvaalilautakunnan osoite:
Siikajoen kunta, Siikasavontie 1 A, 92400 RUUKKI
Puhelinnumerot:
Lauri Lepistö, p. 040 8656 923, lauri.lepisto@ryp.fi/
Eeva Krankkala, p. 040 3156 211, eeva.krankkala@siikajoki.fi/Saila Juutilainen, p. 040 3156 210, saila.juutilainen@siikajoki.fi
Siikajoella 14.3.2019
Siikajoen keskusvaalilautakunta
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KUULUTUS
Suomen Perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa
kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontuva
eduskunta. Eduskunta on yksikamarinen ja siihen kuuluu 200 kansanedustajaa.
Kansanedustajat valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla vaaleilla. Eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja
ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset.

EDUSKUNTAVAALIT 2019 JA
EUROPARLAMENTTIVAALIT 2019
SIIKAJOEN KUNNASSA
Äänestysalueet ja äänestyspaikat
Eduskuntavaalit

toimitetaan sunnuntaina
14.04.2019 klo 9:00 – 20:00.
Vaaleissa Siikajoen kunnan äänestysalueiden äänestyspaikat ovat seuraavat:
1. Siikajoenkylä
Komppalinna, Jaakontie 1 B 1
2. Ruukki		
kunnanvirasto, Siikasavontie 1 A
3. Paavola		
Paavolan koulu, Koulutie 2
4. Revonlahti
Revonlahden koulu, Koulukuja 1
ENNAKKOÄÄNESTYS
Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona
3.4.2019 ja päättyy tiistaina 9.4.2019.
Kunnanvirasto/Ruukki:
03.-05.04.2019 klo 9:00 – 18:00
06.-07.04.2019 klo 10:00 – 16:00
08.04.2019		
klo 9:00 – 18:00
09.04.2019		
klo 9:00 – 20:00
Komppalinna/Siikajoenkylä:
03.-05.04.2019 klo 10:00 – 18:00
06.-07.04.2019 klo 11:00 – 15:00
08.- 09.04.2019 klo 10:00 – 18:00

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019 klo 9:00 – 20:00.
Vaaleissa Siikajoen kunnan äänestysalueiden äänestyspaikat ovat seuraavat:
1. Siikajoenkylä
Komppalinna, Jaakontie 1 B 1
2. Ruukki		
kunnanvirasto, Siikasavontie 1 A
3. Paavola		
Paavolan koulu, Koulutie 2
4. Revonlahti
Revonlahden koulu, Koulukuja 1
ENNAKKOÄÄNESTYS
Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 15.5.2019 ja päättyy tiistaina 21.5.2019.

Kunnanvirasto/Ruukki:
15.-17.5.2019
klo 9:00 – 18:00
18.-19.5.2019
klo 10:00 – 16:00
20.5.2019		
klo 9:00 – 18:00
21.5.2019		
klo 9:00 – 20:00
Komppalinna/Siikajoenkylä:
15.-17.5.2019
klo 10:00 – 18:00
18.-19.5.2019
klo 11:00 – 15:00
20.-21.5.2019
klo 10:00 – 18:00
Pyörätuolilla pääsee molempiin ennakkoäänestyspaikkoihin. Ennakkoäänestyksessä äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella
henkilöllisyystodistuksella. Ajokortti käy henkilöllisyystodistuksena. Jos äänestäjä ei omista minkäänlaista
henkilöllisyystodistusta, hän voi hankkia poliisilaitokselta
vaaleja varten väliaikaisen maksuttoman henkilökortin.
Mäkelänrinteellä (os. Heikinkuja 4, 92400 RUUKKI),
Siikapirtillä Siikajoella (Pitkätie 3) ja Karentiakodissa
Karinkannassa (Karinkannantie 90) toimitettavasta ennakkoäänestyksestä ilmoittaa vaalitoimikunta laitoksen
ilmoitustaululla.
Kotiäänestys:
Kotiäänestykseen voi ilmoittautua henkilö, jonka kyky
liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän
pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman
kohtuuttomia vaikeuksia, saa tietyin edellytyksin äänestää ennakolta kotonaan.
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva
omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty
äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.
Ajalla 3.-9.4.2019 toimitettavaan kotiäänestykseen on ilmoittauduttava 2.4.2019 klo 16.00 mennessä kunnanvirastolle puhelimitse, puh. 040 3156
210 ja 040 3156 211, taikka postitse kunnanvirastolta
saatavalla lomakkeella, os. Siikajoen kunta, Keskusvaalilautakunta, Siikasavontie 1 A, 92400 RUUKKI.
Europarlamenttivaalien kotiäänestykseen on ilmoittauduttava 14.5.2019 mennessä.
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja on Lauri Lepistö, puh. 040 865 69 23.
Siikajoella 14.3.2019
Siikajoen kunnan keskusvaalilautakunta

POIKKEUS SIIKASANOMIEN
AINEISTOPÄIVÄÄN PÄÄSIÄISEN VUOKSI
Siikasanomat 5/2019 ilmestyy to 25.4. Pääsiäisen vuoksi materiaali on toimitettava ehdottomasti
MAANANTAIHIN 15.4. klo 15 mennessä os. kuntatiedote@siikajoki.fi.
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MAASEUTUPALVELUT
TUKIKOULUTUSTA

Hinta 70e, sisältäen koulutuksen, tentin ja lounaan.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: maaseutuopisto@raahenedu.fi tai p. 040-1357 180.

Kasi maaseutuhallinto järjestää tukikoulutusta:
Paikka: Ruukin maaseutuopisto, päärakennus
Aika: 9.5. klo 10.30-13.00
Ennakkoilmoittautumiset 6.5. mennessä:
lea.lukinmaa@kalajoki.fi tai 044 4691 398.

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

KASVINSUOJELUKOULUTUKSIA
Ruukin maaseutuopistolla to 12.4.2018 klo 10 – 14.

ke 17.4. klo 9.00
Kuukausi

Tukityypin nimi (hakuvuosi)

Lisätietoa

Maaliskuu

Alkuperäisrotujen kasvattaminen (2018)

- loppumaksu, maksuprosentti 15 %
- maksaminen alkaa 4.3.2019

Maalis–huhtikuu

Puutarhatuotteiden varastointituki (2018)

- maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 21.3.2019

Huhtikuu

Kasvihuonetuotannon tuki (2019)

- ennakko, maksuprosentti 60 %

Huhtikuu

Kansalliset kotieläintuet (2018 ja 2019)
- pohjoinen nautatuki
- kuttu- ja uuhituki
- sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki

- vuonna 2018 haetun tuen loppumaksu, maksuprosentti 25 %
- vuonna 2019 haetun tuen ennakko,
maksuprosentti 75 %

Huhtikuu

Ympäristösopimukset (2014–2020):
- maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman
hoito (maksun haku 2018)
- kosteikkojen hoito (maksun haku 2018)

- loppumaksu, maksuprosentti 15 %

Huhtikuu

Pohjoisen hehtaarituen lisämaksu kevätvehnästä (2019)

- maksuprosentti 100 %

Huhtikuu

Väliaikainen kansallinen erityistuki (2019)

- maksuprosentti 100 %

Toukokuu

Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus (2018)

- maksuprosentti 100 %

Toukokuu

Luonnonmukaisen tuotannon korvaus (2018)

- loppumaksu, maksuprosentti 15 %
- kotieläinkorotuksen maksuprosentti
100 %

Kesäkuu

EU:n nautaeläinpalkkiot (2018):
- lypsylehmäpalkkio
- nautapalkkio
EU:n lammas ja vuohipalkkio (2018):
- uuhipalkkio
- kuttupalkkio
- teuraskaritsa- ja kilipalkkio
Nuoren viljelijän tuki (EU) (2018)
Perustuki ja viherryttämistuki (2018)
Peltokasvipalkkio (2018)
Ympäristökorvaus (2018)

Kesäkuu

Eläinten hyvinvointikorvaus (2018)

- loppumaksu
sika- ja siipikarjatilat: noin 50 %
nauta-, lammas- ja vuohitilat: ajanjakso
1.7.–31.12.2018

Kesäkuu

Ympäristösopimukset (2014–2020):
- kurki-, hanhi- ja joutsenpellot (maksun haku 2018)

- loppumaksu, maksuprosentti 15 %

Kesäkuu

Kesäkuu

Kesäkuu
Kesäkuu
Kesäkuu

Maidon tuotantotuki (C-alue) maksetaan kuukausittain.
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- loppumaksu
- ajanjakso 16.9.–31.12.2018
- maksuprosentti 100 %

- loppumaksu, maksuprosentti 5 %
- loppumaksu, maksuprosentti 5 %
- loppumaksu, maksuprosentti 5 %
- loppumaksu, maksuprosentti 15 %
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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. Ajanvaraus: klo 8–10
välisenä aikana jätä takaisinsoittopyyntö puh. 08 849
4632. Hoitotarvike- ja diabetesvälinejakelu on ma ja ke
klo 10-16.
Raahen terveysasema ja päivystys:
Raahen terveysasemalle p. 08 849 4580 voi ottaa yhteyttä, arkipäivisin klo 8-16. Päivystyksen p. 08 849 4511.

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

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

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

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.
Tiimit:
Paavola: puh. 040 135 7870
Ruukki: puh. 040 135 7873
Mäkelänrinteen keskuskeittiö puh. 040 315 6389

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

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

Neuvolat

VAMMAISPALVELUT

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.

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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OMAISOIVAN TOIMINTAA KEVÄÄLLÄ 2019
Ke 3.4. klo 10-12 Omaishoidon infopiste Hyvinvointipiste NeuvoRassissa
(Kirkkokatu 28, Raahe) Mukana Omaishoitajaliitto ry:n KuppiNurin-hankkeesta Christa
Ahonen. KuppiNurin-hankkeeseen sekä muihin liiton hankkeisiin voit tutustua myös
osoitteessa www.omaishoitajat.fi
Ke 24.4. klo 13 kahvitellaan Heikinhovissa (Heikintie 1, Siikajoen kylä)
Kahvila on kaikille kyläläisille avoin. Tervetuloa yksin tai yhdessä läheisesi kanssa!
29.4.-27.5. eOvet-kurssi kaikille läheisestään huolehtiville (verkko-oppimisympäristö)
Omaishoitajaliiton järjestämällä kurssilla käsitellään omaishoitajuutta ja omia voimavaroja,
tukipalveluja sekä hoivatyön taitoja. Verkkopohjaiseen kurssiin sisältyy itseopiskeltavaa
materiaalia, pohdintatehtäviä ja keskustelua toisten läheisestään huolehtivien kanssa.
Lisätietoa ja ilm. 22.4. mennessä Matilda Linnavirta p. 020 7806 520, matilda.linnavirta@omaishoitajat.fi
ke 17.4. klo 13 yhdistyksen kevätkokous OmaisOivan toimistolla Raahessa, Kauppakeskus Masto 2.krs
to 9.5. klo 9.30-14 Omaishoitajien koulutuspäivä Oulaisten ammattiopistolla teemalla mielenterveys- ja päihdeasiat,
omavastuu 15€/hlö, linja-autokuljetus. Ennakkoilm. 24.4. mennessä.
ti-to 14.-16.5. Voimaantumispäivät omaishoitajille ja omatoimisille hoidettaville Hotelli Kivitippuun.
Hinta 150€/hlö sis. 2 x aamiainen ja päivällinen, kuntosalin ja kylpylän vapaan käytön, karaoke- ja tanssi-illan ym.
mukavaa yhteistä ohjelmaa. Ennakkoilm. 18.4. mennessä. Yhteistyössä Jokilaaksojen OmaisOivan kanssa.
Alkukesän toiminnasta ilmoitamme seuraavassa SiikaSanomissa.
OmaisOivan toimisto: Kauppakeskus Masto, 2krs. (Ollinkalliontie 3, 92100 Raahe, Citymarkettia vastapäätä).
Toimisto on avoinna pääsääntöisesti maanantaisin klo 9-13. Toimistolla voit tuolloin poiketa aikaa varaamatta, mikäli
kaipaat esim. tietoa omaishoitajuudesta, ohjausta/neuvonta tai kuuntelijaa. Muina aikoina voit varata yksilöllisen ajan
työntekijöiltä. Ota rohkeasti yhteyttä!
Toimistolla on myytävänä suruadresseja (15€/kpl) sekä yhdistyksen logopainatuksella T-paitoja, joissa edessä
painatus ”Tuleva omaishoitaja”, takana ”Menevä omaishoitaja” (20€/kpl).
Ennakkoilm. ja lisätietoja OmaisOivan työntekijöiltä:
Riitta Sipola p. 044 551 6803 (riitta.sipola@raahenomaishoitajat.fi)
Milla Haapaniemi p. 044 551 6804 (omaisoiva.raahe@gmail.com)
Lisätietoa toiminnastamme Raahelaisen Seurat-palstalta, www.raahenomaishoitajat.fi sekä Facebookista.

Kela tiedottaa 19.3.
Näin Kela palvelee Ruukissa 1.4. alk.
Huhtikuun alussa Kelan Ruukin palvelupiste korvataan muilla palveluilla. Jatkossa asiakkaat voivat
asioida Kelan muissa palvelupisteissä, kunnan asiointipisteissä, puhelimessa tai verkossa. Ruukin asiointipiste avataan kevään aikana.
– Asiointipisteen yhteispalvelua on kehitetty positiivisessa hengessä Siikajoen kunnanjohdon kanssa. Asiointipisteiden kautta Kelan palveluiden saatavuus paranee,
koska asiointipisteen aukioloaika on laajempi ja sieltä

löytyy myös etäpalvelu, sanoo Pohjoisen asiakaspalveluyksikön johtaja Anne Penttilä.
Asiointipisteen henkilökunta neuvoo yleisellä tasolla
Kela-asioissa ja Kelan verkkopalvelun käytössä. Asiointipisteestä saa Kelan hakemuslomakkeita ja esitteitä,
ja sinne voi jättää Kelan hakemukset ja liitteet. Ruukin
asiointipisteessä Kela-asioita voi hoitaa myös etäpalveluna, jolloin asiakas saa kuva- ja ääniyhteyden Kelan palveluasiantuntijaan. Ruukin asiointipisteestä tiedotetaan
tarkemmin paikallisesti kevään aikana.
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Tarpeen mukaan alueelle voidaan yhteistyössä
muiden toimijoiden kanssa järjestää pop up -palveluita, jolloin Kelan palveluasiantuntija tulee asiakkaiden luo esimerkiksi kirjastoon tai sosiaalitoimistoon.
Myös pop up -palveluista tiedotetaan tarkemmin paikallisesti.
Kelan palvelupiste Raahessa (Kauppakatu 42) on
avoinna ma–ke ja pe klo 10–16. Kelan palvelupiste
Limingassa (Liminganraitti 10) on avoinna ma ja pe
klo 10–12 ja 13–15.

Puhelimitse, ajanvarauksella ja
verkossa
Useimmat Kela-asiat voi hoitaa puhelimitse. Puhelinpalvelussa voi kysyä neuvoa, hakea etuuksia ja saada
apua verkkoasiointiin. Kelan puhelinpalvelu on avoinna joka arkipäivä klo 9–16. Palvelunumerot löytyvät
osoitteesta www.kela.fi/palvelunumerot.
Puhelinpalveluun voi myös varata ajan, jolloin Kelan palveluneuvoja perehtyy asiakkaan tilanteeseen
etukäteen ja soittaa sovittuna ajankohtana. Ajan voi
varata osoitteessa www.kela.fi/ajanvaraus tai soittamalla Kelaan. Osaan Kelan palvelunumeroista voi
myös jättää soittopyynnön. Kun Kelan palveluneuvoja
soittaa ajanvarauksen tai soittopyynnön tehneelle asiakkaalle, puhelu ei maksa asiakkaalle mitään.
Moneen kysymykseen löytyy vastaus Kelan verkkosivuilta (www.kela.fi), ja useimmat Kela-asiat hoituvat
verkossa (www.kela.fi/asiointi). Kelan asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Verkossa voi lähettää hakemuksia ja
liitteitä tai tarkistaa oman hakemuksensa käsittelytiedot. Verkkoasiointiin voi halutessaan saada tukea
palvelupisteessä tai puhelinpalvelussa.

Näin Kela palvelee
alueellasi 1.4. alkaen
Kelan palvelupisteet Pulkkilassa ja Ruukissa suljetaan 31.3.2019.
Lähimmät Kelan palvelupisteet:
Haapavesi (Tähtelänkuja 1), ti ja to klo 10–12 ja 13–15.
Oulainen (Oulaistenkatu 36), ke ja pe klo 10–12 ja 13–15.
Raahe (Kauppakatu 42), ma–ke ja pe klo 10–16.
Liminka (Liminganraitti 10), ma ja pe klo 10–12 ja 13–15.
Lähimmät asiointipisteet:
Pulkkila (Pulkkilantie 4), ma–pe klo 8–15.30.
Rantsila (Kunnantie 1), kirjaston aukiolon mukaan.
Piippola (Keskustie 11), kirjaston aukiolon mukaan.
Kestilä (Kestilänraitti 1a), kirjaston aukiolon mukaan.
Kärsämäki (Haapajärventie 1), ma–pe klo 9–15.
Ruukin asiointipiste avataan kevään aikana.
Voit varata ajan Kelan palvelupisteeseen tai puhelinpalveluun:
www.kela.fi/ajanvaraus.
Hae tuet verkossa
www.kela.fi/asiointi

Puhelinpalvelu arkisin klo 9–16
www.kela.fi/palvelunumerot

Lisää tietoa asiakkaille:
• Tutustu verkkoasiointiin
• Soita puhelinpalveluun
• Löydä lähin palvelupiste
• Varaa aika
• Tutustu Kelan etäpalveluun
Lisää tietoa medialle:
• Anne Penttilä, Pohjoisen asiakaspalveluyksikön johtaja, puh. 040 706 73 09, etunimi.sukunimi@kela.fi

SIVISTYSTOIMI
Kirjastojen aukioloajat:
Ruukin pääkirjasto p. 040-3156 303
ma 12-20, ti-to 12-19, pe 10-16
Komppalinnan lähikirjasto p. 040-3156 350
ma 12-19 ja ke 9-15
Luohuan lähikirjasto p. 040-3156 351
ke 11-17
Paavolan lähikirjasto p. 040-3156 352
ma 12-19 ja pe 9-14
Revonlahden lähikirjasto p. 040-3156 353
ti 12-19 ja to 9-14
Pääkirjaston huhtikuun näyttely:
Koe kaislan kutsu -näyttely on esillä 14.4. saakka
Ruukin kansalaisopiston taidepiirin näyttely (pystytetään viikolla 17)
Pääkirjaston lukupiiri
Huhtikuun lukupiiri kokoontuu 26.4.2019 klo 18,
käsittelyssä Anni Kytömäen Kultarinta-romaani.

RUUKIN KANSALAISOPISTON

KEVÄTNÄYTTELY
Siikajoen Komppalinnassa
27.-29.4.2019
la 10-16, su 12-18, ma 10-15
Näyttelytöitä otetaan vastaa Komppalinnassa torstaina 25.4. klo 16-19
Työt saa hakea pois näyttelyn jälkeen
ma 29.4. klo 15-18.
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LIIKUNTATOIMI
Liikuntasihteeri Marko Äijälä, puh: 040 315 6241
Meili: marko.aijala@siikajoki.fi.
Massaliikuntakampanja eli Kansanhiihto suksittu 1.2.-31.3. välisenä aikana :) Kyseessä ei ole kilpailu
vaan tarkoitus jokaisen ”kerätä” mahollisimman palijo kilometrejä. HUOMIO: 12.4. mennessä korttien palauttaneiden kesken arvotaan liikunnallisa palakintoja :) Kortin
voit palauttaa kunnanviraston keskukseen tai kuntamme kirjastoihin! Myös aktiivisin kylä palkitaan Pitäjäpäivien torijuhlan yhteydessä la 6.7 :)
VESITALLAAJA jatkaapi lauantaisin Kuntokeidas
vesipekassa klo 13. Loppu kevään jumppakerrat: 30.3.,
6.4., 13.4., 27.4., 4.5., 11.5., 18.5. 25.5.
Muistathan Senioripassin niin Vesipekan kuin Zimmarin osalta. Lisätietoja Markolta.
Tavallisten Tallaajien kuntosaliryhmät
sekä keskiviikkoinen Ruukin Liikuntahallin Boccia-ryhmä liikkuvat ja toimivat täydellä tohinalla toukokuun loppupuolelle saakka. Ryhmiin mahtuupi uusia
mukkaan - tiedustelut Markolta / vertaisohjaajilta
Liikuntatoimi on mukana seutukunnallisissa projekteissa eli Ikäintituutin Voimaa Vanhuuteen sekä Nuorten Liikuntapassi-hankkeessa. Liikuntapassi lähti liikkeelle helmikuun alussa Passit ja lisäinfo on
jaettu yläkouluissa :)
Voimaa Vanhuuteen projektin tiimoilta on tulossa uusi Vertaisveturikoulutus + tasapainopäivä sekä
muita juttuja:) Liikuntatoimi tekee yhteistyötä ja suunnittelee toimintoja yhdessä Rassin vanhustyön kanssa.
Maksuton Vertaisveturikoulutus on Raahessa. 1., 2., 10. ja 11. huhtikuuta klo 12-16 (16 h)
(matkakorvaus). Koulutukseen tulee ilmoittautua 22.3
mennessä. Tämän koulutuksen avulla saat ohjaustaitoja
mutta myös lisää vinkkejä omaan kuntoiluusi! Liikuntatoimi on yhteydessä henkilöihin jotka eivät edelliseen koulutukseen päässeet osallistumaan. KOULUTUS SIIRTYY
Nuorten&aikuisten Salibandyturnaus pe
12.4. Ruukin liikuntahallilla. Ilmoita joukkueesi mukkaan
pellaamaan rennolla meiningillä :)
Lentopallopuulaaki kopsitaan Paavolan koulun
salissa pe 26.4.! Homma toimii tuttuun tyyliin eli kaikki
pelaajat paikalle klo 17.30 ja joukkueeet arvotaan !
Liikuntatoimesta voit maksutta lainata kävelysauvoja sekä lumikenkiä eli yhteyttä liikuntasihteeriin.
Päivitetyt Liikuntasalivuorot löydät tuttuun
tyylin kuntamme nettisivulta. Vuoron voit varata myös
kesken kautta ja sen voi myös perua milloin haluaa. Normista vuorot jatkuvat toukokuun viimeiselle viikolla (salikohtaisia eroja).
Talvikauden liikuntapaikoista toivotaan runsasta palautetta niin risujen kuin ruusujenkin muodossa.
Siten voimme kehittää & parantaa liikuntapaikkojemme
ja virkistyalueidemme hoitoa! Palaute marko.aijala@siikajoki.fi - kiitos.

btw ota siikajoen liikuntatoimi &virkistysalueet facesssa seurantaasi eli TYKKÄÄ siitä :) Toki sivua voit
seurata www.siikajoki.fi - liikuntatoimi kautta.
TÄRKEÄÄ ASIAA! Liikuntatoimi ja nuorisotoimi on
mukana tarjoamassa elintärkeää koulutusta: (tästä
myös s-postia liikuntasalien käyttäjille) https://ssl.tapahtumakone.fi/event/xGGwG?fbclid=IwAR3nlPnFOYOPd_
WIOqTb6hp7WhaDReQkirTv2Qm1PbVk-htJA6qcAFlDSpI
Kiitokset Ruukin palokuntalaisten tuki ry ja Ruukin
Turvallisuuspalvelut !

LIIKUNTA-, NUORISO- JA
KULTTUURITOIMEN TOIMINTAAVUSTUKSET

Siikajoen kunnan sivistyslautakunta julistaa toimintaavustukset haettavaksi 24.4.2019. Hakemukset tulee
palauttaa 30.4.2019 klo 15.00 mennessä.
Uudistettuja lomakkeita saa Ruukista kunnanviraston keskuksesta, kirjastoista, Gumeruksen koulun kansliasta sekä sähköisenä www.siikajoki.fi –nettisivuilta.
Hakemukset tulee palauttaa määräaikaan mennessä Siikajoen Kunta, vapaa-aikatoimi/ Marko Äijälä, Siikasavontie 1 A, 92400 Ruukki tai palauttaa ne kunnanviraston keskukseen tai Gumeruksen kansliaan.
Hakemukseen tulee liittää yhdistyksen/ järjestön
vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä vuoden 2019 talousarvioesitys ja toimintasuunnitelma.
Hakemukseen tulee liittää hyvän tilintarkastustavan
mukaisesti suoritettu selkeä toiminnantarkastuskertomus, tarkastajan/ tarkastajien allekirjoittamana.
Myöhästyneistä tai puutteellisista hakemuksista
tehdään kielteinen päätös.
Ke 3.4. Neuvottelupäivillä Heikinhovissa klo 18.3020.30 käsitellään muutoksia avustushaussa ja opastetaan lomakkeiden täytössä.
Tiedustelut:
• Liikuntatoimen avustukset/ liikuntasihteeri Marko Äijälä, puh 040 3156241
• Nuorisotoimen avustukset/ nuoriso-ohjaaja Elina
Matkaselkä, puh 040 3156255
• Kulttuuritoimen avustukset/ opistosihteeri Hannele
Jormakka, puh 040 31562 30
Kunnanvaltuuston hyväksymät avustussummat vuodella 2019 ovat: Liikuntatoimi 90000 e, nuorisotoimi
3000 e, kulttuuritoimi 1500 e.

Urheilijan apurahahakemus toimitetaan vapaamuotoisena. MENESTYSPOHJAISTA URHEILIJA-APURAHAA VOI HAKEA YMPÄRI KALENTERIVUODEN ELI EI
ERILLISIÄ HAKUAIKOJA. Tied. liikuntasihteeri Marko
Äijälältä, p. 040 315 6241.
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Siikajoen nuorisopalvelut
Etsivä nuorisotyöntekijä puh. 040 3156 243
Nuoriso-ohjaaja Elina Matkaselkä puh. 040 3156 255
Nuorten työvalmentaja Virpi Paaso puh. 040 3156 256
etunimi.sukunimi@siikajoki.fi
FACEBOOKISSA 			
Siikajoen Nuortentalo Ruori
Satelliitin Etsivä Teija
Siikajoen Nuoriso-ohjaaja Elina
Satelliitti Virpi

INSTAGRAM
NuortentaloRuori
_satelliitti_

Siikajoennuorisotoimi_ellu

sinulle kuuluu? –hankkeen toimintaa. Ruorilla tapahtuviin pelailuihin ei ole pakko ilmoittautua ennakkoon. Lisätietoja toiminnasta voit kysyä hankkeen Sannalta p.
040-671 0702. Nappaappa kaveri mukkaa ja tuuppa
mukkaan toimintaan!
Seuraavat pelikerrat:
to 4.4. klo 18-20 Nuortentalo Ruorilla
to 18.4. klo 18-20 Nuortentalo Ruorilla
to 25.4. klo 18-20 Nuortentalo Ruorilla

Nuortentalo Ruorin kevät!

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 mahdollisuuden ammatilliseen, turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin ja auttaa esim. rahaasioiden järjestämisessä, opiskeluun ja työelämään
liittyvissä asioissa, lomakkeiden täyttämisessä, ihmissuhdeongelmissa sekä terveyteen tai päihteisiin liittyvissä kysymyksissä. Yhteyttä etsivään nuorisotyöntekijään
voivat ottaa nuoret itse, vanhemmat, kaverit, koulut ja
oppilaitokset, puolustusvoimat ja siviilipalvelukeskus ja
nuoren omalla suostumuksella myös viranomaiset.
Siikajoen etsivä nuorisotyöntekijä löytyy Nuortentalo
Ruorilta osoitteesta Pekkalantie 11. Yhteyttä voit ottaa
soittamalla, laittamalla sähköpostia tai viestittämällä
Whatsapissa ja Facebookissa. Lisäksi etsivä on tavattavissa säännöllisesti kouluilla sekä nuorisotoimen ryhmissä ja tapahtumissa.
Oman kunnan etsivän nuorisotyöntekijän tavoittaa numerosta 040 3156 243. Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli mieltäsi askarruttaa jokin asia!
Pelikahvila -toiminta Ruorilla!
Ootko kiinnostunut erilaisesta pelailusta ja oot
18-29-vuotias? Ruorilla tapahtuvan pelailun aikana pääset nautiskelemaan erikoiskahveja! Toiminta on Mitä

Ruorin säännöllinen viikko-ohjelma näyttää tältä:
Ma Nuorten bändin treenit klo: 16.00-18.00
4H-kerho klo: 16.00-17.30
Ti
4H-kerho klo: 15.00-16.00
Ke Nuokkarit nuorille (13-25-v.) klo:17.00-20.00
To
Ipanaklubi klo: 10.00-12.00. (parilliset viikot)
Pelikahvila -toiminta klo: 18-20 (yllä päivät)
Pe VaNu-nuokkarit (4-6lk) klo:16.00-18.00
Nuokkarit nuorille klo: 18.00-22.00
La
Nuokkarit ja taidepaja klo: 18.00-21.00 (joka
kuukauden eka lauantai.)
Liikuntakokeilut koulukeskuksen uusi Sali, käynti
iltakäyttäjien ovesta (kerran kuukaudessa)

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 nuorisoohjaaja 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

Nuorisotila-toiminta
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.
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Varhaisnuokkarit (4-6-luokkalaisille) perjantaisin klo:
16.00-18.00. Nuoret (13-vuotiaista ->) keskiviikkoisin
klo: 17.00-20.00 sekä perjantaisin klo: 18.00-22.00.

Ipanaklubi Ruukissa ja
Siikajoenkylällä!
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perhetyö sekä
nuorisotoimi järjestää yhteistyössä Ipanaklubi –toimintaa. Ipanaklubi toimii Siikajoenkylällä Heikinhovin kylätalossa, parittomien viikkojen torstaisin klo: 10-12 sekä
Ruukissa, jossa paikkana toimii nuortentalo Ruori, parillisten viikkojen torstait klo: 10-12. Paikanpäälle ovat tervetulleita odottavat äidit, äidit, isät, vauvan tai taaperonsa kanssa. Lisätiet. nuoriso-ohjaaja p. 040 3156 255.

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

Kevään askarteluiltapäivät
alakoululaisille erikylillä!

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

Jälleen on luvassa askarteluiltapäiviä alakoululaisille, ja
tälläkertaa kolmella erikylällä. Ruukissa, nuortentalo Ruorilla torstaina 4.4. klo: 14.45-16.30, Siikajoenkylällä, kylätalo Heikinhovissa perjantaina 5.4. klo: 13.30-15.15 sekä
Luohualla, Tönkyräkankaalla maanantaina 15.4. klo:
14.00-16.00. Askarteluiltapäivät ovat osallistujilla ilmaisia, mutta jotta osaamme varata tarvikkeita tarpeeksi
niin ilmoittaudu pikimmiten nuoriso-ohjaaja Elinalle piakkoin p. 040 3156 255 . Askarteluiltapäivät järjestetään
yhteistyössä Siikajoen 4H-yhdistyksen kanssa.

Koulunuokkarit Siikajoenkylällä!

Vappudiscot tenaville!

Nuorisotyöntekijät jalkautuvat Siikajoenkylän koululle, koulunuokkareiden merkeissä. Tuuppa nääki käymään Bilsan
luokassa, ruokavälkällä klo: 11.15-11.45. kertoo kuulumiset tai vaikkapa pellailee kavereiden kans. Kevään kerrat;
ti 12.3., ti 2.4., ti 23.4. ja ti14.5.

Perinteiset vappudiscot tulevat jälleen! Siispä merkkaappa kalenteriin tiistai 30.4. Paikkana toimii Ruukin liikuntahalli (Vanha Sali,koulukeskuksen vieressä). 0-3-luokkalaiset klo: 16.00-17.30 sekä 4-6- luokkalaiset klo:
18.00-19.30. Tapahtuma on osallistujille pääsymaksuton.
8-luokkalaiset pitävät tapahtumassa kioskia, siispä varraappa kolikoita halutessasi mukaan  Lisäksi luvassa leikkimielisiä kilpailuja. Järj. Nuorisotoimi

Koulunuokkarit Ruukissa!

Lauantai nuokkarit ja taidepaja
nuortentalo Ruorilla!
Nuortentalo Ruorilla alkaa uutena toimintona kerran

PITÄJÄPÄIVÄT 2019
Pitäjäpäivätoimikunta suunnittelee jo kiivaasti kesän tapahtumaviikkoa (27). Seuraava kokous on 11.4.
Toimikunta toivoo palautetta & vinkkejä. Niitä voi lähettää toimikunnan sihteerille
marko.aijala@siikajoki.fi. Ensimmäinen ohjelmarungon vedos toukokuun tiedotteessa.
Kunnanhallituksen valitsema toimikunta: Pj Vesa Ojanperä, Hannele Jormakka, Jyrki Raatikainen,
Minna Luoma, Tiina Hovi, Katja Jäppinen sekä siht Marko Äijälä.

Kansallinen veteraanipäivä
la 27.4.2019
La 27.4. Seppeleenlasku Paavolan sankarihaudalla klo 12.
Seppelpartiot muille sankarihaudoille.
Su 28.4. Paavolan kirkossa kunniamerkkien jako jumalanpalveluksen
yhteydessä. Tämän jälkeen kahvitus Paavolan seurakuntatalolla.
Tervetuloa !
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MUUT
RUUKIN INVALIDIT

Saarikosken kyläyhdistys ry

Sääntömääräinen KEVÄTkokous
pidetään ke.17.04.2019, kello 12.00
kunnanviraston johtokeskuksessa. kokouksessa
käsitellään sääntöjen määräämät kevätkokousasiat.
Tarjoamme kahvia kokousväelle.

VUOSIKOKOUS to 4.4.2019 klo 19:00
Saarikosken koululla.
Käsitellään
* sääntömääräiset asiat.
* sääntöjen muutokset yhdistyksen kokousten koollekutsumiseen ja hallituksen jäsenmäärään.
Kahvitarjoilu. TERVETULOA!
Saarikosken kyläyhdistys ry:n hallitus

RUUKIN INVALIDIEN HALLITUS

Raahen alueen Kuulo ry
Kuulolähipalvelu Ruukin terveysasemalla, Kansantie 4 Ruukki, keskiviikkona 17.4.klo 14.00-15.30.
Ohjausta ja neuvontaa kuulokojeen käytössä, saatavana paristoja ja letkua. Samaan aikaan myös
Raahen Seudun Muistiyhdistyksen Muistikahvila.
Kahvin hinta 2e. Tervetuloa!

Paavolan karjalaseura ry:n
toimintaa huhtikuulla 2019
Keskiviikkona 10.4. klo 12.00 koristelemme virpovitsoja Irma ja Heino Pietarilan kodissa. (Osoite: Tölvääntie 54 Ruukki).
Sunnuntaina 14.4. tarjoamme kahvit Revonlahden
seurakuntatalolla ja virvomme kirkkoväen jumalanpalveluksen jälkeen.
Keskiviikkona 24.4. klo 13.00 pidetään sääntömääräinen kevätkokous Irma ja Heino Pietarilan kodissa.
Tervetuloa!

Eläkeliiton
paavolan yhdistys
KEVÄTPÄIVÄN VIETTO
Tönkyräkankaan majalla ke 24.4. klo 13.
Kahvittelua, makkaranpaistoa, ulkoilua ym.
Arvottavaa mukaan. Tervetuloa!
Hallitus koolle klo 11.30.
MATKAILUN KEHITTÄMINEN
SIIKAJOKI-RAAHE-PYHÄJOKI

TERVETULOA VEDEN ÄÄRELLÄHANKKEEN TYÖPAJOIHIN!
TULEVIA TYÖPAJOJ A:
26. 3.201 9 ARVO- J A ELÄMYSPOHJ AINEN
TUOTTEISTAMI NEN
3. 4. 201 9 MITÄ TEOLLI SUUSMATKAI LU ON?
I NFO J A TYÖPAJ A
15. 5. 201 9 TEOLLISUUSMATKAILU II
TYÖPAJAT ON TARKOITETTU KAIKILLE RAAHEN
SEUDUN NYKYISILLE JA TULEVILLE
MATKAILUTOIMIJOILLE JA TOIMIALAN
KEHITTÄMISESTÄ KIINNOSTUNEILLE.
MUKAAN MATKAILUPERHEESEEN
TARJOAAKO YRITYKSESI HYVINVOINTI-, TERVEYSTAI HEMMOTTELUPALVELUJA, KULJETATKO
TYÖKSESI IHMISIÄ PAIKASTA TOISEEN (MAALLA,

ILMOITTAUDU TYÖPAJOIHIN HANKKEEN FACEBOOK
SIVUJEN KAUTTA TAI OTA YHTEYTTÄÄ HANKKEEN
TYÖNTEKIJÖIHIN.

ILMASSA, VESILLÄ), VOITKO TOTEUTTAA OSASEN
MATKAILIJOILLE TARJOTTAVASTA OHJELMASTA,
TAIPUUKO KEITTIÖSI HERKKUJEN TARJOILU VAIKKA
METSÄN KESKELLÄ. TULE MUKAAN KEHITTÄMÄÄN
OSAAMISESTASI MATKAILUTUOTETTA JA
LÖYTÄMÄÄN UUSIA YHTEISTYÖKUMPPANEITA!
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SIIKAJOEN 4H-YHDISTYS
SIIKAJOEN 4H-YHDISTYS

NUORI, SINUSTAKO 4H-YRITTÄJÄ? OLISIKO HIETAMAAN KESÄKIOSKI SINUN TULEVA KESÄTYÖSI?
Hietamaan kesäkioski on 4H-yritys. Siikajoen 4H-yhdistys auttaa yrityksen perustamisessa, toiminnan
NUORI,
SINUSTAKO
4H-YRITTÄJÄ?
HIETAMAAN
KESÄKIOSKI
SINUN TULEVA
KESÄTYÖSI?
suunnittelussa
sekä
tsemppaa jaOLISIKO
tukee yrittäjää
toiminnan
aikana. Yrityksen
toiminnan
ohjakset ovat
Hietamaan
kesäkioski
on
4H-yritys.
Siikajoen
4H-yhdistys
auttaa
yrityksen
perustamisessa,
kuitenkin nuorten omissa käsissä, joka onkin yksi yrittämisen monista parhaista puolista.toiminnan
suunnittelussa
tsemppaa
ja tukee yrittäjää
toiminnan aikana.
ohjakset ovat
Olisiko tässäsekä
sinun
tuleva kesäduuni?
Oletko innostunut,
reipas Yrityksen
ja rohkea,toiminnan
valmis sitoutumaan
ja
kuitenkin
nuorten
omissa
käsissä, joka
onkin
yksi yrittämisen
monista parhaista
puolista.
ottamaan
vastuuta
toiminnasta?
Olet
mielellään
ainakin 16-vuotias
tai hieman
nuorempikin, kunhan
Olisiko
tässä
sinun
tuleva
kesäduuni?
Oletko
innostunut,
reipas
ja
rohkea,
valmis
sitoutumaan
ja
täytät muut edellä mainitut ehdot erinomaisesti?
ottamaan
vastuuta
toiminnasta?
Olet mutta
mielellään
ainakin
16-vuotias
tai hieman nuorempikin, kunhan
Jos kioskin
pitäminen
ei kiinnosta,
sinulla
on muu
yritysidea,
täytät
muut edellä mainitut
ehdotyhtälailla
erinomaisesti?
on 4H-yrityksen
perustaminen
mahdollista!
JosKaikki
kioskin4H-yrittäjät
pitäminen saavat
ei kiinnosta,
mutta
sinulla
on muu yritysidea,
apua yrittäjyyteen 4H-yhdistyksestä.
on Jos
4H-yrityksen
perustaminen
yhtälailla
mahdollista!
4H-yrittäjyys
edes vähänkään
kiinnostaa,
otapa yhteyttä 4H:n
Kaikki
4H-yrittäjät
saavat
apua
yrittäjyyteen
4H-yhdistyksestä.
Toiminnanjohtajaan, puh 040 527 9295.
Jos 4H-yrittäjyys edes vähänkään kiinnostaa, otapa yhteyttä 4H:n
Toiminnanjohtajaan,
puh
040 527 9295.
KEVÄTASKARTELUA
SIIKAJOENKYLÄLLÄ,
RUUKISSA JA LUOHUALLA
Askartelemme keväisiä juttuja ja pääsiäis juttuja.
KEVÄTASKARTELUA
RUUKISSA
JA LUOHUALLA
TO 4.4.SIIKAJOENKYLÄLLÄ,
klo 14.45-16.30 Ruukissa
Nuorisotalo
Ruorissa
AskartelemmePE
keväisiä
juttuja
ja
pääsiäis
juttuja.
5.4. klo 13.45-15.30 Siikajoenkylällä Heikinhovissa
TO MA
4.4.15.4.
klo 14.45-16.30
Ruukissa Nuorisotalo
Ruorissa
klo 14- 16 Luohualla
Tönkyräkankaalla
5.4. klo 13.45-15.30 Siikajoenkylällä
Heikinhovissa
HUOM! PE
Ennakkoilmoittautumiset
Elina Matkaselälle
040 3156 255 tai elina.matkaselka(a)siikajoki.fi.
MA
15.4.
klo
1416
Luohualla
Tönkyräkankaalla
Ilmoittautumiset 1.4. mennessä.
HUOM! Ennakkoilmoittautumiset Elina Matkaselälle 040 3156 255 tai elina.matkaselka(a)siikajoki.fi.
Ilmoittautumiset 1.4. mennessä.

KESÄN TULEVAA TOIMINTAA
Kesäleiripäiviä sekä Ruukissa että Siikajoenkylällä kesäkuussa.
Olemme
mukana toukokuussa Puutarhamessuilla.
KESÄN TULEVAA
TOIMINTAA
Ynnä muutasekä
– lueRuukissa
lisää seuraavista
kuntatiedotteista
sekä muista tiedotuskanavista
Kesäleiripäiviä
että Siikajoenkylällä
kesäkuussa.
Olemme mukana toukokuussa Puutarhamessuilla.
Ynnä muuta – lue lisää seuraavista kuntatiedotteista sekä muista tiedotuskanavista

Siikajoen 4H-yhdistys, Ruukinkuja 2, 92400 Ruukki. puh. 040 527 9295
siikajoki@4h.fi, www.siikajoki.4h.fi, www.facebook.com/Siikajoen4H
Siikajoen 4H-yhdistys, Ruukinkuja 2, 92400 Ruukki. puh. 040 527 9295
siikajoki@4h.fi, www.siikajoki.4h.fi, www.facebook.com/Siikajoen4H
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PAAVOLAN KYLÄ- JA KOTISEUTUYHDISTYS
Sivultamme www.facebook.com/paavolanseutu
löydät tietoa Paavolan tapahtumista, toiminnasta
ym. kiinnostavista asioista. Käy katsomassa!
Paavolan museo avoinna sopimuksen mukaan.
Tule mukaan toimintaan!
Lisätietoa: Jari Sihvonen (puh. 040 411 6350)

KAHVI- JA PORINAILLAT
Paavolan Nuorisoseurantalolla
(joka toinen torstai)
Torstait 4.4., ja 18.4. alk. klo 18.00
Tarjoamme pullakahvit!

(vapaaehtoinen kahvimaksu)

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 (p. 050 321 9133/ Eija).
Jäsenmaksut vuodelle 2019:
Henkilöjäsenyys 5 €
Kuntosali (6 kk) 15 €
Kuntosali (6 kk) 12 € (seuran jäsenille)
Tilinumero: FI27 5317 0310 0017 37
Nuorisoseurantalon kuntosali avoinna joka
päivä klo 06.00 – 21.30.
Paavolan valaistu hiihtolatu suuntaa
Nuorisoseuralta Laurinsaareen, jossa taukopaikkana laavu. Radan edestakainen pituus
n.3,5 km. Laurinsaaren laavulla kuntovihkoon
nimen laittaneiden kesken arvotaan palkintoja!
Defibrillaattori Paavolan Nuorisoseurantalolla.
Katso lisätietoa kerhoista, talon vuokrauksesta ym.
kotisivulta www.paavolanns.fi
Nähdään kerhoissa, tapahtumissa ja talkoissa!

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

ELÄKELIITON PAAVOLAN YHDISTYS
Teemme retkiä, käymme teatterissa ym.
Pelaamme Bocciaa tiistaisin klo 16-18 Paavolan
Nuorisoseurantalolla ja lentopalloa tiistaisin
klo 17.30-19 Paavolan koululla. Kuntosaliryhmä
maanantaisin klo 11-12.30 Paavolan Nuorisoseurantalon kuntosalilla. Tule mukaan!
Ota yhteyttä!
Puheenjohtaja Matti Kelloniemi, p. 040 868 7527
Jäsenasiat Liisa Meriläinen, p. 040 562 2738
Toivotamme myös uudet jäsenet tervetulleiksi!
Lisätietoa:
www.elakeliitto.fi/paavola
www.facebook.com/ELpaavolanyhdistys
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Tervetuloa
toimintaan!
Tervetuloamukaan
mukaanRuukin
Ruukin kyläyhdistyksen
kyläyhdistyksen toimintaan!
Ruukinkyläyhdistys
kyläyhdistysry.
ry.on
onyleishyödyllinen
yleishyödyllinen yhdistys,
yhdistys, jonka
Ruukin
jonka tarkoituksena
tarkoituksenaon
onedistää
edistääkylän
kylänasukkaiden
asukkaiden
yhteistyötäjajaomatoimisuutta,
omatoimisuutta,kylän
kylänelinkelpoisuutta,
elinkelpoisuutta, ja kyläkulttuurin
yhteistyötä
kyläkulttuurinkehittymistä,
kehittymistä,vaalia
vaaliakulttuuripekulttuuriperintöä
sekä
toimia
kylän
edunvalvojana.
rintöä sekä toimia kylän edunvalvojana.
Liity jäseneksi:
jäseneksi:
Vuosittaisiatapahtumia
tapahtumiamm.:
mm.:
Vuosittaisia
Käy täyttämässä
maksa
Käy
täyttämässäjäsenhakemus
jäsenhakemusnettisivuillamme
nettisivuillammejaja
maksa
* Toukokuussapuutarhamessut
puutarhamessut
* Toukokuussa
yhdistyksen
jäsenmaksu
10
e
/
jäsen
yhdistyksen
jäsenmaksu
10
e
/
jäsen
* Syyskuussaluomumarkkinat
luomumarkkinat
* Syyskuussa
TAI kannattajajäsenmaksu
50e.
TAI
kannattajajäsenmaksu(mm.
(mm.yritykset,
yritykset,yhdistykset)
yhdistykset)
50e.
* KansansääennustuksenSM-kisat
SM-kisat
* Kansansääennustuksen
Maksu
tilille
FI66
5317
1720
0178
67
Maksu tilille FI66 5317 1720 0178 67
* Joulukaudenavajaiset
avajaiset//joulutori
joulutori
* Joulukauden
Lisäksiyhdistys:
yhdistys:
Lisäksi
*
ylläpitää
kehittäätoimintaa
toimintaaKreivinsaaressa
Kreivinsaaressa
* ylläpitää jajakehittää
yhteistyössä
muiden
toimijoiden
kanssa
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
* järjestää retkiä, tapahtumia, talkoita ja illanviettoja
* järjestää retkiä, tapahtumia, talkoita ja illanviettoja
* vuokraa kanoottia, myyntipöytiä ym.
* vuokraa kanoottia, myyntipöytiä ym.
ruukinkyla.blogspot.fi
ruukinkyla.blogspot.fi
facebook.com/ruukinkyla
facebook.com/ruukinkyla

Ruukin
Ruukinkyläyhdistys
kyläyhdistysry:n
ry:n

KEVÄTKOKOUS
KEVÄTKOKOUS
to 4.4. klo 19
to 4.4. klo 19

Kreivinsaaressa
Kreivinsaaressa

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Lämpimästi tervetuloa!
Lämpimästi tervetuloa!
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Golfkausi alkaa pian!
Golfissa yhdistyvät ulkoilun ja liikunnan
parhaat puolet. Lisäksi se on erinomainen
seurapeli! Laji sopii kaikille harrastukseksi
ikään katsomatta. Raahentienoon golf
järjestää alkeiskursseja lajista kiinnostuneille
toukokuun puolesta välistä alkaen.
Myös lapsille ja nuorille ovat omat viikottaiset harrasteryhmät.
Käy tutustumassa tarjontaan kotisivuillamme.

SPR KIRPPIS

Kesän ensimmäiset alkeiskurssit:
11.5.-12.5. la-su / 15:00-18:30
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

Ilmoittaudu mukaan osoitteessa www.rtg.fi

Tulossa Vappuna!

n
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ä
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s
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i
so
Konsertti
Ruukin koululla
Ke 1.5.2019 klo 15

Pytinki-kuoro ry, Ruukin kansalaisopisto

Virastotie, Ruukki
AVOINNA:
ma 13-18
ti 13-18
ke 13-18
to 11-16
pe 11-16
Huom. vain käteinen
Kirpputori on muuttanut virastotalolla toiselle
puolelle. Eli käynti toiselta puolelta taloa, autolla pääsee samaa reittiä myös uudelle ovelle.
TERVETULOA!

