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p. (08) 2804 400
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Päiväkodit, koulut ja kirjastot
Sivistystoimen palveluiden rakenne tulee esityslistalle
huhtikuun sivistyslautakunnan kokoukseen. Palveluverkon käsittelyssä on tarkoitus päättää ja linjata sivistystoimen kirjaston, varhaiskasvatuksen ja kouluverkon rakennetta kohti tulevaisuutta, aina 2030 –luvulle.
Huhtikuun 24. päivä pidettävä sivistyslautakunta
aloittaa asian virallisen poliittisen käsittelyn. Mitään
päätöstä ei palveluverkon osalta tuolloin vielä tehdä.
Tarkoitus on kuitenkin päättää kuntalain mukaisista
tiedottamistilaisuuksista ja muun muassa kuntalaisten
kuulemisesta.
Palveluverkkoasiaa on jo käsitelty viranhaltijoiden ja
luottamushenkilöiden kanssa kahdessa sivistyslautakunnan seminaarissa ja kahdessa valtuustoseminaarissa talvella 2018-2019. Näissä seminaareissa on keskusteltu palveluverkon vaikutuksista.
Sivistyslautakunnan palveluiden järjestäminen on
nykyrakenteisena kunnan kantokykyyn nähden raskas.
Tulevaisuudessa kouluverkon nykyrakenteen ylläpitäminen näyttää yhä vaikeammalta alentuneen syntyvyyden
johdosta. Kunnan alueen neljä viimeistä syntyneiden ikäluokkaa ovat 53-69 lasta vuodessa, joista Ruukin alueella syntyi lähes puolet. Lienee näin yksinkertaistettuna
selvää, että neljälle muulle kouluyksikölle, kun jaetaan
30-40 oppilasta vuodessa on tilanne toiminnallisesti ja
taloudellisesti melko heikko. Tällä hetkellä esi- ja perusopetuksen ikäluokat ovat keskimäärin 87 oppilasta.
Lisäksi palveluverkkomuutospainetta edistää myös
se seikka, että Siikajoen kunnan kouluverkko koostuu
Ruukin koulukeskusta lukuun ottamatta vanhoista ja
peruskorjausta/uudisrakentamista odottavista rakennuksista. Rakentamishankkeiden tulee olla hyvinkin lähi-

tulevaisuutta kunnassa.
Varhaiskasvatuksen tilanne on hieman toisenlainen.
Alentuneesta syntyvyydestä huolimatta varhaiskasvatuspalveluiden käyttö pysynee määrällisesti samana.
Tätä selittää yhteiskunnallinen muutos kotihoidon vähenemisestä, koska ikäluokista siirrytään suhteellisesti
enenevissä määrin kunnallisen varhaiskasvatuksen piiriin. Myös parantunut työllisyys on nostanut varhaiskasvatuspalveluiden käyttöastetta.
Varhaiskasvatuspalveluissa haastetta tuovat kiinteistöt, joiden osalta heikoimmat tilanteet ovat Paavolan Leppiksen päiväkodissa sekä Revonlahden Repolan
päiväkodissa. Kumpaakaan rakennusta ei ole alun perin
rakennettu päiväkodiksi. Molemmat kiinteistöt ovat jo
40 vuoden iässä ja odottavat osaltaan myös päätöksiä
tulevaisuutensa suhteen. Satumetsän toisen päiväkotikiinteistön perusparannus on tarpeen myös lähitulevaisuudessa.
Kunnan kirjastoverkko on poikkeuksellisen kattava.
Käytännössä jokaisen koulun yhteydessä toimii sivukirjasto. Kaikki rakenteet, myös kirjastoverkko huomioidaan palveluverkon käsittelyssä. Todettava on kuitenkin,
että kirjastoverkko on kokonaiskustannuksiltaan vain
murto-osa opetustoimen kustannuksista.
Tämä päätöksenteko tulee olemaan varmasti kaikille luottamushenkilöille haastavaa ja vaikeaa. Asioihin ei
missään nimessä ole vain yhtä ja oikeaa näkökulmaa.
Lopulta päätöksenteko jää teidän kuntalaisten valitsemille valtuutetuille.
Juha Vaara
VT. sivistystoimenjohtaja

PITÄJÄPÄIVÄT 2019
Pitäjäpäivätoimikunta suunnittelee kiivaasti kesän tapahtumaviikkoa (27). Seuraava kokous on 9.5.
Toimikunta toivoo palautetta & vinkkejä. Niitä voi lähettää toimikunnan sihteerille marko.aijala@siikajoki.fi.
Ensimmäinen ohjelmarungon vedos toukokuun lopussa ilmestyvässä tiedotteessa.

YRITTÄJÄ! Voit ostaa mainospaikan seutukuntaan jaettavaan flaijeriin, 200 e (sis. alv)
Kunnanhallituksen valitsema toimikunta: Pj Vesa Ojanperä, Hannele Jormakka, Jyrki Raatikainen, Minna Luoma,
Tiina Hovi, Katja Jäppinen sekä siht Marko Äijälä.
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Kuituliittymien markkinointi jatkuu
Valokuituteknologiaan perustuvan tulevaisuuden tiedonsiirtoverkon rakentamisesta kuntamme alueelle tehtiin
periaatepäätös valtuustossa lähes vuosi sitten. Tämä
suuren, yli 6 miljoonan euron investointihankeen toteuttajaksi valittiin NetPlaza Oy:n ja kunnan välisen sopimuksen mukaan perustettava yhteisyritys josta kunnan
omistusosuus on 10 % ja NetPlaza Oy:n 90%. Sen jälkeen on Cinia Oy , jonka pääomistaja on suomen valtio,
ostanut NetPlaza Oy:n.
Voidaan perustellusti sanoa, että näin myös meidän
hankkeella nyt ns. leveämmät hartiat. Tämän vuoden
tammikuussa tehtiin valtuustossa päätös 843 000 euron rahoituksesta yhteisyritykselle. Tämä kunnan päätös oli edellytys hankkeen valtiontuen saamiselle, joka
on 1,7 miljoonan euron suuruinen.
Vaikka valokuituhankkeesta ei nyt vähään aikaan ole
aktiivisesti tiedotettu, ei asiaa ole suinkaan unohdettu.
Viestintäviraston tukipäätöstä odotetaan, joka on ratkaiseva hankkeen toteutukselle. Toiveissa on, että päätös tulisi kesäkuussa ja kuokka menisi maahan vielä tulevan suven aikana. Valmiiksi rakentaminen on tehtävä
ensi vuoden loppuun mennessä.
Tähän mennessä ennakolta ilmoittautuneita liittyjiä
on 1053 kpl. Määrä on hyvä ja sillä voidaan hyvin lähteä
liikkeelle. Vieläkin on tarvetta saada lisää liittyjiä jotta
yhtiöllä on edellytys kunnolla kannattavaan toimintaan.
Huomioitavaa on, että vielä kunnassamme on yli 400

taloutta jotka ovat jäämässä tämän palvelun ulkopuolelle. Jälkiliittyminen on aina mahdollista, mutta huomattavasti kalliimpaa kuin tässä vaiheessa. Ilmoittautumisen
voi edelleen hoitaa kunnan nettisivun kautta tai käydä
kunnanvirastolla allekirjoittamassa liittymislomake.
Nyt olisi hyvin tärkeää, että erityisesti haja-asutusalueella saadaan vielä lisää ennakkoilmoittautuneita
jotta saadaan mahdollisimman tiheä verkon peittävyys myös haja-asutusalueille. Ainoastaan tällä voidaan
taata että kustannukset tilaajaa kohden pysyy suunnitelman raamissa ja lisärahoitusta ei yhtiön tarvitse alkaa järjestämään. Lisärahoitus tulisi joko liittyjiltä omavastuuosuutena tai kunnalta erillisellä lisätalousarvio
päätöksellä.
Yhteisyritys on saanut verkkosuunnitelman valmiiksi ennakkoilmoittautumisien perusteella ja seuraavaksi
aletaan tehdä tilaajien kanssa sitovat liittymäsopimukset. Sopimuksessa myös lopulliset maksuosuudet sovitaan. Sitovat sopimuslomakkeet on tulossa postissa
ennakkotilaajille aivan lähiaikoina. Myös kunnan sivuille
tulee linkki, jossa lomakkeen voi täyttää. Kuituyhtiölle
on tulossa myös oma palveleva puhelin numerossa
08 23 70 67 50, jossa voi tarkemmin kysellä omaan
liittymään liittyvistä asioista.
Kauko Lehto
Kunnanhallituksen puheenjohtaja

Europarlamenttivaalit

KESÄASUKASILTA

Ennakkoäänestys on 15.-21.5.2019.
ja varsinainen äänestyspäivä on 26.5.2019.
Kotiäänestykseen ilmoittautuminen 14.5.2019
klo 16.00 mennessä puh. 040 3156 210
ja 040 3156 211.
Vaaleista on ilmoitettu kuntatiedotteessa 4/2019,
Siikajokilaakso-lehdessä ja Raahen Seudussa.

Perinteinen kesäasukasilta pidetään
12.6.2019 klo 18.00
Raahen tienoon Golf ry:n ravintolassa.
Lisätietoja seuraavassa lehdessä.
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MAASEUTUPALVELUT
PÄÄTUKIHAKU V. 2019

NEUVO 2020

Maatilalle ei lähetetä viime vuoden tietoihin perustuvaa
esitäyttötulostetta. Voit täyttää tukihakemuksesi Vipupalvelussa viime vuoden esitäytetyillä tiedoilla tai tarvittaessa pyytää kunnastasi tulosteen viime vuoden hakutiedoista. Voit lähettää sähköisesti myös hakemuksen
liitteitä. Tärkeää muistaa: Päätukihaun hakuaika päättyy 17.6.2019.

Maatilojen neuvontajärjestelmä, Neuvo 2020, tarjoaa tilallesi mahdollisuuden käyttää asiantuntijapalveluja 7 000 euron edestä ohjelmakaudella
2015–2020. Tuettua neuvontapalvelua saa seuraaviin
kohteisiin:
• maatilan nykyaikaistamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen
• maatilan ympäristökysymyksiin
• kasvinsuojeluun
• eläinten hyvinvointi- ja terveysasioihin
• maatilan energian käyttöön
• luomutuotantoon.
Valtakunnallisesta neuvojarekisteristä löydät oman alueesi neuvojan haluamallesi aihealueelle.
tilaneuvojat.mavi.fi

TUKIOIKEUKSIEN SIIRROT JA HAKU
VARANNOSTA
• Tukioikeuksiin liittyviä toimenpiteitä eli siirtoja ja hakua
kansallisesta varannosta ei voi tehdä sähköisesti.
• Tukioikeuksien siirto
Voit siirtää tukioikeuksien omistuksen tai hallinnan lomakkeella 103B. Tee siirtoilmoitus aina, kun tukioikeuksien omistaja tai haltija vaihtuu. Hallinnan siirto on määräaikainen. Omistuksen siirto on pysyvä.
• Toimita lomake luovuttavan tilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle tukihakuvuonna 17.6.
mennessä. Toimita myös liite 103A, joka on pakollinen
liite. Liitteen saat omasta Vipu -palvelusta tai maataloustoimistosta.
• Jos kyseessä on koko tilan hallinnan siirron yhteydessä siirrettävät kaikki tilan tukioikeudet, voit ilmoittaa
siitä viimeistään 20.9.2019. Katso tarkemmat koko tilan hallinnan siirtoa koskevat vaatimukset liitteestä A.
Varsinaisen siirron pitää kuitenkin tapahtua viimeistään
31.8.2019.Huom! Tukioikeuksien omistusta ei voida siirtää muille kuin aktiiviviljelijöille (haettava perustukea siirtohakuvuonna), ei edes omistamiensa peltojen osalta,
joiden tukioikeuksien omistusta ei ole vahvistettu maanomistajalle aiemmin.
• Tukioikeuksien haku varannosta
Tukioikeuksia haetaan kansallisesta varannosta lomakkeella 289. Toimita hakemus alueesi elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukseen. Tukioikeuksien haku kansallisesta varannosta päättyy 17.6.2019. Myös kaikki
liitteet tulee olla toimitettuna 15.6.2018 mennessä.

KaSi:n JÄRJESTÄMÄT TOUKOKUUN TUKIINFO

VILJAVUUSTUTKIMUKSET JA LANTAANALYYSIT
Muista ympäristökorvauksen sitoumusehtojen mukainen viljavuustutkimus. Näyte on otettava, ennen kuin
edellisestä analyysistä on kulunut 5 vuotta. Voimassa
oleva tutkimustulos on oltava kuitenkin käytössä, ennen
seuraavaa lannoituskertaa.
Täydentävät ehdot edellyttävät, että lantalajeista,
joita tilallasi syntyy ja/tai otat vastaan yli 25 m3 vuodessa, on voimassa lanta-analyysi. Lanta-analyysi on voimassa 5 vuotta.
Sekä viljavuus- että lantanäytteitä voi toimittaa maaseututalolle Ruukkiin, josta ne kerätään ja toimitetaan
Suomen Ympäristöpalvelulle viikoilla 17, 19, 21 ja
23. Näytepurkkeja saa maaseututalolta samoin kuin
maanäytekairoja.

ILMAKUVAUKSIA
Siikajoen alueella suoritetaan kuluvan kasvukauden alkupuolella, peltojen digitointiin liittyviä ilmakuvauksia.
Varjostavat reunapuut ja ojissa kasvavat pensaikot olisi
syytä raivata pois ennen kuvauksia, jotta välttyy mahdollisilta pinta-alaleikkauksilta.

SÄHKÖPOSTIOSOITTEET AJAN TASALLE

Siikajoen tukikoulutus on torstaina 9.5., klo 10.30 - n.
13.00, Ruukin maaseutuopisto, päärakennuksessa.
Tukikoulutuksen jälkeen Pohjois-Pohjanmaan maanmittauslaitos pitää infon tilusjärjestelymahdollisuuksista.
Ennakkoilmoittautumiset 6.5. mennessä: lea.lukinmaa@
kalajoki.fi tai puh. 044 4691 398
PROAGRIA OULUN TUKINEUVOJAT SIIKAJOELLA
Jylhä-Pekkala Erika
040 5963634
Kärelampi Sauli 0400 412659
Leinonen Leila
045 6578718
Suomela Sanna 0400 412637
Törmänen Alpo 0400 688757

Mikäli sähköpostiosoitteesi muuttuu ja haluat jatkossakin KaSi- uutiskirjeitä, muista ilmoittaa siitä maataloustoimistoon osoitteella maaseutuhallinto@kalajoki.fi.
Osoite ei muutu automaattisesti uutiskirjerekisteriin
vaikka muuttaisit sen Vipu -palvelussa.

FACEBOOK
Koulutuksista ja muista maaseutuhallinnon ajankohtaisista asioista tiedotteet löytyvät osoitteesta
https://www.facebook.com/KaSi.maatalous
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TEKNINEN TOIMI
MAANTEIDEN TIENKÄYTTÄJÄN LINJA
Ely Infralla on yleisten maanteiden käyttäjille puhelinnumero, johon voi soittaa ja antaa palautetta maanteiden kunnosta, valaistuksista ja liikenteen ongelmista.
Puhelinnumero on: 0200-2100
Paikallispuhelun hinnalla 24 tuntia vuorokaudessa.
Palvelu toimii siten, että päivystäjä ottaa vastaan asian ja
ilmoittaa sen suoraan alueen kunnossapitourakoitsijalle
toimenpiteitä varten. Kunnan kaavateitä Ely:n tienkäyttäjän linja ei koske, niistä annetaan palaute kunnan tekniseen toimeen.

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

Siikajoen jäteaseman palvelut
Jäteasema on avoinna arkitiistaisin klo 16–19 ja
se sijaitsee Ruukin yrityspuistossa, Ahlströmintiellä

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

Neuvolat
Ruukin terveysaseman neuvolan puhelintunti on ma–
pe klo 12–13. Neuvolan puhelinnumerot ovat: 040 135
7905 (ruukkilaiset), 040 135 7715 (paavolalaiset ja revonlahtiset).
Siikajoenkylän terveysaseman neuvolan puhelintunti
on ma–pe klo 12–13. Neuvolan puhelinnumero on 044
439 4634.

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

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

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

AIKUISSOSIAALITYÖ
Sosiaaliohjaaja Anne Kujansuu puh. 040 135 7913
on tavattavissa Siikajoen terveyskeskuksen tiloissa
maanantaisin, tiistaisin ja perjantaisin. Asiointi ajanvarauksella. Puhelinaika ma-pe klo 10.00–11.00. Maahanmuuttajien asioista vastaa edelleen sosiaaliohjaaja
Hanna Sippala puh. 040 135 8088. Sosiaaliohjaajan
postit voi jättää terveysaseman ulko-oven seinustalla
olevaan postilaatikkoon tai terveysaseman vastaanoton ajanvarausluukulle.

SIIKAJOEN KOTIHOITO
Palveluesimies Tuula Riihijärvi puh. 08 849 5735
ma-pe klo 8-11.
Mäkelänrinteen keskuskeittiö puh. 040 315 6389

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

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

VAMMAISPALVELUT
Kaarna-koti ja Työkeskus Paja-Pehkola vammaispalveluohjaaja Tanja Lievonen puh. 040 135 7902. Vammaispalveluohjaaja Ella Juntunen puh. 040 135 7904.
Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä Marjo Kokkaret
puh. 044 439 3717.

-6-

Siikajoen kuntatiedote

Vanhus- ja vammaisneuvosto on
käsitellyt 9.4.2019 kokouksessa:
§14 Myllylän omaisuuden käyttösuunnitelma vuodelle
2019
§15 Ruskoahon omaisuuden käyttö 2018 ja suunnitelma 2019
§16 Kannanotto Siikajoen kunnan Mäkelänrinteen

mahdolliseen myyntiin yksityiselle
§17 Kannanotto Luukkosen osakkeen jatkokäyttöön
§18 Kannanotto Siikajoen kunnan Kaarna-kodin mahdolliseen myyntiin yksityiselle
§19 Hyvinvointi- ja vapaa-ajan messut la 24.8.2019
§20 Muut asiat: Vanhus- ja vammaisneuvoston vierailu
päivätoiminnassa Paavolassa ja Siikajoen kylällä.

RAAHEN SEUDUN DIABETESYHDISTYKSEN TOIMINTAA
La 4.5. klo 10-13 Parasta itse tehtynä - ruokakurssi
Diabetesyhdistys järjestää jäsenilleen ruokakurssin lauantaina 4.5. klo 10 – 13 Merikadun koululla,
os.Merikatu 1, Raahe.
Kurssilla keskustellaan hyvistä ruokavalinnoista,
ruokarytmistä ja valmistetaan ruokaa yhdessä kestävien ruokavalintojen periaatteilla. Valmistusohjeissa
käytetään Diabetesliiton keittokirjan ohjeita, joissa on
valmiiksi laskettuna energia- ja hiilihydraattipitoisuudet/annos.
Kurssin vetäjänä toimii ravitsemusasiantuntija
Anne Lampela Oulun Martoista.
Mukaan pääsee ilmoittautumisjärjestyksessä 15
jäsentä. Ilmoittautuminen Marjaliisalle viimeistään
25.4. puh. 040 7078981. Tarvikemaksu 10e. Tervetuloa kokkailemaan!

Raahen Seudun
Diabetesyhdistys

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

OMAISOIVAN ALKUKESÄ 2019
Ti 28.5. klo 13 päiväkahvit Irma ja Heino Pietarilalla
(Tölvääntie 54, Ruukki (Vastaanottokeskuksen takana))
To 6.6. klo 13 toimintapäivä ja päiväkahvit Hakalan pihalla
(Kotirannantie 34, Pattijoki)
Makkaranpaistoa Kirkkokukkulalla (seuraa ajankohta Raahelaisen Seurat-palstalta)
Kahvilat ovat kaikille avoimia. Tervetuloa yksin tai yhdessä läheisesi kanssa!
Tulossa kesäkuussa (tarkemmat tiedot seuraavassa Siikasanomissa):
Ke 12.6. Iltapäivätanssit Pyhäjärvellä, omavastuullinen, linja-autokuljetus, ennakkoilm.
Tanssit järjestää Keski-Pohjanmaan Muistiluotsi.
Omaishoitajien ja hoidettavien kesäretkipäivä, omavastuullinen, linja-autokuljetus, ennakkoilm.
Yhteistyössä Raahen seurakunnan kanssa.
Ennakkoilm. ja lisätietoja mm. linja-autokuljetuksista OmaisOivan työntekijöiltä:
Riitta Sipola p. 044 551 6803 (riitta.sipola@raahenomaishoitajat.fi)
Milla Haapaniemi p. 044 551 6804 (omaisoiva.raahe@gmail.com)
Lisätietoa toiminnastamme Raahelaisen Seurat-palstalta, www.raahenomaishoitajat.fi sekä Facebookista.
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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:
Kansalaisopiston taidepiirin kevätnäyttely

HYVINVOINTI- JA
VAPAA-AJANMESSUT
Siikajoen kunnan hytetyöryhmä järjestää hyvinvointi- ja vapaa-ajanmessut Ruukin liikuntahallilla/ koulukeskuksella lauantaina 24.8.2019 klo
10-14. Myös piha-alue on messujen käytössä.
Olisiko yhdistyksesi tai hyvinvointialan yrityksesi kiinnostunut osallistumaan tapahtumaan? Voit
tulla yksin tai yhdessä saman alan yhdistyksen tai
yrityksen kanssa.
Osallistuminen on ilmaista. Paikkaan saa pöydät ja tarvittaessa sähkön, mutta omat tekniset
laittaa kannattaa tuoda mukana.
Voit varata esiintymislavalta ajan, jos haluat julkisesti esitellä toimintaa tai yritystä (max 10 min,
aikoja on rajoitetusti). Messuilla voi esittelyn lisäksi
myydä tuotteita.
Tietoa saa jakaa ja toivotaan jaettavan kaikille
Siikajoella toimiville yhdistyksille ja hyvinvointialan
yrityksille, jotka haluavat lisää harrastajia tai asiakkaita.
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 31.5.2019.
Lisätietoja: Marko Äijälä p. 040 3156 241
marko.aijala@siikajoki.fi,
Kirsi Autio p. 040 3156 461 kirsi.autio@siikajoki.fi
Mukana järjestelyissä lisäksi Palvelupaja –hanke
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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 :) Arvontapalkintojen voittajat
julkistetaan liikuntatoimen facebookissa, www.siikajoki.
fi sekä kesäkuun kuntatiedotteessa. Kiitos jo nyt kaikille. Suorituskortteja palautui HURJAN paljon ja samalla
myös kiitos eri kylien latumiehimmelle erinomaisesti
työstä :) Myös aktiivisin kylä palkitaan Pitäjäpäivien torijuhlan yhteydessä la 6.7. :)
VESITALLAAJA jatkaapi lauantaisin Kuntokeidas
vesipekassa klo 13. Loppu kevään jumppakerrat: 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 syksyllä. 6.6. Raahen
Huilissa on tähän mennessä koulutettujen vertaisohjaajien virkistys- /koulutuspäivä. Liikuntatoimi tekee yhteistyötä ja suunnittelee toimintoja yhdessä Rassin vanhustyön kanssa.
Nuorten&aikuisten Salibandyturnaus pe 10.5.
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 !
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). Kevään salivuoromaksut laskutetaan kesäkuussa.
Alakoulujen liikuntakisoissa vuorossa ovat Tönkyräkankaan maastojuoksut 24.5. ja Sippolan Ilpon kehittämä futishaipakka ti 28.5. Ruukin koulukeskuksella.
Schools’ out -tapahtuma on Hietamaalla ke 29.5.
Tarjolla onmaksuttomasti monenlaista aktiviteettiä seuraa somea :)

Kesäkuussa liikuntatoimen tarjonnassa urheilukoulut eri kylillä eli Luohua, Paavola, Ruukki, Revonlahti ja Siikajoenkylä. Tulosa myös puulaakeja futiksessa, rantalentiksessä, tenniksessä, katusählyssä. Pyöräilytapahtuma
Siikajoen Ympäriajo sekä tietysti lasten yleisurheilutapahtuma Nappulaolympialaiset. ps. Pesäpallopuulaakia
viritellään kans kovasti :)
BTW ota Siikajoen liikuntatoimi & virkistysalueet facesssa seurantaasi eli TYKKÄÄ siitä :) Toki sivua voit
seurata www.siikajoki.fi - liikuntatoimi kautta.

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.
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 9000 e, nuorisotoimi 3000
e, kulttuuritoimi 1500 e.
Urheilijan apurahahakemus toimitetaan vapaamuotoisena. MENESTYSPOHJAISTA URHEILIJA-APURAHAA VOI HAKEA YMPÄRI KALENTERIVUODEN ELI EI
ERILLISIÄ HAKUAIKOJA. Tiedustelut Liikuntasihteeri
Marko Äijälältä, p. 0403156241.
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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
_satelliitti_

Siikajoennuorisotoimi_ellu

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 Jenna
Niemelän tavoitat numerosta 040 3156 243.
Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli mieltäsi askarruttaa jokin asia!
Siikajoella alkaa etsivän nuorisotyön nuorille ja

nuorten työvalmennuksen nuorille yhteiset liikuntavuorot tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9-11. Jos kiinnostuit tai haluat lisätietoja asiasta voit ottaa yhteyttä
Jenna etsivään tai työvalmentaja Virpiin!

Nuortentalo Ruorin kevät!
Ruorin säännöllinen viikko-ohjelma näyttää tältä:
Ma Nuorten bändin treenit klo: 16.00-18.00
4H-kerho klo: 16.00-17.30
Ti
4H-kerho klo: 15.00-16.00
Ke Nuokkarit nuorille (13-25-v.) klo:17.00-20.00
To
Ipanaklubi klo: 10.00-12.00. (parilliset viikot)
Pe VaNu-nuokkarit (4-6lk) klo:16.00-18.00
Nuokkarit nuorille klo: 18.00-22.00

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.nas-
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tanetti.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.
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: 10.00-12.00 sekä
Ruukissa, jossa paikkana toimii nuortentalo Ruori, parillisten viikkojen torstait klo: 10.00-12.00. Paikanpäälle
ovat tervetulleita odottavat äidit, äidit, isät, vauvvan tai
taaperonsa kanssa.
Lisätietoja saat nuoriso-ohjaajalta p. 040 3156 255.

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

Koulunuokkarit Siikajoenkylällä!
Nuorisotyöntekijät jalkautuvat Siikajoenkylän koululle, koulunuokkareiden merkeissä. Tuuppa nääki käymään Bilsan luokassa, ruokavälkällä klo: 11.15-11.45. kertoo kuulumiset tai
vaikkapa pellailee kavereiden kans. Kevään kerrat: ti 14.5.

Vappudiscot tenaville!
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.

Nuorille reissu Raaheen, Raahe 370
-tapahtumaan!
Raahe täyttää 370 vuotta ja nuorisokeskus Paradisessa
on ikärajaton kulttuurinen tapahtuma klo: 17.00-21.00. Tapahtumassa nuoret DJ:t soittelevat musiikkia, Nasta mehubaari, Neulegraffiti-työpaja, sekä live musiikkia tarjoaa Hullu
elämä! Tapahtuma on ikärajaton, pääsymaksuton, päihteetön. Raahen ja Siikajoen nuorisotoimet järjestää kyydityksen tapahtumaan. Jos kiinnostuit tai kaipailet lisätietoja niin
heitäppä viestiä nuoriso-ohjaaja Elinalle p. 040 3156 255 !

Kuntosali liikuntakokeilu nuorille
Revonlahdella!
Nuorisotoimi järjestää ke 15.5. klo: 17.00-18.15 Revonlahdella, Mäkisalon Kaijan kuntosalilla liikuntakokeilun. Osoite
kuntosalille on Vähälänkuja 91, 92350 Revonlahti. Kuntosali liikuntakokeilu on suunnattu 13-25-vuotiaille nuorille.
Kokeilu on osallistujille ilmainen. Kuntosalille voidaan ottaa
max 12nuorta. Mukaan tarvitset juomapullon sekä joustavat vaatteet. Siispä, otappa puhelin käteen ja ilmoittaudu
nuoriso-ohjaaja Elinalle piakkoin p. 040 3156 255 ! Peeäs.
Tapahtumasta saat liikuntapassiin merkinnän.

School´s Out- koulujen
päättäjäistapahtuma ke 29.5. Ruukin
Hietamaalla!
Perinteinen koulujenpäättäjäis –tapahtuma tulee jälleen.
Tänä vuonna tapahtuma järjestetään ke 29.5. klo: 17.0021.00. Tapahtuma on päihteetön sekä pääsymaksuton.
Ohjelmassa on muun muassa Karting ajoa klo: 17-19 ( Alle
15-vuotiailta täytyy olla huoltajan lupa ajamiseen), Fatbikepyörät kokeiltavana, pihapelejä, musiikkia, pientä naposteltavaa, Frisbeegolf, Jousiammuntaa Oulun jousimiehet ry:n
toimesta. Peeäs. Tapahtumasta voit saada liikuntapassiin
merkintöjä. Tapahtuma järjestetään liikuntatoimen kanssa
yhteistyössä.
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MUUT
PAAVOLAN- JA RUUKIN ELÄKELIITTO
SEKÄ RUUKIN INVALIDIT

TIKKALANKANKAANTIEN
TIEKUNNAN VUOSIKOKOUS

Teatteriretken POHJOISESTA TUULEE,
10.05.2019, linja-auton aikataulu, kello 13.00
näytäntöön. Lähtö Paavola Kipsa 11.30, Vanhatie
- Tervatupa 11.45, Revonlahti Myllylän korjaamo
11.55. Paluumatkalla ruokaillaan Liminganportissa.
TERVETULOA JOUKKOON!

Pidetään tiistaina 14.5.2019 klo 18:00 kunnanviraston johtokeskuksessa, osoite Siikasavontie 1,
RUUKKI. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
TERVETULOA!
Hoitokunnan pj

SIIKAJOEN 4H-YHDISTYS

SIIKAJOEN 4H-YHDISTYS

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

Eläkeliiton
paavolan yhdistys
Perinteinen TOUKOSIUNAUS

Luohualla Kuuselan Tila Ville Junnilan viljelyksillä
Mäentien varrella ke 22. toukokuuta klo 12.
Kokoontuminen Tönkyräkankaan majalle,
josta kävellen pellonpientareelle.
Kylvön siunaa kappalainen Lauri Haapala.
Majalla kahvitarjoilu. Tervetuloa!

- oman kylän parhaaksi Tervetuloa ti 28.5. klo 18.00 Kotiseututalolle
”nojatuolimatkalle” tutustumaan Oskari Virsun
Revonlahden taloista 1960-1970-luvulla ottamiin
valokuviin. Sekä tunnistamaan ja tutustumaan
1930-1970-luvun valokuviin kyläläisistä, matkoista ja tapahtumista. Osa kuvista on Oskari Virsun
kuvaamia ja osa Kotikyläyhdistykselle lahjoituksena saatuja. Tulkaapa porisemaan! Kahvitarjoilu!
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.

Raahen alueen Kuulo ry
Kuulolähipalvelu Ruukin terveysasemalla, Kansantie 4 Ruukki, keskiviikkona 15.5.klo 14.00-15.30.
Ohjausta ja neuvontaa kuulokojeen käytössä,
saatavana paristoja ja letkua. Samaan aikaan myös
Raahen Seudun Muistiyhdistyksen Muistikahvila.
Kahvin hinta 2 e. Tervetuloa!

JHL055
sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS
Kummelissa 29.4.2019 klo 18.00 alkaen.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Kokouksen jälkeen menemme pizzeriaan syömään.

www.revonlahti.com

TERVETULOA!

MATKAILUN KEHITTÄMINEN
SIIKAJOKI-RAAHE-PYHÄJOKI

TERVETULOA VEDEN ÄÄRELLÄHANKKEEN TYÖPAJOIHIN!
TULEVIA TYÖPAJOJA:
15.5.2019 TEOLLISUUSMATKAILU II
23.5.2019 VALOKUVAUSTYÖPAJA
5.6.2019 VIDEOINTITYÖPAJA
TYÖPAJAT ON TARKOITETTU KAIKILLE RAAHEN SEUDUN NYKYISILLE JA
TULEVILLE MATKAILUTOIMIJOILLE JA TOIMIALAN KEHITTÄMISESTÄ
KIINNOSTUNEILLE.
ILMOITTAUDU TYÖPAJOIHIN HANKKEEN FACEBOOK SIVUJEN KAUTTA
TAI OTA YHTEYTTÄÄ HANKKEEN TYÖNTEKIJÖIHIN.
MUKAAN MATKAILUPERHEESEEN
TARJOAAKO YRITYKSESI HYVINVOINTI-, TERVEYS- TAI
HEMMOTTELUPALVELUJA, KULJETATKO TYÖKSESI IHMISIÄ
PAIKASTA TOISEEN (MAALLA, 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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PAAVOLAN NUORISOSEURA

PAAVOLAN KYLÄ- JA KOTISEUTUYHDISTYS

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

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)

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

Liity jäseneksi:

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

TAI kannattajajäsenmaksu (mm. yritykset, yhdistykset) 50e.
Maksu
tilille FI66
5317 1720 ry:n
0178 67
Ruukin
kyläyhdistys

Lisäksi yhdistys:

* ylläpitää
ja kehittää toimintaa Kreivinsaaressa
Lisäksi
yhdistys:
yhteistyössä
toimijoiden
kanssa
* ylläpitää
ja muiden
kehittää
toimintaa
Kreivinsaaressa
KEVÄTKOKOUS
* järjestää retkiä,
tapahtumia,
talkoita kanssa
ja illanviettoja
yhteistyössä
muiden
toimijoiden
to 4.4. klo 19
Lisätietoa:
* vuokraa retkiä,
kanoottia,
myyntipöytiä
ym.
* järjestää
tapahtumia,
talkoita
ja illanviettoja
Kreivinsaaressa
ruukinkyla.blogspot.fi
* vuokraa kanoottia, myyntipöytiä ym.
Kokouksessa
käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
facebook.com/ruukinkyla
ruukinkyla.blogspot.fi
facebook.com/ruukinkyla

Lämpimästi tervetuloa!

www.kreivinsaari.fi
facebook.com/kreivinsaari

KAIKILLE AVOIMET

TALKOOT
Kreivinsaaressa
tiistaisin klo 18-21
Monenlaista tekemistä,
mukavaa seuraa ja
tietysti talkootarjoilut!
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SPR KIRPPIS

TOUKOKUU:
La 25.5. klo 20.30-01.00 (vapaa pääsy!)
Metsäiltamat, Terhi Lehtoniemi & Crystal
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

Ruokolahden lavan piha-alueen
siivoustalkoot

torstaina 16.5. klo 17.00
Haravat mukaan. Tarjolla kahvia ja makkaraa!

Virastotie, Ruukki
AVOINNA: ma - ke 13–18, to - 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!

LAIDUNKAUDEN AVAJAISET
PAAVOLAN NUORISOSEURALLA
SUNNUNTAINA 19.5.2019 KLO 14.00
Esiintyy AIKAISETMIEHET

Järjestää Paavolan Nuorisoseura

VAPAA PÄÄSY

Golfkausi alkaa pian!
Golﬁssa yhdistyvät ulkoilun ja liikunnan parhaat puolet.
Laji myös sopii kaikille ikään katsomatta. Raahentienoon Golf
järjestää alkeiskursseja lajista kiinnostuneille toukokuun
puolesta välistä alkaen. Kansallisella Golfviikolla 9.–16.6. on
tarjolla ohjattua lajiin tutustumista. Lapsille ja nuorille on
omia viikottaisia harrasteryhmiä tarjolla kesä–heinäkuussa.
Junnu, ilmoittaudu mukaan www.rtg.ﬁ/jasenet/juniorit.
Käy tutustumassa tarjontaamme kotisivullamme www.rtg.ﬁ.

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
1.7.–2.7. ma–ti / 18:00–21:30
22.7.–23.7. ma–ti / 18:00–21:30
10.8.–11.8. la–su / 15:00–18:30
24.8.–25.8. la–su / 15:00–18:30

Tervetuloa opettelemaan lajin salat
rennossa ilmapiirissä! Ilmoittaudu mukaan:
www.rtg.ﬁ/aloita-golf/greencard

#muntapapelata

www.rtg.ﬁ

.
ijana mm
Luennoits
o
nk
Pentti Ala

lauantaina 18.5.2019 klo 10-16
Ruukin hevoskeskuksella
www.ruukinpuutarhamessut.fi
Liput: 5 e (alle 15v. ilmaiseksi)

