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IKÄÄNTYVIEN
PALVELUT

Mun kammari
Mun kammari on etäyhteydellä
toimiva kohtaamispaikka Siikajoen
kuntalaisille ja eri palveluiden
tarjoajille. Kuntalaiset saavat Mun
kammarissa tietoa erilaisista
palveluista ja voivat esittää
kysymyksiä
palvelujen tarjoajille.
Kohtaamiset ovat ilmaisia ja voit
osallistua niihin nimimerkillä.

Mun kammarin kohtaamiskerrat,
klo 12-13 teamsissa:
Ti 2.3. Raahen Psyyke, tietoa
toiminnasta ja pieniä harjoituksia
mielenhyvinvointiin liittyen, Marjo
Huotari
Ti 23.3. Mielenterveys-ja
päihdehoitaja, Terhi Hussa
Ti 6.4. Seksuaalineuvonta
th Jenni Lukkarila, RAS

Hyvänmielentyöntekijä
Virve Aittola
tekee kotikäyntejä
Siikajoen kunnan alueella
70 vuotta täyttäneiden
luona. Jos jokin asia
askarruttaa, kaipaat
juttuseuraa tai apua
esim. ulkoiluun
ota yhteyttä numeroon
050 3550415
ma-pe klo 8-16.

Seuraavat kerrat
20.4., 4.5.
SIIKAJOKI.FI/TAPAHTUMAKALENTERI
& 18.5.

JOUKKOLIIKENNETYÖRYHMÄ 1.6.2019 – 31.5.2021
pj/esittelijä kuljetusvastaava		Jusa Honkala
sihteeri
sivistystoimen palvelusihteeri
Anne Keskitalo
jäsenet
tekninen johtaja		Satu Kaipio
siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Tuula Nevala
sivistysltk:n puh.joht.		Keijo Mustonen
kunnanhallituksen jäsen		Riitta-Liisa Salmenkangas
RAS/kotihoidon palveluesimies Tuula Riihijärvi
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SIIKAJOEN KUNTATIEDOTE 3/2021
Jaetaan jokaiseen siikajokiseen talouteen
Painos: 2600 kpl
Seuraavan Siikasanomien materiaali ehdottomasti
MA 22.3. klo 15 mennessä os. kuntatiedote@siikajoki.fi
Lehti 04/2021 ilmestyy 1.4.2021

Lehden taitto ja paino:
Rannikon Laatupaino Oy, Vihanti
p. (08) 2804 400
www.siikajoki.fi/kuntatiedotteet

KUNTALAINEN, ANNA ÄÄNESI KUULUA!
Vuosi vaihtui ja vieläkin elämme koronan aiheuttamia
poikkeuksellisia aikoja. Näyttää siltä, että vielä tämäkin
vuosi joudutaan elämään osittain rajoituksien mukaan.
Tällä hetkellä Siikajoella kokouksiin osallistutaan kotoa
tietokoneen tai puhelimen välityksellä. Kasvotusten
tapahtuva vuorovaikutus on muuttunut tietokoneen
tuijottamiseksi kuulokkeet korvilla. Etäyhteyksillä kokoustaminen ei ole tällaiselle minunlaiselleni sosiaaliselle
ihmiselle kovin mukavaa, mutta näin on paras tällä hetkellä toimia. Se, mikä ei ole koronan myötä muuttunut,
on käsiteltävien asioiden määrä ja niiden tärkeys. Asioista on päätettävä koronasta huolimatta.
Tällä hetkellä valmistelussa ovat Siikajoen kunnan tämän valtuustokauden mittavimmat hankkeet. Paavolan
monitoimitaloa ja Mäkelänrinnettä koskevat päätökset
koskettavat kaikkia kuntalaisia vaikka nyt voi tuntua, ettei asia itseä kosketakaan. Päättäjät ovat haasteellisen
tilanteen edessä, koska moni ajattelee, että tässä päätetään Siikajoen kunnan tulevaisuudesta. On muistettava, että kuntalain mukaan kuntapäättäjien tehtävä on
huolehtia kunnan taloudesta, kuulla kuntalaisia, edistää
elinvoimaa ja hyvinvointia.

Olen ilolla seurannut, kuinka päätöksentekoon tulevat hankkeet ovat saaneet kuntalaiset heräämään.
Kuntalaiset ovat aktivoituneet kirjoittamaan lehtiin,
keskustelemaan sosiaalisessa mediassa ja ottamaan
yhteyttä päättäjiin. Kuntalaisen tehtävä onkin antaa
äänensä kuuluville, koska kuntalaisia koskevista asioista valtuustossa päätetään. Vuoropuhelua kuntalaisten
ja päättäjien välillä tarvitaan, jotta tulevien ja tehtyjen
päätöksien vaikutuksia voidaan arvioida. Toivottavasti
nämä keskustelut luovat yhteishenkeä ja yhteisöllisyyttä niin päättäjien kuin kuntalaistenkin keskuudessa. Yhteistyötä tulee vaalia ja se kantaa päätöksenteossakin
hedelmää.
Toivon, että jatkossakin kuntalaiset kertovat ajatuksiaan ja antavat päättäjille palautetta, koska kunta on
kuntalaisia varten. Yhteistyö kuntalaisten ja päättäjien
välillä luo läpinäkyvyyttä ja avoimuutta päätöksentekoon.
Aurinkoista kevättä,
Riitta-Liisa Salmenkangas
kunnanhallituksen 1 vpj.

VALOKUITUHANKE
SIIKAJOEN KUIDUN VALOKUITUHANKE ON VALMISTUMASSA!

Siikajoen Kuidun alueella on tammikuuhun 2021 mennessä yhteys saatu käyttöönottovalmiiksi 550 tilaajalla.
Koronan aiheuttamista erikoisolosuhteista huolimatta
olemme alkuperäistä aikataulua edellä. Siikajoen kylän
valokuituliittymien käyttöönotot ovat suurimmaksi osaksi
tehtynä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Ruukissa teletyöt ja käyttöönotot ovat käynnissä. Paavolassa teletyöt ja käyttöönotot ovat aloitettu. Tavoitteena on saada
teleasennukset valmiiksi maaliskuun 2021 loppuun mennessä pois lukien yksittäisiä tapauksia. Kaikilla asiakkailla
liittymä on kuitenkin käytössä viimeistään heinäkuussa
2021. Valokuituverkon maarakentaminen valmistui vuoden 2020 loppuun mennessä suunnitelmien mukaisesti.
Kiinteistöissä tehtävissä teleasennuksissa ja liittymien käyttöönotoissa otetaan huomioon vallitseva
koronatilanne. Teleasentajat käyttävät maskeja ja kumihanskoja sekä puhdistavat asennuskohteen pinnat
tarvittaessa. Asentajat ottavat yhteyttä asiakkaaseen

pääsääntöisesti puhelimitse sopiakseen käyttöönottoajankohdasta. Siikajoen Kuidun valokuituliittymän jälkiliittymämaksu on nyt 2400 e. Lue lisää liittymämaksusta
Siikajoen Kuidun nettisivuilta (https://siikajoenkuitu.fi/
siikajoen-kuidun-paivitetty-palveluhinnasto/)
Siikajoen kunta on sitoutunut tukemaan hanketta
noin 840 000 euron kuntaosuudella. Hankkeen kokonaiskustannus on 6,4 miljoonaa euroa.
https://siikajoenkuitu.fi/
www.facebook.com/siikajoenkuitu
Tilaa kuitu: https://portaali.netplaza.fi/tayskuitutilaus.
php?verkko=siikajoki
Tilaukset alueittain: https://portaali.netplaza.fi/siikajoki-tilaukset.php
Rakentamisalueen kartta: https://siikajoenkuitu.fi/wpcontent/uploads/2019/06/siikajoen-kartta.jpg
Lisätiedot ja valokuituliittymien tilaukset:
Siikajoen Kuidun asiakaspalvelu info@siikajoenkuitu.fi tai
puh: 09 68296033
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VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO ON KÄSITELLYT KOKOUKSESSAAN 25.1.2021
SEURAAVAT ASIAT:
§3
§4
§5
§6
§7
§8

Apteekkari Päivi Tuikkala esitteli Siikajoen apteekin toimintaa ja ajankohtaisia asioita
Hallintojohtaja Juha Lampi esittäytyi ja esitteli hallinnon ajankohtaisia asioita
Sivistystoimenjohtaja Merja Hillilä esittäytyi ja esitteli sivistystoimen ajankohtaisia asioita
Hyväksyttiin vanhus- ja vammaisneuvoston toimintakertomus vuodelta 2020
Hyväksyttiin vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2021
Muut asiat:
• Neuvoston puheenjohtaja ja sihteeri ovat antaneet lausunnon maan hallituksen luonnoksesta
eduskunnalle annettavasta laista vanhusasiavaltuutetusta.
• Neuvoston puheenjohtaja on vastannut ihmisoikeuskyselyyn kunnallisten vanhusneuvostojen
asemasta, toimintatavoista ja vaikutusmahdollisuuksista.
• Siikajoen kunnan kuljetusvastaavaksi on nimetty Gumeruksen koulun rehtori Jusa Honkala.
Kuultiin hänen esitys palveluliikenteen, asiointiliikenteen sekä ruokakuljetuspalvelujen nykytilanteesta.
• ELY-keskukset hankkivat yhteistyössä kuntien kanssa kuntarajat ylittävää joukkoliikennettä,
jonka hoitaminen perustuu ELY-keskuksen ja liikennöitsijän väliseen käyttöoikeussopimukseen.
Eri kylillä olevat kuntalaiset voivat olla tarvittaessa yhteydessä Siikajoen kunnan joukkoliikennetyöryhmän jäseniin
• Siikajoen kehitysvammaiset ovat vastanneet loppuvuodesta 2019 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän tekemään asiakastyytyväisyyskyselyyn. Vammaispalveluohjaaja Tanja Lievonen
on toimittanut yhteenvedon tuloksista tiedoksi vanhus- ja vammaisneuvostolle.
• Oulunkaaren ky/pop-sote järjestää sote-palvelustrategian työpajan Kalajoen ja Raahen kaupunkien sekä Merijärven, Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien vanhus- ja vammaisneuvostoille etänä
2.2.2021.

AJANKOHTAISTA TYÖLLISYYSPALVELUISTA
Työllisyyden kuntakokeilu, jossa Siikajokikin on mukana, on alkamassa 1.3. Kuntakokeiluun siirtyvät asiakkaat
saavat asiakkuuden siirrosta tiedon kirjeitse. Asiasta tiedotetaan myöhemmin lisää kunnan nettisivuilla.
Siikajoen kunta mahdollistaa kesätyöt vuonna 2021 kaikille vuosina 2004 ja 2005 syntyneille nuorille. Käyttöön otetaan uutena kesätyöseteli, jolla nuori hakee ensisijaisesti töitä yrityksiltä, yhdistyksiltä tai yksityistalouksilta. Kesätyösetelillä on mahdollista hakea myös kunnalle kesätöihin. Kunnalle haetaan kesätöihin erillisellä hakulomakkeella ja siihen kirjoitetaan kesätyösetelin numero. Kunnan kesätöiden hakuaika 1.2.-31.3.2021.
Kesätyösetelit jaetaan nuorille kouluilta. Mikäli nuori opiskelee toisella paikkakunnalla, tulee ottaa itse yhteyttä
kesatyot@siikajoki.fi tai 0403156220. Kesätyöseteli voidaan tällöin postittaa tai sen voi myös hakea ennakkoon sovittuna ajankohtana työllisyyspalveluiden yksiköstä. Lisätietoa https://siikajoki.fi/index.php/nuortenkesatyollistaminen

PAIKALLISTA PALVELUA OSUUSKUNNALTA
Onko elämäntilanteesi sellainen, että apu on tarpeen. Tai sinulla on tekemättömiä töitä, joiden hoitamiseen
tarvitset apua. Tai oletko yrittäjä, joka tarvitsee kausiapua tai pidempiaikaistakin apua. Kerro se meille, jotta
tiedetään, millaista osaamista alueella kaivataan.
Siikajoelle ollaan perustamassa monialaoista työosuuskuntaa, jonka tarkoituksena on tarjota työpaikkoja ja
työntekemisen mahdollisuuksia mukaan lähteville. Osuuskunnan perustavat jäsenet ovat yrityksensä työntekijöitä, eivät yrittäjiä. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä hanketyöntekijöihin, joiden yhteystiedot ovat tuossa alapuolella.
Seuraa ilmoittelua kunnan ja hankkeen kotisivuilla sekä somessa.
Työtä, taitoa ja tukea -hanke
Osoite: Ruukintie 3, 94200 RUUKKI (Työllisyyspalvelut/Työpaja Kätevä
Kotisivut: https://tyota-taitoa-ja-tukea- hanke.webnode.fi/ Facebook: tyotataitoajatukea
Eija Leppäjärvi puh: 050 4775531 Kirsi Autio puh: 0401407382 Veera Karvonen puh: 040 3156 220
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MAASEUTUPALVELUT
KANSALLISTEN KOTIELÄINTUKIEN
ENNAKON HAKU
Nautojen (= emolehmät, emolehmähiehot, sonnit ja
härät sekä teurastetut hiehot, sonnit ja härät), uuhien
ja kuttujen tukien ennakko sekä sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen ennakkoa tulee hakea
lomakkeella numero 139, kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta, viimeistään 10.3.2021.
Edellä mainittujen tukien ennakkoa voi hakea myös
sähköisesti Vipu-palvelussa.

SÄHKÖINEN KASVINSUOJELUTUTKINTO
Tee kasvinsuojeluaineiden käyttöön tarvittava kasvinsuojelututkinto sähköisesti netissä osoitteessa: proagria.fi/tapahtumat

LIHANAUTOJEN RUOKINTA -WEBINAARI
16.03.2021 KLO 12-14 ETÄYHTEYDELLÄ
Webinaari: Lihanautojen ruokinta
Tule kuulemaan tuoreinta tutkimustietoa lihanautojen ruokintaan liittyen alan huippuosaajan johdolla sekä
mietteitä rantalaidunten rehupotentiaalista ja rahoitusmahdollisuuksista.
Ohjelma
Tilaisuuden aloitus & Osaamisella tehoa – Luomutuotannon koulutushanke, luomuasiantuntija Viivi Virkkula, ProAgria Oulu

Rantalaidun -hanke, tutkija Marika Laurila, Luonnonvarakeskus
Kasvavien lihanautojen ruokinta, tutkimusprofessori
Arto Huuskonen, Luonnonvarakeskus
Emolehmien ruokinta rantalaitumilla, maisema- ja
ympäristöasiantuntija Maarit Satomaa, Oulun maa- ja
kotitalousnaiset/ProAgria Oulu sekä kotieläin- ja luomuasiantuntija Sanna Suomela, ProAgria Oulu
Ilmoittautuminen su 14.3. mennessä sivulta:
https://www.proagriaoulu.fi/fi/lihanautojen-ruokinta-webinaari/
Webinaarin järjestää Osaamisella tehoa - Luomutuotannon koulutushanke yhteistyössä Rantalaidun
-hankkeen kanssa.

SÄHKÖPOSTIOSOITTEET AJAN TASALLE
Mikäli et ole saanut sähköpostitse lähetettäviä Kalajoen yhteistoiminta-alueen tiedotteita, ilmoita sähköpostiosoitteesi osoitteeseen: ritva.hietala@kalajoki.fi. Tarkista
myös, että vipu-palveluun ilmoittamasi sähköpostiosoite
on ajan tasalla ja tee sinne tarvittavat korjaukset.

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

TEKNINEN TOIMI
ELY-KESKUKSEN JA ARA:N AVUSTUKSIA
PIENTALOJEN OMISTAJILLE
ELY-keskuksen avustus öljylämmitysjärjestelmästä
luopumiseksi
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Pirkanmaan ELY-keskus) myöntää valtionavustuksia pientalon öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja lämmitysmuodon muuttamiseen öljylämmitysjärjestelmästä
muihin lämmitysmuotoihin.
Perustietoa avustuksesta (hakuohjeet ja -lomakkeet)
ELY-keskuksen sivuilla:
www.ely-keskus.fi/oljylammityksen-vaihtajalle
ARA:n energia- ja korjausavustukset
ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten
energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020-2022. ARA myöntää myös korjausavustuksia iäkkäille ja vammaisille henkilöille.
Lisätietoa avustuksesta ja hakemisesta: www.ara.fi/
fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Korjausavustukset
www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus

Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojat avustavat sotainvalideja, veteraaneja ja muita ikääntyneitä ihmisiä
asunnossa tarvittavien muutostöiden kartoittamisessa, suunnittelussa ja korjausavustusten hakemisessa.
Vanhustyön keskusliitolla on Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella rakennusmestari Tapio Karhu, jolta saa
maksutonta neuvontaa, puh 0405166738, sähköposti
etunimi.sukunimi@vtk.fi
https://vtkl.fi/toiminta/korjausneuvonta
Siikajoen kunnan tekninen toimi avustaa tarvittaessa
niitä yli 65-vuotiaita luvanhakijoita, jotka hakevat toimenpidelupaa öljylämmityksen vaihtamiseksi kestävämpään
muotoon ja hakevat vaihtokustannuksiin avustusta.
Avustaminen käsittää öljylämmityksen muuttamiseen
kestävämpään muotoon liittyvien hakemusten tekemisen avustusta tietokoneen käytössä, papereiden tulostamisessa ja rakennusvalvontaan soitettavien puheluiden puhumisessa.
Siikajoen kunta
Satu Kaipio, Tekninen johtaja
puh. 040 3156 237, satu.kaipio@siikajoki.fi
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Yksityisteiden kunnossapitoavustukset 2021
Yksityisteiden kunnossapitoavustus on harkinnanvarainen. Edellytykset avustuksen myöntämiselle on, että yksityistie on vähintään
200 m pitkä pysyvän asutuksen pääsytie, tielle on perustettu tiekunta, tiedot ovat ajantasaiset Maanmittauslaitoksen
yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad) niin kuin yksityistielain 50 §:ssä edellytetään. Siikajoen
kunta on avustanut harkinnan varaisesti myös omia ja sopimusteitä kuntalain perusteella.
Vuodelle 2021 yksityisteiden kunnossapitoavustus ja kuntalain perusteella harkinnanvarainen avustus myönnetään ilman erillistä
hakemusta tiekunnille ja teille, jotka ovat saaneet avustuksen vuonna 2020. Tiekunnille ja teille, joille on tullut muutoksia
avustuksen myöntämisperusteisiin tai ovat uusia hakijoita, tulee toimittaa hakemus viimeistään 31.3.2021 mennessä osoitteella
Siikajoen kunta, Tekninen osasto, Virastotie 5 A 92400 Ruukki, tai kunnanvirasto@siikajoki.fi. Hakemuslomakkeita saa myös
teknisestä toimistosta (p. 040 3156233). Lisätietoja antaa Maanmittausinsinööri Merja Ojanperä p. 040 3156234.

Tieavustushakemus
1.

Tiekunnan/tiennimi:

_____________________________________________________________________

Osoitetien nimi,
_____________________________________________________________________
jos eri kuin tiekunnan nimi:
2.

3.

□On perustettu

□Ei ole perustettu
□Sopimustie/oma tie
Tiedot ovat ajantasaiset Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä
□Kyllä
□Ei
Tiedot ovat ajantasaiset Digiroad -tietojärjestelmässä
□Kyllä
□Ei
Tien hoito:
□Hoitokunnan toimesta
□Toimitsijamiehen toimesta

Tiekunta:

Tiekunnan toimitsijamies, hoitokunnan jäsenet:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
4.

Tien pituus: _____________km,
Tien tyyppi:

matka tien alusta viimeiseen pysyvään asutukseen: : _____________km

□ Pistotie

Onko tie läpikulkutie ympärivuoden
5.

□ Rengastie
□Kyllä

Tieosakkaiden lukumäärä: _____________ kpl

□ Läpikulkutie
□ Ei

□ Erityiskohteen tie

Pysyvästi asuttuja kiinteistöjä: ____________ kpl

Muut tien käyttäjät kuin osakkaat, esim:

□Jäteauto

□Maitoauto

□Posti

□Koulukuljetus □Muu;

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6.
7.

Tien tilinumero, mihin avustus maksetaan: ____________________________________________________
Yhteyshenkilö / hakija
Nimi:

_________________________________________________________________

Osoite:

_________________________________________________________________

Puhelin:

_________________________________________________________________

Sähköpostiosoite: _______________________________________________________________
Allekirjoitus
pvm.

_____/____.2021

____________________________________________________

Nimenselvennys

____________________________________________________
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SIVISTYSTOIMI
VARHAISKASVATUKSEN HAKU SYKSYKSI 2021
HAE 31.3.2021 MENNESSÄ
Jos tiedät tarvitsevasi lapsellesi paikkaa päiväkotiin
tai perhepäivähoitajalle syksyllä 2021, sinun kannattaa tehdä hakemus 31.3.2021 mennessä.
Voit hakea varhaiskasvatuspaikkaa myös muina
ajankohtina hoitotarpeen mukaan. Sähköinen hakemus tulee jättää neljä (4) kuukautta ennen varhaiskasvatuksen toivottua alkamisajankohtaa. Jos kyseessä
on äkillinen työllistyminen tai äkillinen opintojen alkaminen, on hakemus jätettävä viimeistään kaksi (2) kaksi
viikkoa ennen kuin tarve alkaa.
Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköisesti Siikajoen kunnan sivuilla https://www.siikajoki.fi/varhaiskasvatukseen-hakeminen, linkki Varhaiskasvatuksen
e-asiointiin.
Asiointipalvelussa ilmoitetaan myös muutoksista
(osoitteenmuutos, tuntirajavalinnan muutos, toive hoi-

topaikan vaihdosta), tehdään hoidon irtisanomisilmoitus ja ilmoitetaan tulotiedot.
Hakulomakkeen saa tarvittaessa paperisena osoitteesta Päivähoitotoimisto / Siikajoen kunta, Virastotie 5 A, 92400 Ruukki.
Varhaiskasvatuspaikan myöntämisestä lähetetään
tieto antamaanne sähköpostiin ja päätös on luettavissa eDaisy -asiointipalvelussa.
Varhaiskasvatuksesta peritään asiakasmaksulain
mukainen kuukausimaksu.
Lisätietoa varhaiskasvatuspaikoista ja hakemisesta:
varhaiskasvatusjohtaja Sari Mällinen,
puh. 040 3156 301, sari.mallinen@siikajoki.fi
Satumetsän päiväkodin johtaja Anne Heikkilä,
puh. 040 3156 377, anne.heikkila@siikajoki.fi

ESIKOULUN
ALOITTAMINEN
SYKSYLLÄ 2021
Kouluilta lähetetään esiopetuksen aloittaville lapsille
kirjeet kotiin koskien esiopetuksen aloittamista sekä
ilmoittautumislomakkeet aamu- ja iltapäivätoimintaan. Ilmoittautuminen aamu- ja iltapäivätoimintaan
tulee tehdä 30.4.2021 mennessä. Tarkemmat ohjeet lomakkeiden palauttamisesta ovat kirjeessä.
Ryhmä järjestetään, mikäli ilmoittautuneita lapsia on
vähintään 8. Pyydämme noudattamaan määräaikaa
AP/ IP -toimintaan ilmoittautumisessa.
Vallitsevan koronatilanteen vuoksi mahdollisista
kouluun tutustumispäivistä ilmoitetaan myöhemmin
kunnan nettisivuilla. Lisätiedot:
GUMERUKSEN KOULU p. 040 3156 448 tai
040 3156 431
LUOHUAN KOULU p. 040 3156 355
PAAVOLAN KOULU p. 040 3156 363
REVONLAHDEN KOULU p. 040 3156 361
RUUKIN KOULU p. 040 3156 433

KIRJASTO AINA MUKANA

Kirjastokortilla kirjoja, lehtiä ja äänikirjoja
Palveluun tarvittavan PINkoodin saat kirjastostasi

https://outi.finna.fi/Content/ekirjasto

Merja Hillilä, Sivistystoimenjohtaja

KIRJASTOPALVELUT

Tarkista kirjastojen aukiolotilanne maaliskuun osalta kunnan etusivulta www.siikajoki.fi tai kirjaston sivuilta
https://www.siikajoki.fi/kirjasto tai soittamalla pääkirjaston asiakaspalveluun 040-3156 303.
Pääkirjaston maaliskuun näyttely: Hätämaan tietäjä -näyttely
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Puh.

Osoite:

Nimi:

Kilometrejä yhteensä:

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

pv
Maaliskuu
km /
pv suoritus

Puh.

Osoite:

Nimi:

Kilometrejä yhteensä:

Suorituksia yhteensä:

pv

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

-8-

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

VUL:n koirahiihto-opas:
https://www.vul.fi/lajiesittelyt/koirahiihto-opas/

km /
suoritus

Helmikuu
km /
pv suoritus

HIIHTOKAMPANJAN SUORITUSKORTTI
1.2. - 31.3.2021

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

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

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

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

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

pv

km /
suoritus

• Älä anna koirasi juoksennella irti ladulla tai parkkialueella
• Jätä toisia koiria kohtaan
hyvin aggressiivisesti käyttäytyvä koira kotiin tai laita
koiralle kuonokoppa
• Kahdella koiralla hiihdettäessä on suositeltavaa käyttää seisinkiä (naru, jolla koirat yhdistetään kaulapannoista toisiinsa)
• Ole huomaavainen muita ladulla liikkujia kohtaan. Ilmoita tulostasi hyvissä ajoin ja ilmoita tarvittaessa kummalta puolelta ohitat (”tulen vasemmalta/oikealta”).
Ohituksen jälkeen kiitoksen lausuminen sivuun väistäneelle ei juurikaan hidasta vauhtia ja antaa lajin harrastajista positiivisen kuvan.
• Toista koirahiihtäjää ohittaessasi ilmoita niin ikään
ohitusaikeistasi hyvissä ajoin ja suorita ohitus ripeästi
koiraasi kannustaen. Ohitettava varautuu ohitustilanteeseen siirtymällä ladun jompaan kumpaan laitaan ja
antamalla ohittajalle reilusti tilaa ohittaa. Ohitettava
voi ohitustapahtumaa nopeuttaakseen hiukan hiljentää
vauhtiaan ja lyhentää vetonarua.

km
suoritus

Helmikuu
km /
pv suoritus

HIIHTOKAMPANJAN SUORITUSKORTTI
1.2. - 31.3.2021

Maaliskuu
km /
pv suoritus

pv

Hietamaan Vapaa-Aikakeskus, Ruukki
• maanantai klo 9-12, keskiviikko klo 19:30- (22:00)
ja lauantai klo 18.00 -(22:00)
Häkkilänkangas, Revonlahti
• keskiviikko klo 12:00-17:00
Kirkkokukkula
• maanantai ja perjantai klo 19:30- (22:00),
keskiviikko klo 9-12
Oravametsä, Paavola
• sunnuntai klo 11:00-13:00
Sisurata, Siikajoenkylä
• maanantai ja torstai klo 19:30- (22:00),
perjantai klo 9-12
Tönkyräkangas, Luohua
• maanantai ja perjantai klo 19:30- (22:00)
Koirahiihtäjät: Lapsi – ja oppilasryhmät huomioitava !
Muista lämmitellä ja käyttää koira tarpeilla ennen ladulle menoa. Pidetään latu puhtaana ja siivotaan mahdolliset jätökset. Iloisia hiihtohetkiä kaikille.
Latukäyttäytyminen
• Koiria tulee aina kohdella hyvin. Fyysinen kurittaminen
ja epäinhimillinen kohtelu on kiellettyä.
• Huolehdi, että koirasi rokotukset ovat kunnossa, jos
hiihdät paikoissa, joissa käy myös muita koiria.
• Sairaalla tai loukkaantuneella koiralla ei tule vedättää

Suorituksia yhteensä:

km
suoritus

KOIRAHIIHTOVUOROT

Siikajoen kuntatiedote

LIIKUNTATOIMI

LIIKUNTA X RUUKISSA YLÄKOULULAISILLE!

HUOM! RAJOITUKSIEN VUOKSI KUNTOJA LIIKUNTASALIT OVAT SULJETTUINA
28.2.2021 ASTI!
ULKOLIIKUNTA ”ARVOSSAAN” :)
Näinä haastavina aikoina on oiva mahdollisuus hyödyntää kuntamme ulkoliikunta- ja virkistyspaikkoja ! Kun liikut
kuntamme eri ”kolkissa” ja jos kuvia nappaat niin laitappa tulemaan allekirjoittaneelle -> laittelen niitä tuonne
siikajoen liikuntatoimi & virkistysalueet facebookkiin sillä
kyllähän kuva kertoo enempi kuin tuhat sanaa :) (tuota
foorumia pystyt lukemaan nettisivujemme kautta vaikka
et olisi facebookiin rekisteröitynyt)
Meiltä löytyypi kuntoratoja = hiihtolatuja, kuntoportaita, frisbeegolfratoja, laavuja sekä kiintorasteja &
MOBOsuunnistusta - näistä paikoista löydät tietoa
www.siikajoki.fi – Vapaa-aika ja kulttuuri -> LIIKUNTA
Täsmäinfoa voit tiedustella olemalla yhteydessä liikuntasihteeriin.
LAINAVÄLINEITÄ Liikuntatoimesta voit maksutta lainata kävelysauvoja sekä lumikenkiä eli yhteyttä liikuntasihteeriin.

MASSALIIKUNTAKAMPANJA ELI
MARRASKUINEN KUNTOSALIKUUKAUSI
Osallistujien kesken on arvottu palakintoja :) Palkinnot
kulkeutuvat jokaiselle kotiin !

MASSALIIKUNTAKAMPANJA
KANSANHIIHTO!
Siinä suksitaan 1.2.-31.3. välisenä aikana :) Kyseessä ei
ole kilpailu vaan tarkoitus jokaisen ”kerätä” mahollisimman palijo kilometrejä. Suorituskortti löytyypi tästä kuntatiedotteesta sekä sen voi tulostaa kunnannettisivulta.
12.4. mennessä korttien palauttaneiden kesken arvotaan liikunnallisa palakintoja. Kyseessä on myös leikkimielinen Kylien välinen kisa jonka voittaja palakitaan.
Mutta HUOMIO! Siikalatva kopioi meidän kampanjan ja
haastoi Siikajoen kuntien väliseen ”taistoon” eli nyt ladulla kaikki kansa :)

Yläkoululaisille tiistaina 9.3. klo: 15.30-17.00,
paikkana nuortentalo Ruorin piha-alue. Luvassa
lumikenkäilyä,leikkimielistä umpihanki futista, yhesä pelailua ja hengailua. Mukaan mahtuu 10 nuorta. Ilmoittautumiset nuoriso-ohjaaja Ellulle whatsappilla p. 040
3156 255. Tapahtuman järjestää nuorisotoimi ja liikuntatoimi.

KE 10.3. HIIHTOLOMA TALVIPUUHAPÄIVÄ
ALAKOULULAISILLE SIIKAJOENKYLLÄ!
Alakoululaisille ke 10.3. klo: 11.00-12.30, paikkana Heikinhovin piha-alue. Luvassa leikkimistä, liikunta leikkejä ja
pelejä, aarteen metsästystä. Yhdessä oloa ja ja tekemistä. Mukaan mahtuu 10 alakoululaista. Ilmoittautumiset
nuoriso-ohjaaja Ellulle whatsappilla p. 040 3156 255.
Tapahtuman järjestää nuorisotoimi ja liikuntatoimi.

LIIKUNTA X SIIKAJOENKYLÄLLÄ
YLÄKOULULAISILLE!
Yläkoululaisille keskiviikkona 10.3. klo: 13.3015.00, paikkana Heikinhovin piha-alue. Luvassa
lumikenkäilyä,leikkimielistä umpihanki futista, yhesä pelailua ja hengailua. Mukaan mahtuu 10 nuorta.
Ilmoittautumiset nuoriso-ohjaaja Ellulle whatsappilla
p. 040 3156 255. Tapahtuman järjestää nuorisotoimi
ja liikuntatoimi.

PALAUTE JA SEN MERKITYS
Muistakaa laittaa palautetta liikuntapaikoista & liikuntaan liittyvistä asioista ! Palaute/tiedonkulku on ensiarvoisen tärkeää laajaan liikuntapaikkaverkostomme
ylläpitämisessä – kiitos :)
Hyvää ja liikunnallista keskitalavia sekä mukavaa hiihtolommaa :)
t. Liikuntasihteeri Make
p. 0403156241, marko.aijala@siikajoki.fi
Facebook : Siikajoen liikuntoimi&virkistysalueet

YHDISTYSASIAA & PITÄJÄPÄIVIÄ
Arvoisa järjestö & yhdistysaktiivi

Toivoisin että mahdollisimman moni kävisi ohessa olevassa osoitteessa päivittämään yhteystiedot.
Näin varmistetaan tiedonkulku maksimaalisen hyvin, kiitos :)
https://siikajoki.fi/node/1354
Pitäjäpäivätoimikunta kokoontuu 3.3.2021 ja ottaa mielellään vastaan ideoita & vinkkejä,
missä muodossa tapahtumia voisi näinä aikoina järjestää.
T. Siikajoen kunnan järjestöyhdyshenkilö & pitäjäpäivätoimikunnan sihteeri marko.aijala@siikajoki.fi
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SIIKAJOEN NUORISOPALVELUT

FACEBOOKISSA
Siikajoen Nuortentalo Ruori
Satelliitin Jenna
Satelliitin Elina
Siikajoen Nuoriso-ohjaaja Elina

Etsivä nuorisotyöntekijä Jenna Niemelä p. 040 3156 243
Nuoriso-ohjaaja Elina Matkaselkä p. 040 3156 255
Nuorten työvalmentaja Elina Jaakola p. 040 3156 256
etunimi.sukunimi@siikajoki.fi

INSTAGRAM
NuortentaloRuori
sateliiitin_jenna
satelliitin_elina
Siikajoennuorisotoimi_ellu

JOKO SÄÄ SEURAAT MEITÄ SOMESA?
tiktok: nuortentaloruori

snäpchat: Nuortentalo Ruori

NUORTENTALO RUORI
Neuvontaa, vierellä astelua, tukea, virikkeitä, toimintaa ja touhua.

Kaikki kunnan nuorisopalvelut löytyvät osoitteesta Pekkalantie 11. Täällä sijaitsee nuortentalo Ruori. Lisäksi
nuortentalo Ruorilta löytyy Siikajoen 4H-yhdistys sekä
kunnan liikuntatoimi.

NUORTEN TYÖVALMENNUS (NUORTEN PAJA)
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 ryhmä kokoontuu
kolmesti viikossa. Tavoitteena on, että jokaiselle nuorelle löytyisi omia tulevaisuuden suunnitelmia tukeva väylä, jota pitkin lähteä etenemään. Työvalmentaja tukee
nuorta tarpeen mukaan myös yksilöohjauksella.
Mikäli kiinnostuit toiminnasta, ota rohkeasti yhteyttä
työvalmentajaan, sosiaalityöntekijään tai etsivä nuorisotyöntekijään.
Nuorten työvalmentaja Elina p. 040 3156 256

ETSIVÄ NUORISOTYÖ
Hei sinä 15-29-vuotias nuori!
Onko motivaatio hukassa tai koulunkäynti alkanut tökkimään? Onko oma ala tai opiskelupaikka vielä hakusessa? Onko haaveissasi kesätyö, muttet tiedä mistä
lähteä liikkeelle? Tarvitsetko apua työnhaussa, työhakemuksien tai CV:n tekemisessä? Tarvitsetko apua rahatai tukiasioissa? Kaipaatko luottamuksellista juttu seuraa, jolle voit puhua mieltäsi painavista asioista? Etsivä
nuorisotyö on kaikille 15-29-vuotiaille nuorille tarkoitettu palvelu. Etsivä nuorisotyöntekijä auttaa nuorta juuri
niistä asioista mihin nuori itse kaipaa apua. Palvelu on
nuorille maksutonta, luottamuksellista ja aina vapaaehtoista. Halutessaan tukea voi saada myös nimettömäksi. Yhteyttä etsivään nuorisotyöntekijään voi ottaa nuori
itse tai nuoren vanhemmat tai kaverit.
Työpisteeni löytyy nuortentalo Ruorilta osoitteesta
Pekkalantie 11. Minuun voit olla yhteydessä soittamal-

la tai laittamalla viestiä WhatsAppissa, Facebookissa,
Snapchatissä tai tulla jututtamaan Ruorille. Ole rohkeasti yhteydessä! Mietitään yhdessä ratkaisuja elämän haastaviin tilanteisiin ja mieltä painaviin juttuihin.
Satelliitti- etsivä nuorisotyö toimii Raahen, Siikajoen
ja Pyhäjoen alueilla. Mikäli tiedät nuoren, joka voisi hyötyä etsivän nuorisotyön palveluista tai koet itse toiminnan olevan sinua varten, ota yhteys etsivään nuorisotyöntekijään.
Puhelin numeroni on 040 3156 243
Siikajoen Etsivä nuorisotyöntekijä, Jenna Niemelä

HEMMOTTELUPAKETTI HIIHTOLOMALLE
ETSIVÄN JA NUORTEN TYÖPAJAN
ASIAKAILLE
Etsivä nuorisotyöntekijä ja nuorten työvalmentaja jakavat lähestyvän naistenpäivän ja hiihtoloman kunniaksi
asiakkailleen hemmottelupaketit viikolla 9 (1.3.-4.3.).
Sovi hemmottelupaketin noudosta Nuortentalo Ruorilta Etsivä-Jennan tai työvalmentaja-Elinan kanssa. Toivotamme kaikille oikein rentouttavaa hiihtolomaa!
Etsivä-Jenna puh. 040 3156 243 tai TyövalmentajaElina puh. 040 3156 256

KOKKIKOLMOSTELU & NIKSIPIRKAT
15-29-VUOTIAILLE NUORILLE (ETÄ)
Kokkailua ja niksipirkkailua etänä ti 16.3. klo 9-13.30!
Oletko kotitalouksien MacGyver tai nykyajan Kokkikolmonen? Sun ei tartte olla kumpaakaan, jos liityt mukaan.
Nyt kokataan jälleen etänä ja jaetaan samalla parhaimmat niksit ja vinkit kotitalouksiin. Kokkailu ja niksipirkkailu järjestetään yhteistyössä nuorten pajan kanssa
teams-sovellusta käyttäen. Ilmoittaudu 14.3. mennessä
Etsivä-Jennalle p. 040 3156 243, niin saat linkin ja sovitaan tarvikkeiden hakuaikataulusta.

ULKOILUA JA RENTOUTUMISTA
15-29-VUOTIAILLE NUORILLE! (LÄHI)
Keskiviikkona 24.3. klo 9.30-11.30 lähdemme Nuortentalo Ruorilta porukalla kävellen ulkoilemaan ja nauttimaan aurinkoisesta talvisesta säästä! Kävelyn jälkeen
tehdään rentoutumisharjoitus. Ulkoilua varten pukeudutan tietysti säänmukaan. Ilmoittautumiset ja lisätietoja saat Etsivä-Jennalta p. 040 3156 243.
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KARJANLANPIIRAKOIDEN LEIVONTA
15-29-VUOTIAILLE NUORILLE! (ETÄ)
Nyt kunnioitetaan perinteitä ja leivotaan suomalaisia
perinneleivonnaisia eli karjalanpiirakoita to 25.3. klo
9-13.30. Keitellään ensin riisipuurot ja sitten tehdään
itse piirakat rypyttäen. Karjalanpiirakoita leivotaan yhteistyössä nuorten pajan kanssa teams-sovellusta
käyttäen. Ilmoittaudu 21.3. mennessä etsivä Jennalle p.
040 3156 243, niin saat linkin ja sovitaan tarvikkeiden
hakuaikataulusta.

HAPANJUURILEIPÄ-KURSSI
15-29-VUOTIAILLE NUORILLE! (ETÄ)
Oletko kuullut puhuttavan juuresta? Juuri, eli hapanjuuri
koostuu luonnollisista villihiivoista, jolloin erillistä lisättyä
hiivaa ei tarvitse käyttää leivonnassa taikinan nostattamiseksi. Kurssi koostuu kahdesta peräkkäisestä päivästä eikä vaadi kokemusta aiemmasta leivän leivonnasta.
Ti 30.3. klo 9-13 Tarvikkeiden haku, taikinan teko Ke
31.3. klo 9-11 Leivän paistaminen ja maistaminen, nam!
Teemme yhdessä omat vehnäleivät juurella. Leipä leivotaan yhteistyössä nuorten pajan kanssa teams-sovellusta käyttäen. Ilmoittaudu 25.3. mennessä etsivä
Jennalle p. 040 3156 243, niin saat linkin ja sovitaan
tarvikkeiden hakuaikataulusta.

NUORTENTALO RUORIN
VERKKONUOKKARIT DISCORDISSA!
Nuortentalo Ruorin nuokkarin verkkarit löytyy discordista. Toiminta on suunnattu 13-vuotiaista eteenpäin. Verkkonuokkareille voit tulla puhelimella tai tietokoneella.
Halutessasi voit jutella vapaasti muiden nuorten kanssa, vaihtaa kuulumisia ja lisäksi luvassa pelailua hyvällä
tvistillä!
Verkkonuokkarit maaliskuussa tiistaisin klo: 16.0018.00 sekä perjantaisin klo: 18.00-20.00.
Nuoriso-ohjaaja Ellun löydät discordista nimellä:
Siikajoen nuorisotoimi#5758

NUORISOTOIMEN HIIHTOLOMA!
Nuorisopalvelut järjestävät lapsille ja nuorille monipuolista tekemistä hiihtolomaviikolle. Tsekkaappa tästä infot ja nappaa vaikka jääkaapin ovveen :)
LA 6.3.
Nuortentalo Ruori sulle ja sun kavereille käyttöön?
Kaipaatteko kavereiden kanssa paikkaa missä viettää
aikaa yhdessä pelaillen, jutellen ja hengaillen?
Hiihtolomaviikolla just sulla ja sun kavereilla on mahdollisuus varata teille käyttöön nuortentalo Ruori.
Eli siis Sinä + 6 kaveria. Mahdollisuus pelailla pingista,
bilistä, lautapelejä. Hengailua ja jutskailua.
Vapaat ajat: lauantaina 6.3. klo: 13.00-15.00 ja klo:
16.00-18.00. (Nuorille vahva kasvomaski suositus)
Lisätiedot ja ilmoittautumiset nuoriso-ohjaaja Ellulle
whatsappilla p. 040 3156 255.

TI 9.3.
Hiihtoloma talvipuuhapäivä alakoululaisille, Ruukissa
Alakoululaisille ti 9.3. klo: 12.00-13.30, paikkana nuortentalo Ruorin piha-alue. Luvassa leikkimistä, liikunta
leikkejä ja pelejä, aarteen metsästystä. Yhdessä olemista ja tekemistä. Mukaan mahtuu 10 alakoululaista.
Ilmoittautumiset nuoriso-ohjaaja Ellulle whatsappilla p.
040 3156 255. Tapahtuman järjestää nuorisotoimi ja
liikuntatoimi.
Liikunta X Ruukissa yläkoululaisille!
Yläkoululaisille tiistaina 9.3. klo: 15.30-17.00,
paikkana nuortentalo Ruorin piha-alue. Luvassa
lumikenkäilyä,leikkimielistä umpihanki futista, yhesä pelailua ja hengailua. Mukaan mahtuu 10 nuorta. Ilmoittautumiset nuoriso-ohjaaja Ellulle whatsappilla p. 040
3156 255. Tapahtuman järjestää nuorisotoimi ja liikuntatoimi.
KE 10.3.
Hiihtoloma talvipuuhapäivä alakoululaisille Siikajoenkyllä!
Alakoululaisille ke 10.3. klo: 11.00-12.30, paikkana
Heikinhovin piha-alue. Luvassa leikkimistä, liikunta leikkejä ja pelejä, aarteen metsästystä. Yhdessä oloa ja ja
tekemistä. Mukaan mahtuu 10 alakoululaista. Ilmoittautumiset nuoriso-ohjaaja Ellulle whatsappilla p. 040
3156 255. Tapahtuman järjestää nuorisotoimi ja liikuntatoimi.
Liikunta X Siikajoenkylällä yläkoululaisille!
Yläkoululaisille keskiviikkona 10.3. klo: 13.3015.00, paikkana Heikinhovin piha-alue. Luvassa
lumikenkäilyä,leikkimielistä umpihanki futista, yhesä pelailua ja hengailua. Mukaan mahtuu 10 nuorta. Ilmoittautumiset nuoriso-ohjaaja Ellulle whatsappilla p. 040
3156 255. Tapahtuman järjestää nuorisotoimi ja liikuntatoimi.
PE 11.3.
Nuortentalo Ruori sulle ja sun kavereille käyttöön?
Kaipaatteko kavereiden kanssa paikkaa missä viettää
aikaa yhdessä pelaillen, jutellen ja hengaillen? Hiihtolomaviikolla just sulla ja sun kavereilla on mahdollisuus
varata teille käyttöön nuortentalo Ruori.
Eli siis Sinä + 6 kaveria. Mahdollisuus pelailla pingista,
bilistä, lautapelejä. Hengailua ja jutskailua.
Vapaat ajat: perjantaina 11.3. klo: 12.00-14.00, klo:
15.00-17.00, klo: 18.00-20.00. (Nuorille vahva kasvomaski suositus)
Lisätiedot ja ilmoittautumiset nuoriso-ohjaaja Ellulle
whatsappilla p. 040 3156 255.
Muutokset mahdollisisa. Seuraa tiedotusta
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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 puh. 08 849 4580 voi ottaa
yhteyttä ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15.
Päivystyksen puh. 08 849 4511.
Jos sinulla tai läheiselläsi on hengitystieinfektion oireita, kysy tarvittaessa neuvoja hyvinvointikuntayhtymän
infektiopoliklinikalta puh. 040 135 8530 ma-pe klo
8-15 ja la-su klo 9-16.
Hyvinvointikuntayhtymä on avannut puhelinneuvonnan koronarokotuksiin liittyen. Neuvotapuhelin on
avattu maanantaina 15.2.2021. Puhelinneuvonnan
numero on 040 135 8535 ja linja on avoinna arkisin
ma-pe klo 9.00-10.30. Puhelinneuvonnasta voit kysyä
koronarokotuksiin liittyviä asioita. Neuvontanumeroa
ei voi käyttää ajanvaraukseen.
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 ti, ke ja pe klo 7.05–12.00, vain ajanvarauksella.
Siikajoenkylän terveysasemalla laboratorion näytteenotto on avoinna joka toinen keskiviikko (pariton viikko) klo
7.30 -10.00, vain ajanvarauksella.
HUOM. Laboratorioon aika varataan netistä NordLabin
ajanvarausjärjestelmästä (www.nordlab.fi) tai puhelimitse arkisin klo 7-18 puh. 020 619 8019. Itsemaksavien
asiakkaiden palvelu vain Nordlab Raahessa.

SUUN TERVEYDENHUOLTO
Ruukin hammashoitolan ajanvaraus p. 08 849 4728.
Siikajoenkylän hammashoitolan ajanvaraus p. 08 849
4732.
Iltapäivystys on arkipäivisin klo 16–21 sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 8–21 Kokkolan pääterveysasemalla puh. 06 828 7461. Soita aina ennen päivystykseen
hakeutumista. 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, ma-ti ja to-pe: 044 439 4634 ja
ke: 044 439 4535.
Ajanvaraukset lastenneuvolaan 1½-, 3- ja 5-vuotiaiden
lastentarkastuksiin sekä kouluille 6-vuotiaiden esikoulutarkastuksiin voi tehdä myös NettiRassin kautta.

KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO
Ruukin koulu, Siikajoen lukio: terveydenhoitaja Tuula
Lehto puh. 044 439 4624. Gumeruksen koulu: terveydenhoitaja Soile Mikkola puh. 040 135 7949. Revonlahden koulu: terveydenhoitaja Tuuli Ahonperä puh.
044 439 4634. Paavolan koulu: terveydenhoitaja
Tuula Lehto puh 044 439 4624. Luohuan koulu: terveydenhoitaja Tuula Lehto puh 044 439 4624. Ruukin
luonto- ja hevoskeskus (Ruukin maaseutuopisto): terveydenhoitaja Eveliina Lehto puh. 040 135 7715

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 ajanvarauksella sairaanhoitaja Terhi Hussa puh. 044 439 3803 ma-pe
klo 10-11 (mielenterveys- ja päihdetyö) ja osan viikkoa
sairaanhoitaja Päivi Alakangas (mielenterveystyö)
puh. 040 135 7954.

AIKUISSOSIAALITYÖ
Aikuissosiaalityön työntekijät ovat tavoitettavissa Ruukin terveysaseman tiloissa ajanvarauksella. Puhelinaika
ma-pe klo 10.00–11.00.
Sosiaaliohjaaja Anne Kujansuu, puh. 040 135 7913,
työikäisten palvelut. Geronomi Anniina Haukipuro, puh.
044 439 3703, yli 65-vuotiaat. Sosiaalityöntekijä Marju
Seppä, puh. 040 135 7915, alle 65-vuotiaat pysyvästi
työkyvyttömyyseläkkeellä olevat.
Aikuissosiaalityön postit voi jättää Ruukin terveysaseman ulko-oven seinustalla olevaan postilaatikkoon tai
terveysaseman vastaanoton ajanvarausluukulle.
Sosiaalitoimisto on suljettu ajalla 8.-14.3.2021. Kiireellisissä asioissa yhteydenotot aikuissosiaalityön palveluohjaukseen, puh. 040 1358021.

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

Vammaispalveluohj. Ella Juntunen puh. 040 135 7904
Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä Marjo Kokkaret
puh. 044 439 3717

HYVINVOINTIPISTE NEUVORASSI
Hyvinvointipiste NeuvoRassi tarjoaa ohjausta, neuvontaa ja tietoa kaikenikäisten asiakkaiden hyvinvoinnin ja
terveyden edistämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon
asioissa. NeuvoRassi palvelee puhelinnumerossa 040
135 8455 ma-pe klo 8-15 tai sähköpostitse: neuvorassi@ras.fi.
www.facebook.com/neuvorassi.

RAAHEN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY/OmaisOiva
KEVÄT 2021
Kevään toimintaa koronatilanteen salliessa:
ma 15.3. klo 10-12 Avoimet ovet OmaisOivan toimistolla Kauppakeskus Masto (Ollinkalliontie 3, Raahe)
ke 17.3. klo 9-11 Omaishoidon infopiste Hyvinvointipiste NeuvoRassissa (Kirkkokatu 28, Raahe)
to 18.3. klo 13 Luontotärskyt Lampelanrannan kodan alueella (Meritien päässä, Siikajoen kylä)
ke 24.3. klo 13 ”Päiväkahvit” Heikinhovissa (Heikintie 1, Siikajoen kylä)
ke-pe 5.-7.5. Voimaantumispäivät Härmän kylpylässä, omavastuu 150€/hlö, ennakkoilm. 19.4. mennessä.
Ennakkoilmoittaudu verkossa järjestettäviin etäryhmiin, saat liittymislinkin sähköpostiisi.
ke 3.3., to 11.3., ke 24.3., to 15.4. ja ke 19.5. klo 13-14.30 omaishoitajien etäkeskustelupiiri,
yhteistyössä Raahen seurakunnan kanssa. Annamme tarvittaessa henkilökohtaista opastusta tietokoneen sekä
Teams-yhteyden käytössä.
ti 23.3., 27.4., 18.5. ja 29.6. klo 17-18.30 seutukunnallinen erityislasten vanhempien etäryhmä
Aloitamme kevään aikana ryhmätoimintaa miehille, jotka kantavat huolta ja avustavat puolisoaan tai läheistään.
Kaipaatko miesten kesken ajatusten vaihtoa ja kenties vinkkejä arkeen?
Lisätietoa ja ilmoittautumiset OmaisOivan työntekijöille:
Riitta Sipola, puh. 044 551 6803, riitta.sipola(at)raahenomaishoitajat.fi
Milla Haapaniemi, puh. 044 551 6804, omaisoiva.raahe(at)gmail.com
•
•

Omaishoitajaliitto ry:n järjestämät verkkoluennot www.omaishoitajat.fi/tapahtumat/.
Hyvinvointikuntayhtymän toteuttamat maksuttomat, alueelliset omaishoitajien terveystarkastukset (suunnattu
myös vasta leskeytyneille): puh. 040 135 8335 (ajanvaraus ma ja pe klo 8-9) tai NettiRassin kautta.
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Lehdistötiedote

OP Raahe, Ruukki ja Vihanti
(1.4.21 OP Raahentienoo)

tarjoaa Kesäduunin
yhteensä 35 nuorelle
OP:n piikkiin ja
kutsuu mukaan
kesätyöntekijöitä
tarvitsevia
yhdistyksiä

OP Raahe, Ruukki ja Vihanti etsii helmikuun ajan toimialueidensa yleishyödyllisiä yhdistyksiä, jotka voivat
tulevana kesänä tarjota 15–17-vuotiaille nuorille
kesätyötä. Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjassa yhdistys tarjoaa nuorelle työpaikan kahdeksi viikoksi, ja
OP Raahe, Ruukki ja Vihanti lahjoittaa nuoren palkan
yhdistykselle.
Yleishyödyllinen yhdistys voi palkata nuoren työskentelemään esimerkiksi urheiluseuran tai kyläyhdistyksen kesätapahtumissa, somereportteriksi, kunnossapitoon tai apulaisohjaajaksi kesäleirille. OP lahjoittaa
yhdistykselle nuoren palkan. Yhdistys puolestaan hoitaa käytännön palkanmaksun ja vastaa työnantajavelvoitteista.
Ensikosketus työelämään on nuorille tärkeä juttu,
josta saatu kokemus kantaa pitkälle tulevaisuuteen
ja opettaa nuorelle myös oman talouden hallintaa.
Nuorilta kesällä 2020 kerättyjen palautteiden mukaan 85 prosenttia koki, että kesätyöstä saatu kokemus edistää heidän työllistymismahdollisuuksiaan
myös tulevaisuudessa.
– Ensimmäisen kesätyöpaikan saaminen avaa monelle nuorelle oven työelämään. Haluamme tukea nuoria
saamaan mahdollisesti heidän ensimmäisen kesätyöpaikkansa. Tekemämme kyselyn mukaan nuoret
oppivat työelämätaitojen lisäksi myös taloustaitoja,

sillä ensimmäinen kesätyöpalkka on monelle nuorelle tärkeä merkkipaalu oman talouden näkökulmasta,
sanoo OP Raahen toimitusjohtaja Ari Pohjola.
Kampanjan avulla OP Raahe, Ruukki ja Vihanti haluaa myös tukea toimialueidensa yhdistysten toimintaa.
Tukea on tarjolla yhteensä 35 nuoren työllistämiseksi. OP Raahe, Ruukki ja Vihanti valitsee maaliskuun
alussa tuen saavat yhdistykset ja on yhteydessä kaikkiin tukea hakeneisiin yhdistyksiin.
Osuuspankit ympäri Suomen tarjoavat kesällä 2021
kesätyöpaikkoja 15–17-vuotiaille nuorille OP:n piikkiin yleishyödyllisissä yhdistyksissä. Kampanja on osa
OP:n vastuullisuustyötä ja tavoitteena on työllistymisen rinnalla tukea nuorten taloustaitojen oppimista.
Yhdistykset voivat hakea Kesäduuni OP:n piikkiin
-tukea helmikuun loppuun asti osoitteessa
www.op.fi/kesaduuniopnpiikkiin.
Nuoret voivat hakea Kesäduuni OP:n piikkiin
-kampanjan yhdistysten tarjoamaa kesätyötä
15.3. –18.4.2021. Ohjeistus kesätyönhakuun
julkaistaan hakuajan alkaessa osoitteessa
www.op.fi/kesaduuniopnpiikkiin.
Lisätietoja:
Paula Vedenoja, OP Raahe, p. 010 2576203
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MUUT
RAAHEN ALUEEN KUULO RY

ELÄKELIITON PAAVOLAN
YHDISTYS RY

Kuulolähipalvelu Ruukin Terveysasemalla
keskiviikkona 17.3. klo 14-15.
Yksilöllistä ohjausta kuulokojeen käytössä, saatavana mm. paristoja ja letkua. Tervetuloa!!

Sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS
ti 30. maaliskuuta klo 12
Paavolan nuorisoseurantalossa.
Kahvitarjoilu
Yhdistyksemme jäsenet
TERVETULOA!

ELÄKELIITON PAAVOLAN JA
RUUKIN YHDISTYKSET SEKÄ
RUUKIN INVALIDIT
Koronatilanteen vuoksi on 05.03.21 Raahesalissa
pidettävä Lailan Tähtihetket – laulunäytelmä on
siirretty pidettäksi pe 15.10.2021.
Tämän johdosta meidänkin matkamme 05.03 Raahesaliin peruuntuu. Toivotaan, jos lokakuussa voisimme yrittää uudelleen matkaa.
Terveisin matkailutoimikunta

Koronarajoitukset ovat muuttaneet EL Ruukin
yhdistyksen toimintakuvioita muutamaan otteeseen. Viimeisen tiedon mukaan toiminta käynnistyy maaliskuun alusta. Kerhotoiminta alkaa näillä
näkymin viikolla 9. Jos kuntatiedotteen painossaoloaikana koronarajoituksiin tulee muutoksia, noudatetaan niitä!
Revonlahden kuntoiluryhmä/Tavalliset tallaajat
aloittaa maanantaina 1.3 klo 14 kokoontuen sen jälkeen joka maanantai samaan aikaan koulun kuntosalilla. Ruukin kuntoiluryhmä/Tavalliset Tallaajat
Ruukin kuntosalilla (pesäpallokentän vieressä) tiistaisin klo 10 alkaen.
Boccia, jota pelataan yhdessä Ruukin invalidien
kanssa, alkaa ke 3.3. klo 14.40. Jatkossa sitä pelataan joka keskiviikko klo 14.40 Ruukin liikuntahallissa (ent. yläasteen sali).
Ruskakerho aloittaa viikolla 10 eli to 11.3. klo 12
(huom! uusi kellonaika) ja jatkuu sen jälkeen joka
parillisen viikon torstai samaan aikaan eli klo 12
Kreivinsaaressa.
Seurailkaa ilmoittelua yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa elakeliitto.fi/yhdistykset/ruukki - facebookissa - Siikajokilaakson järjestöpalstalla - ja
kuntatiedotteessa.
Yhdistyksen toimintaa (esimerkiksi jäseneksi liittyminen) koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä puheenjohtaja Matti Lassilaan puh. 0407265401,
sähköposti lassila.matti@kotinet.com tai sihteeri
Riitta Pietarilaan puh. 0505500503, sähköposti
riitta.pietarila@ph-parts.com.

sanomat
SEURAAVA SIIKASANOMAT
4/2021 ILMESTYY TO 1.4.2021
Aineistot MA 22.3. klo 15 mennessä

os. kuntatiedote@siikajoki.fi

			
			
5/2021		
6/2021		
7-8/2021
9/2021		

Aineistopäivä
viim. klo 15
19.4.2021
17.5.2021
21.6.2021
16.8.2021

Julkaisupäivä
29.4.2021
27.5.2021
01.7.2021
26.8.2021
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Raahen ensi- ja turvakoti ry
Avopalvelut
Ero lapsiperheessä työn keskustelut

Vanhemmille, joilla on haasteita parisuhteessa
sekä niille jotka pohtivat tai työstävät eroa. Voit tulla
yksin tai kumppanisi kanssa.

Lasten erovertaisryhmä
Lasten eroryhmät 7-12 -vuotiaille lapsille. Ryhmien
tavoitteena on auttaa lasta käsittelemään vanhempien
eroon liittyviä tunteita jo eron tuomia muutoksia. Ryhmässä tuetaan lapsia

hyväksymään vanhempien ero osaksi omaa elämäänsä.
Seuraava ryhmä aloittaa viikolla 11. Ryhmä kokoontuu viikoittain 6 kertaa.

Erovertaisryhmä ja
Ero lapsiperheessä työn keskustelut 044 240 4992

Väkivaltatyön keskustelut

Autamme lähisuhdeväkivallan kokijaa sekä tekijää maksutta.

Naisten Oma -vertaistukiryhmä
Avoin vertaistukiryhmä väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille naisille.
Tiistaisin 2.3., 16.3., 30.3. ja 13.4., 27.4.
klo 17.30-19.00 Toimintatalo Sinisiivessä.

Väkivaltatyön keskustelut ja Naisten oma -ryhmä: 050 329 4597
Matalan kynnyksen palvelua, maksutta!
Avopalvelut
Fellmaninpuistokatu 11, 92100 Raahe
www.raahenensijaturvakoti.fi
Verkossa matalan kynnyksen chat palvelua!
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www.revonlahti.com

KANSIEHDOKKAAT:

REVONLAHDEN
KYLÄKIRJA

Mikä mielestäsi on alla olevista neljästä vaihtoehdoista paras
tulevan Revonlahden kyläkirjan kanneksi?

historiaa ja ihmisten tarinoita
Työstämme Revonlahden
kyläkirjaa ja kirjaa kootessa
pyrimme kertomaan, miten kylä
ja kyläläiset ovat eläneet kylän
synnystä tähän päivään saakka,
mistä he ovat saaneet
elantonsa, miten he ovat
viettäneet vapaa-aikaansa ja
miten he ovat selvinneet
vaikeista ajoista. Eri lähteistä on
koottu historiallisia Revonlahtea
koskevia tapahtumia, on
haastateltu revonlahtisia sekä
saatu kirjoituksia ja kuvia.

KYLÄKIRJATOIMIKUNNAN
YHTEYSHENKILÖT:
AHTI HÄIKIÖ
puh. 040 7570 819
s-posti: ahti.haikio@gmail.com
ANNI HÄIKIÖ
puh. 044 9793 748
s-posti: anni.haikio@gmail.com
SEIJA KNUUTILA
puh. 050 4348 948
s-posti: seknuut@gmail.com
KAARINA PIETILÄ
puh. 045 8843 685
s-posti:
kaarina.pietila@kotinet.com

VAIKUTA: Käy tykkäämässä/antamassa ”peukkua” mieleisellesi
kansiehdotukselle:
•
•
•

Revonlahden kotikyläyhdistyksen Facebook-ryhmä
Revonlahden kotikyläyhdistyksen Instagram
Revonlahden sanomat Facebook-ryhmä

HUOM. Kansien kuvat ovat Facebookissa ja Instagramissa
ISOMMASSA KOOSSA eli paremmin arvioitavissa!

REVONLAHDEN
KOTIKYLÄYHDISTYKSEN SIVUSTO:
www.revonlahti.com

Voit myös kertoa mielipiteesi kansiehdokkaista
ja/tai jutella sisällöstä olemalla yhteydessä
kyläkirjatoimikunnan yhteyshenkilöihin!
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Siikajoen 4H-yhdistys, Pekkalantie 11, 92400 Ruukki.
Puh. 040 527 9295, siikajoki@4h.fi, www.siikajoki.4h.fi,
www.facebook.com/Siikajoen4H

SIIKAJOEN 4H-YHDISTYS

KERHOT ETSIVÄT OHJAAJIA
Hei nuori! Kiinnostaisiko sinua ohjaajan työ? Erilaiset kerhomme etsivät uusia ohjaajia, ja työhön pääsee jo nyt
kevätkaudella! Jos olet pohtinut ohjaajana toimimista, mutta et ole vielä uskaltanut kokeilla työtä, ota meihin
rohkeasti yhteyttä! Kerhojemme ohjaaminen on helppoa ja hauskaa puuhaa, joka tuottaa roppakaupalla mukavia kokemuksia ja kartuttaa osaamistasi. Ole siis rohkeasti yhteydessä! Tavoitat 4H:n puhelimitse, mailitse,
WhatsApilla ja somekanavien kautta.
KESÄTYÖT
Kesälomakausi lähenee ja kesätöiden hakuaika on nyt käsillä! Jos haluaisit työskennellä kesällä osan aikaa tai
vaikka koko kesän, ota meihin yhteyttä! 4H kartoittaa Siikajoen yrityksiä, jotka haluavat tarjota nuorille kesätöitä. Autamme sinua löytämään mieleisesi kesätyön.
4H-YRITTÄJYYS
Onko sinulla idea, josta voisi syntyä pohja yritystoiminnalle? Haluaisitko harjoitella yrittäjyyttä, mutta et tiedä,
mistä lähteä liikkeelle? 4H auttaa oman yrityksen perustamisessa alusta loppuun, olipa kyseessä nurmikonleikkuu tai vaikkapa kesäkahvila.
Soittele, viestitä tai meilaa: Sanna / Puh. 040 527 9295, siikajoki@4h.fi, Facebook, Instagram
JÄTEASEMA
Tule meille töihin, tai vinkkaa työpaikasta kaverillesi! Etsimme Ruukin jäteasemalle Yrityspuistoon 18
vuotta täyttänyttä työntekijää. Viikoittainen työaika on 3 tuntia. Työ on helppoa, ja työkaverit huippuja!
Jäteasema palvelee normaalisti tiistaisin klo 16–19. Palvelemme asiakkaita yksi kerrallaan.
Odota siis vuoroasi, ja tule paikalle vain terveenä.

PAAVOLAN NUORISOSEURA

PAAVOLAN KYLÄ- JA KOTISEUTUYHDISTYS

Nuorisoseurantalo (Kirkkotie 14, Paavola)
Suunnitteletko juhlaa, tapahtumaa, kokousta tms.
Nuorisoseurantaloa vuokrataan tilaisuuksien järjestämiseen, ota yhteyttä (puh.joht. Olli Kärsämä
p. 050 533 9331, Jari Sihvonen p. 040 411 6350,
sähköposti: paavolannuorisoseura@gmail.com)
voit käydä tutustumassa taloon. Kauttamme
myös pitopalvelu. www.facebook.com/pnstalo
Jäsenmaksut vuodelle 2021:
Henkilöjäsenyys 5 €
Kuntosali (6 kk) 20 €
Kuntosali (6 kk) 17 € (seuran jäsenille)
Tilinumero: FI27 5317 0310 0017 37
Nuorisoseurantalon kuntosali
suljettu toistaiseksi, seuraa ilmoittelua!
Defibrillaattori Paavolan Nuorisoseurantalolla.
Katso lisätietoa kotisivulta www.paavolanns.fi
Nähdään kerhoissa, tapahtumissa ja talkoissa!

ELÄKELIITON PAAVOLAN YHDISTYS
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

Jäsenmaksut vuodelle 2021:
Henkilöjäsenyys 5 €, Perhejäsenyys 10 €
Kannatusjäsenmaksu 20 €
Tilinumero: FI12 5317 0340 0044 95
Tule mukaan toimintaan!
Lisätietoa: Jari Sihvonen (puh. 040 411 6350)

PAAVOLAN VALAISTU KUNTORATA HIIHTOLATU - FATBIKEREITTI

suuntaa Nuorisoseuralta Laurinsaareen, jossa
taukopaikkana laavu. Valaistun osan edestatakainen pituus n. 3,5 km. Laavulta jatko Oravamaan ja Hangasnevan laavuille sekä Hangasnevan luontopolulle. Hangasnevan luontopolun
pysäköintipaikalta (Vihannintie 366, Paavola)
myös kulku reiteille.
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Koukutu golﬁin!
KEVÄÄN 2021 ENSIMMÄISET ALKEISKURSSIT
SIIKAJOELLA:
• 15.5.–16.5. la – su / 15:00 – 18:30
• 29.5.–30.5. la – su / 15:00 – 18:30
Tervetuloa opettelemaan lajin salat
rennossa ilmapiirissä! Opettajana toimii
seuran uusi pro Jari Lyytikäinen, jolla
on kokemusta pelaamisesta ja prona
toimimisesta niin Suomessa kuin
rajojemme ulkopuolellakin.
Kurssit ovat kaksipäiväisiä, kesto 3 –4 h/pv ja järjestetään
Raahentienoon Golﬁn kentällä Siikajoella.
Ilmoittaudu: www.rtg.ﬁ/aloita-golf/greencard

www.rtg.ﬁ
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Maksuton

Maksuton

LAPSIPARKKI

METSÄKERHO

1–8-VUOTIAILLE LAPSILLE

4-5-VUOTIAILLE LAPSILLE

Ruukin seurakuntatalolla päiväkerhon tiloissa

KESKIVIIKKOISIN 17.3. alkaen
KLO 9:00–11.00

Siikajoenkylällä Tuulenpesän päiväkodilla
30.3., 27.4. ja 25.5. klo 16:30-18:30

Kokoontumispaikkana:
Revonlahden kotiseututalon pihapiiri
Kotiseututalon lähettyvillä olevassa metsässä
ihmetellään luontoa ja syödään omia eväitä

16.3., 13.4. ja 11.5. klo 14:00-16:30

ILMOITTAUTUMISET JA LISÄTIEDOT
lapsiparkki.lapsirikas@gmail.com
Viestiin tiedot: Lasten nimet ja iät, vanhemman
puhelinnumero, muuta tärkeää. Lähetämme viestin
ryhmään mahtumisesta viikko ennen parkkia.
Yhteistyössä:
Lapsirikas-toiminta ja Siikajoen
kunnan varhaiskasvatus
/Lysti liikkua! -hanke,
Raahen Seurakunta
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ILMOITTAUTUMISET 10.3. MENNESSÄ
JA LISÄTIEDOT
metsakerho.lapsirikas@gmail.com
Viestiin tiedot: Lasten
nimet ja iät, vanhemman
puhelinnumero, muuta
tärkeää. Lähetämme
viestin ryhmään mahtumisesta viikkoa ennen
ensimmäistä kertaa.
Yhteistyössä:
Lapsirikas-toiminta ja Siikajoen kunnan varhaiskasvatus/
Lysti liikkua! -hanke
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OSALLISTU TEKEMISEEN,
KÄY KIINNITTÄMÄSSÄ
HEIJASTIMIA HAHMOIHIN!

K

Te o s p e r u s t u u P a a v o l a n k o u l u n
oppilaiden piirustuksiin.
#paavola #siikajoki
#elävämaaseutu

@ p a a v ol a _ n a k y v a k s i

