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Kunnallisen päätöksenteon vuosikellossa loppuvuoden 
merkittävin työ on talousarvion tekeminen seuraaval-
le vuodelle. Tulevan vuoden talousarvio tulee olemaan 
viimeinen talousarvio, jossa sote-kulut ovat vielä mu-
kana ennen niiden siirtymistä uuden hyvinvointialueen 
hoidettavaksi. Meillä Siikajoella sote- ja pelastustoi-
men kustannukset ovat olleet n. 55 % kunnan kuluis-
ta. Tämä muutos leikkaa kuntaverosta tämän hetken 
tiedon mukaan 12,39 veroprosenttia, jolloin meille jää 
9,61 veroprosenttia muiden kunnan toimintojen toteut-
tamiseen. Myös sotekuluihin osoitetut valtio-osuudet 
tulevat poistumaan ja samoin osa yhteisöveron tuotos-
ta. Ensimmäinen versio talousarviosta on saatu tehtyä 
hieman ylijäämäisenä. Tosin muuttuvia tekijöitä on vie-
lä monia ennekuin talousarvio vahvistetaan joulukuun  
valtuustossa. 

Kevään valtuustossa hyväksytyt päätökset meidän 
kahden ison investoinnin, Paavolan monitoimitalon ja 
Mäkelänrinteen palveluasumisyksikön rakentamisesta, 
etenevät suunnitelmien mukaisesti. Monitoimitalohank-
keesta ensimmäiset luonnoskuvat on saatu ja hanke on 
lähdössä tarjouskilpailuun. Merkittävä myötätuuli Mäke-
länrinteen hankkeen osalta on, että kohteeseen on saa-
tu avustusvaraus Ara-avustuksesta, joka olisi n.40 % 
hankkeen kustannuksesta, peräti 1,48 Me. Ara-avustus 
asettaa hankkeen toteutukselle tiettyjä lisäehtoja, kuten 
muuntojoustavuuden huomioimista ja määräyksiä tilo-
jen mitoitukseen. Olennaista avustuksen saamiselle on 
tehostetun palveluasumisen paikkamäärän pysyminen 
nykyisellä tasolla koko kunnan alueella. Avustuksella on 
merkittävä vaikutus meidän vanhusten asumiskuluun 
palveluasunnoissa, koska Ara määrittelee jatkossa 
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SYKSYN KUULUMISIA  
asukkaiden vuokran tason varsin kohtuulliseksi.

Vuoden kuluessa on ollut esillä ajatus nimikkojokem-
me vapauttamisesta 100-vuotisesta kahleesta, Pöyryn 
padon purkamisesta ja koskipaikan ennallistamisesta. 
Tämä olisi toteutuessaan hyvin merkittävä ja pitkävai-
kutteinen asia koko jokivarren asukkaille ja jokiluonnolle. 
Hanke on lähtenyt liikkeelle kansalaisliikkeenä, aktiivis-
ten kuntalaisten vetämänä. On hienoa, että meiltä löy-
tyy ihmisiä jotka ovat valmiita tekemään työtä yhteiseen 
hyvään. Myös valtuusto kuuli esittelyn Pöyryn asiasta ja 
asia koettiin valtuutettujen keskuudessa merkittäväksi 
monelta kannalta, mm kunnan imagon ja joen virkistys-
käytön näkökulmasta. Kyseessä on taloudellisestikin 
hyvin merkittävä asia -voimala ja pato on ensin hankitta-
va omistukseen. Mitään esityksiä tai päätöksiä kunnan 
osuudesta tässä asiassa ei ole vielä tehty. Asiassa ol-
laan pitkän tien alkupäässä.

Syksyn ei-toivottuja kuulumisia on ollut eittämättä 
se, että korona on päässyt jylläämään kuntamme alu-
eella. Välillä oltiin ilmaantumisluvussa ihan maan kär-
keä.. Tällä oli monenlaista negatiivista vaikutusta myös 
kunnan ja asukkaiden kannalta. Sairastumiset ja laajat 
karanteenit haittasivat lasten koulunkäyntiä ja aiheutti-
vat perheissä monenlaista riesaa. Nyt tilanne on jo on-
neksi rauhoittumassa. Tautipiikki todisti kuinka herkästi 
tilanne voi vieläkin mennä todella vaikeaksi. Paras keino 
riskin vähentämiseksi on edelleen rokotteen ottaminen. 
Se on vastuunkantamista itsestä ja muista ihmisistä.

Yhteistyöterveisin,
Kauko Lehto

Kunnanhallituksen puheenjohtaja

IKÄÄNTYVIEN PALVELUT
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.

Siikajoen kunta on uusimassa Ruukin Kärkiniemen 
teollisuushistoriasta kertovia info-tauluja luonto- 
polun varrelta.

ETSIMME UUSIA KUVIA JA TARINOITA 
KÄRKINIEMEN SAHANSEUDUN 
HISTORIASTA UUSIIN INFO-TAULUIHIN, 
OTA YHTEYTTÄ, NIIN JUTELLAAN LISÄÄ!
merja.ojanpera@siikajoki.fi, 040 3156 234
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ELY-keskuksen hankkiman liikenteen aikataulut 5.6.2022 asti

Oulu - Lumijoki - Siikajoenkylä - Raahe

ajopäivät Koulp Koulp M-P Koulp M-P 1) L L
Oulu 5:55 8:10 14:15 8:00 13:10
Kempele x x x - -
Liminka 6:25 8:45 14:55 8:25 13:30
Lumijoki 6:40 9:00 15:10 8:40 13:45
Siikajoenkylä 7:00 8:25 9:20 14:47 15:30 9:00 14:05
Siikajoki kk x - - x x x x
Raahe 7:40 8:55 9:50 15:35 16:05 9:35 14:40

Raahe - Siikajoenkylä - Lumijoki - Oulu
ajopäivät M-P 2) Koulp M-P Koulp Koulp L L
Raahe 6:00 7:40 11:15 14:00 15:35 9:40 14:40
Siikajoki kk - x - - x x x
Siikajoenkylä 6:30 8:25 11:45 14:35 16:10 10:15 15:15
Lumijoki 6:50 12:05 16:30 10:35 15:35
Liminka 7:05 12:20 16:40 10:50 15:50
Kempele x x x - -
Oulu 7:50 12:55 17:20 11:15 16:15

1) Huuhkajapuisto (OSAO) 14:05, OYS n. 14:07
2) OYS n. 7:55, Huuhkajapuisto (OSAO) n. 8:00

Paavola - Ruukki - Revonlahti - Raahe / Oulu - Revonlahti - Raahe  

ajopäivät M-P 3) Koulp M-P+++ M-P Koulp Koulp M-P+++ M-P L L
Oulu 5:15 17:30
Paavola - 6:35 6:45 8:40 12:45 15:00 15:20 - 8:40 13:25
Ruukki - 6:45 6:55 8:50 12:55 15:10 15:30 - 8:50 13:35
Luonto- ja hevoskeskus - - - - x x - - - -
Revonlahti VT 8 6:05 6:55 7:05 9:00 13:10 15:30 15:40 18:20 9:00 13:45
Raahe 6:25 7:30 7:30 9:25 13:35 15:55 16:05 18:40 9:25 14:10

Raahe - Revonlahti - Ruukki - Paavola / Raahe - Revonlahti- Oulu
ajopäivät M-P Koulp M-P+++ Koulp M-P M-P M-P 4) L L
Raahe linja-autoasema 6:45 7:30 7:30 10:30 14:10 16:15 16:20 9:25 14:10
Revonlahti VT 8 7:05 7:55 7:55 10:55 14:35 16:40 16:40 9:50 14:35
Luonto- ja hevoskeskus - x - x - - - - -
Ruukki - 8:10 8:05 11:10 14:45 16:50 - 10:00 14:45
Paavola - 8:20 8:15 11:20 14:55 17:00 - 10:10 14:55
Oulu 7:55 17:30

3) Terästehdas n. 6:33  
4) Terästehdas 16:10

Oulu - Paavola - Oulainen
ajopäivät M-P M-P Aikataulumerkintöjen selitykset
Oulu 6:20 13:30 M-P maanantaista perjantaihin
Paavola KT 86 n. 6:59 n. 14:22 L lauantaisin
Oulaskangas 7:45 - Koulp koulupäivinä maanantaista perjantaihin
Oulainen 7:55 15:05 +++ koulujen kaikkina lomapäivinä

x kulkee pysäkin kautta
Oulainen - Paavola - Oulu - ei kulje pysäkin kautta

ajopäivät M-P M-P
Oulaskangas 16:05
Oulainen 9:05 16:10
Paavola KT 86 n. 9:48 n. 16:51
Oulu 10:40 17:35
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AJANKOHTAISTA TYÖLLISYYSPALVELUISTA
Kuntakokeilun toimipiste Siikajoella sijaitsee työllisyyspalveluiden toimitiloissa (Ruukinkuja 3, 92400 Ruukki). 
Siikajoen toimipisteellä otetaan asiakkaita vastaan ajanvarauksella. Ajanvaraus numerosta 0295056130. Li-
sätietoa löytyy osoitteesta https://tyollisyyskokeilu.raahe.fi/tyollisuuskokeilu

MUN KAMMARI -TOIMINTA
Mun kammareista saa tietoa erilaisista palveluista ja mahdollisuuksista. Lisäksi voi halutessaan esittää kysy-
myksiä. Syksyllä on tulossa vielä kaksi infoa ja jatkoa seuraa helmikuussa 2022.
16.11. klo 12-13 Eveliina Noponen esittelee opinnollistamista ja Koulutuskeskus Brahen koulutusmahdollisuuksia

TYÖTÄ, TAITOA JA TUKEA -HANKKEEN TULEVAT KOULUTUKSET
Canva -koulutus marraskuussa. Canva on ilmainen ohjelma, jota voi käyttää erilaisten mainosten, esitteiden tai 
julisteiden suunnitteluun. Erityisen kätevä se on somemarkkinoinnin apuna. Seuraa ilmoittelua ja ilmoittaudu 
koulutukseen hankkeen kotisivuilla. 
Tulossa myös LinkedIn -koulutus, seuraa ilmoittelua hankkeen somessa ja nettisivuilla.

SIIKAJOEN SOLINA OSK ETSII TYÖNTEKIJÖITÄ!
Siikajoen Solina on monialainen työosuuskunta ja siihen etsitään mukaan eri alojen osaajia. Tarvitsemme työn-
tekijöitä siivoustehtäviin, piha- ja puutarhatöihin sekä pienimuotoisiin kiinteistöhuollon tehtäviin.

JÄSENEKSI OSUUSKUNTAAN
Osuuskuntaan on myös mahdollista liittyä jäseneksi edelleen. Voit olla työtön, työllinen, eläkkeellä, vapaalla. Jos 
sinulla on osaamista, jota haluaisit hyödyntää ansaitsemistarkoituksessa, mutta et halua ruveta yrittäjäksi, 
tule osuuskuntaan! Voit liittyä osuuskuntaan myös kannattajajäseneksi, jolloin tuet paikallista työllistämistä ja 
Siikajoen palveluiden monipuolistamista.

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

Virkistävä Siikajoki 
-hanke etsii 
KUVIA ja  

TARINOITA  
alueiden  

opastauluihin
TAUVOSTA   -   satamasta, kalastuk-
sesta, asukkaista, dyyneistä. MER-
TAPUISTO JA TUNELI      – kalastus, 
joki, töitä ja tarinoita Siikajoen kylältä. 
LUOHUA – Tarinaa ja historiaa Jus-
silan rannasta ja Tönkyräkankaalta. 
HANGASNEVA – Historiaa ja ta-
rinoita Hangasnevalta. KREIVIN- 
SAARI – Historiaa ja tarinoita Krei-
vinsaaresta.
Laita tulemaan pirkko.paakkari@ 

siikajoki.fi tai Kunnanvirasto,  
Virkistävä Siikajoki, Virastotie 5A, 

92400 Ruukki. 040 3156 222

Rantalaiduntaminen on tärkeä osa rannikkoluonnon monimuotoi-
suuden hoitoa, ja pyydämme vastaamaan sitä koskevaan kyselyyn 
ja osallistumaan näin rantalaiduntamisen kehittämiseen entistä 
kestävämmäksi. 

Kyselyllä Rantalaidun-hanke kartoittaa rannikon asukkaiden, elin-
keinoharjoittajien, virkistyskäyttäjien ja muiden rannikkoluonnon 
kanssa tekemisissä olevien kokemuksia, näkemyksiä ja kysymyksiä 
merenrantojen rantalaiduntamisesta. Toivomme kyselyn tavoittavan 
mahdollisimman laajasti rannikkoluonnon eri käyttäjäryhmiä.

Kysely: https://rantalaidun.luke.fi/2021/10/13/kokemuksia-ja-
nakemyksia-rantalaiduntamisesta-vastaa-kyselyyn/

www.luke.fi, Facebook: Luonnonvarakeskus

Rantalaidun-hankkeen käynnistymisestä 
kertova uutinen: https://rantalaidun.luke.
fi/2021/06/01/rantalaiduntaminen-on- 
tarkeaa-luonnonhoitotyota/

Lisätietoja: Marika Laurila, tutkija
Luonnonvarakeskus
p. 02 953 263 88, marika.laurila@luke.fi

KYSELY RANTALAIDUNTAMISESTA
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SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
RUUKIN JA SIIKAJOENKYLÄN TERVEYSASEMAT
Aukioloajat ja ajanvaraus lääkärin ja hoitajan vas-
taanotoille
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: Hoitajan 
vastaanotto on koronarokotteiden ja -näytteenottojär-
jestelyjen vuoksi avoinna keskiviikkoisin klo 8-16.  Ma, ti, 
to ja pe asiakkaat ottavat yhteyttä joko Ruukin tai Raa-
hen terveysasemalle. Ajanvaraus: klo 8–10 välisenä ai-
kana jätä takaisinsoittopyyntö puh. 08 849 4632. Hoi-
totarvike- 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 oirei-
ta, kysy tarvittaessa neuvoja hyvinvointikuntayhtymän in-
fektiopoliklinikalta puh. 040 135 8530 ma-pe klo 8-15, 
la-su klo 9-14. Koronarokotusten puhelinneuvonta ja 
rokotusaikojen peruutus on ma-pe klo 8-10 ja nro 040 
135 8577.
Sähköisen lääkemääräyksen uudistamista voi pyytää 
apteekista, NettiRassin tai Omakannan kautta sekä 
omalta terveysasemalta. Sähköinen lääkemääräys uu-
distetaan 8 vuorokauden kuluessa.

LABORATORIO
Ruukin terveysasemalla laboratorion näytteenotto on 
avoinna ti, ke ja pe klo 7.05–12.00, vain ajanvarauksella. 
Siikajoenkylän terveysasemalla laboratorion näytteen-
otto on avoinna joka toinen keskiviikko (pariton viikko) klo 
7.30 -10.30, vain ajanvarauksella. 
HUOM. Laboratorioon aika varataan netistä NordLabin 
ajanvarausjärjestelmästä (www.nordlab.fi) tai puheli-
mitse arkisin klo 7-18 puh. 020 619 8019. 

SUUN TERVEYDENHUOLTO
Ruukin hammashoitola on avoinna ma-to klo 8-16 ja  
pe klo 8-14. Ajanvaraus: ma-to klo 8-15, pe klo 8-14,  
puh 08 849 4728, klo 8-9 välisenä aikana jätä takaisin-
soittopyyntö. Siikajoenkylän hammashoitolassa ham-
maslääkäri on paikalla ti ja to, oikomishoidon hammas-
lääkäri paikalla joka toinen keskiviikko ja suuhygienisti on 
paikalla maanantaisin. Ajanvaraus: ma-to klo 8-15, pe 
klo 8-14, puh 08 849 4732, klo 8-9 välisenä aikana jätä 
takaisinsoittopyyntö.
Iltapäivystys on arkipäivisin klo 16–21 sekä viikonloppui-
sin ja arkipyhinä klo 8–21 Kokkolan pääterveysasemal-
la puh. 06 828 7461. Soita aina ennen päivystykseen 
hakeutumista. Yöaikaan klo 21-08 suun terveydenhuol-
lon päivystyksestä vastaa Pohjois-Pohjanmaan sairaan-
hoitopiiri OYS yhteispäivystyksessä. Soita päivystyksen 

puhelinneuvontaan 08 315 2655 aina ennen yhteispäi-
vystykseen hakeutumista.

NEUVOLAT
Ruukin terveysaseman neuvolan puhelintunti on ma–
pe klo 12–13. Neuvolan puhelinnumerot ovat: 040 135 
7905 (ruukkilaiset), 040 135 7715 (paavolalaiset ja re-
vonlahtiset). 
Siikajoenkylän terveysaseman neuvolan puhelintunti 
on ma–pe klo 12–13 puh. 044 439 4634. 
Ajanvaraukset lastenneuvolaan 1-5-vuotiaille ja 6-vuo-
tiaiden esikoulutarkastuksiin kouluille voi tehdä myös 
NettiRassin kautta.

KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO
Ruukin koulu, Siikajoen lukio: terveydenhoitaja Tuula 
Lehto puh. 044 439 4624. Gumeruksen, Paavolan ja 
Luohuoan koulut: terveydenhoitaja Henna Puolitaival 
puh. 040 135 7949. Revonlahden koulu: terveyden-
hoitaja Tuuli Ahonperä puh. 044 439 4634. Ruukin 
luonto- ja hevoskeskus (Ruukin maaseutuopisto): ter-
veydenhoitaja 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 sai-
raanhoitaja 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 Ruu-
kin 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 Mar-
ju Seppä, puh. 040 135 7915, alle 65-vuotiaat pysyvästi 
työkyvyttömyyseläkkeellä olevat.
Aikuissosiaalityön postit voi jättää Ruukin terveysase-
man ulko-oven seinustalla olevaan postilaatikkoon tai 
terveysaseman vastaanoton ajanvarausluukulle.

SIIKAJOEN KOTIHOITO
Palveluesimies Tuula Riihijärvi puh. 08 849 5735 ma-pe  
klo 9-12. Mäkelänrinteen keskuskeittiö p. 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
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RAAHEN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY/OmaisOivan MARRASKUUN TOIMINTAA: 
 
ti 2.11. ja 7.12. klo 17-18.30 seutukunnallinen erityislasten vanhempien ryhmä Psyykeellä (Rantakatu 58, Raahe) 
pe 5.11. klo 11-12 omaishoitajien ohjattu kuntosaliharjoittelu Kuntokeskus Sisussa (Kauppakeskus Masto, 
Ollinkalliontie 3, Raahe 1.krs), 2€/hlö/krt (kokoontuu 10krt). Et tarvitse aiempaa kokemusta kuntosaliharjoittelusta. 
to 11.11. klo 17-18 Omaishoidon tabut – saako tästä edes puhua? -etäyhteydellä Praatissa (Kirkkokatu 43, Raahe) 
pe 12.11. klo 9.30-14.30 Omaishoitajien Juhlapäivä Raahen Hovin Brahe-kabinetissa: runonlausuntaa, tietokilpailua, 
yhteislaulua sekä rentoutusharjoitusta. Mahd. seurata myös kotona tietokoneella. Ennakkoilm. 5.11. mennessä 
ke 17.11. ja 15.12. klo 13 Päiväkahvit Heikinhovissa (Heikintie 1, Siikajoenkylä) 
la 13.11. ja 20.11. klo 9-16 kaksipäiväinen Ovet-valmennus® kaikille läheistään avustaville Hyvinvointipiste 
NeuvoRassissa (Kirkkokatu 28, Raahe), ennakkoilm. 5.11. mennessä 
 
Valtakunnallinen omaishoitajien viikko vk 47 (21.-28.11.2021) 
su 21.11. Valtakunnallinen omaishoitajien kirkkopyhä Saloisten kirkossa 
ma 22.11. klo 10-12 Avoimet ovet OmaisOiva toimistolla Kauppakeskus Mastossa, arvontaa 
to 25.11. klo 13 Omaishoitajien askartelua ja muuta näperreltävää Praatissa (Kirkkokatu 43, Raahe) 
pe 26.11. klo 12 Puheenjohtajan etäpäiväkahvit Teams-yhteydellä,ilmoita sähköpostiosoite Riitalle 25.11. mennessä.  
pe 26.11. klo 19 Katsastus-näytös Raahen Teatterilla (jäsenet 0€ + hoidettava 10€, muut 20€), ennakkoilm. 18.11. 
mennessä 
 
Lisätietoa ja ennakkoilmoittautumiset OmaisOivan työntekijöille. 
Riitta Sipola p. 044 551 6803 (riitta.sipola@raahenomaishoitajat.fi) ja  
Milla Haapaniemi p. 044 551 6804 (omaisoiva.raahe@gmail.com)                   Veikkaus tukee toimintaamme 
 
Ajankohtainen tieto toiminnastamme Raahelainen-lehdestä, www.raahenomaishoitajat.fi ja Facebookista. 

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

VAMMAISPALVELUT
Kaarna-koti ja Työkeskus Paja-Pehkola vammaispalvelu- 
ohjaaja Marjo Lokka 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, neuvon-
taa 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: neuvoras-
si@ras.fi. www.facebook.com/neuvorassi.

INFLUENSSAROKOTUKSET 2021
• Rokotettavaksi tullessa pitää olla ehdottomasti 
terveenä ja flunssaisena ei kannata tulla. 
• Rokotettavien toivotaan pukeutuvan helposti rii-
suttavaan asuun rokotustilanteen sujuvuuden hel-
pottamiseksi. 
• Ennen rokotteen antamista tulisi asiakkaan itse 
huolehtia ja selvittää häntä hoitavalta lääkäriltä/hoi-
tohenkilökunnalta, onko sairaus tai sen hoito estee-
nä rokottamiselle.
• Maskien käyttöä suositellaan.
• Rokotuspaikalla huolehditaan hyvästä käsihygieni-
asta sekä riittävästä turvavälistä.

Influenssarokotukset aloitetaan viikolla 45. Roko-
tuksia annetaan ajanvarauksella Ruukin terveysase-
malla ma 8.11. – pe 12.11. klo 8-15 ja Siikajoenkylän 
terveysasemalla pe 12.11. klo 8-15. 

Rokotusaika varataan ensisijaisesti nettiajanvarauk-
sen kautta osoitteessa www.nettirassi.fi tai www.ras.
fi/nettiajanvaraus tai puhelimitse numeroista 08 
849 4612 (Ruukki) ma-pe klo 10-15 ja 08 849 4632 
(Siikajoenkylä) ma ja ke klo 10-15.

6 kk – 6 vuoden ikäisille lapsille voi varata rokotus-
ajan omasta neuvolasta influenssarokotteen saamis-
ta varten.

Koululaiset voivat varata rokotusajan oman koulunsa 
terveydenhoitajalta.
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SIVISTYSTOIMI
SIIKAJOEN NUORISOPALVELUT
Etsivä nuorisotyöntekijä Veera Karppinen  p. 040 3156 243
Nuoriso-ohjaaja Elina Matkaselkä p. 040 3156 255 
Nuorten työvalmentaja Kristiina Tuukkanen p. 040 3156 256
etunimi.sukunimi@siikajoki.fi
Siikajoen nuortentalo Ruori, Pekkalantie 11, 92400 Ruukki

FACEBOOKISSA
Siikajoen Nuortentalo Ruori
Satelliitin Jenna (Veera)
Satelliitin Kristiina
Siikajoen Nuoriso-ohjaaja Elina
 
INSTAGRAM 
NuortentaloRuori 
satelliitin_veera
satelliitin_kristiina
Siikajoennuorisotoimi_ellu

JOKO SÄÄ SEURAAT MEITÄ SOMESA? 
tiktok: nuortentaloruori     snäpchat: Nuortentalo Ruori 
           veera_ent 

Noudatamme ajankohtaisia koronaohjeistuksia. Muu-
tokset ovat mahdollisia. Seuraathan meitä somessa, 
sieltä saat reaaliaikaisen tiedon.

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

Kaikki kunnan nuorisopalvelut löytyvät osoitteesta Pek-
kalantie 11. Täällä sijaitsee nuortentalo Ruori.  Lisäksi 
nuortentalo Ruorilta löytyy Siikajoen 4H-yhdistys sekä 
kunnan liikuntatoimi. Noudatamme ajankohtaisia koro-
na ohjeistuksia toiminnoissamme. Seuraathan somes-
ta reaaliaikaiset tiedot. Tulethan toimintoihin vain ter-
veenä :)

NUORISO-OHJAAJAN TERVEISET: 
Tuu sääkin mukaan nuorisotoimen palveluihin! Kunnan 
nuorisopalvelut kuuluvat kaikille Siikajoen kunnan lapsille 
ja nuorille. Meillä on kohdennetusti erilaisia toimintoja 
eri-ikäisille lapsille ja nuorille. Alempana löydätkin nuori-
sotyön tarjoamat palvelut lapsille ja nuorille kohdenne-
tusti. Palvelumme ovat lähtökohtaisesti maksuttomia, 
jotta jokaisella lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus 
osallistua toimintoihimme. 

Mikä se nuokkari oikein on? Nuokkari on paikka, jo-
hon ovat tervetulleita varhaisnuoret sekä nuoret juuri 
sellaisina kuin ovat. Siellä saa viettää vapaa-aikaa oles-
kellen, pelaillen, yhdessä tehden ja touhuten. Välillä on 
luvassa erilaisia kilpailuja, turnauksia, visoja. Välillä saa-
tetaan leipasta, kokkailla tai vaikkapa katsoa yhdessä 
leffaa. Nuokkarilla on aina aikuinen. Meillä nuokkarilla 
on myös muutamia perussääntöjä: tilamme on syrjin-
nästä vapaa-alue- tilalle ovat tervetulleita kaikki, meillä 
ei kiusata ketään ja kohdellaan toisia sekä välineistöä 
hyvin. Myöskään energiajuomat tai erilaiset päihteet 
eivät kuulu tilalle. Vanhemmat ovat myös tervetulleita 
tutustumaan nuortentalo Ruorille :) 

Ps. Myöskin Somekanavissamme pääset kurkkaa-
maan meidän nuorisotalon arkeamme. Ihanaa syksyn-
aikaa! 

Terkuin Ellu, nuoriso-ohjaaja

NUORTEN TYÖVALMENNUS (NUORTEN PAJA)
Siikajoen nuorisotoimessa, Nuortentalo Ruorilla, Ruu-
kissa, järjestetään Satelliitti-työvalmennusta, joka on 
sisällöltään ns. Starttivalmennusta, ryhmämuotoista 
matalan kynnyksen toimintaa. 

Mikäli olet alle 29-vuotias, työtön tai muuten vaikeas-
sa työmarkkina-asemassa oleva Siikajokinen nuori, on 
sinun mahdollista tulla mukaan toimintaan. Valmennuk-
sessa harjaannutetaan arjessa, työssä ja opiskelussa 
tarvittavia taitoja, tehdään oppilaitos- ja työpaikkavierai-
luja sekä tutustutaan eri ammatteihin.  Työpajalla voit 
tehdä käsitöitä ja taidetta. Teemme pienimuotoisia ko-
din huoltotöitä, kokkailemme, leivomme tai voit vaikka 
tuunata omia huonekalujasi ja tehdä itsellesi sisustus-
tuotteita.  Saat tuoda mukanasi omiakin ideoita! Poru-
kassa on mukava touhuta! Olet tervetullut!

Työvalmennus on ryhmämuotoista ja yhdessä rää-
tälöidyn sopimuksen ja omien toiveidesi mukaan voit 
osallistua ryhmään 1-3 kertaa viikossa. Tavoitteena 
on, että jokaiselle nuorelle löytyisi omia tulevaisuuden 
suunnitelmia tukeva väylä, jota pitkin lähteä etenemään. 
Työvalmentaja tukee nuorta tarpeen mukaan myös yk-
silöohjauksella.

Mikäli kiinnostuit toiminnasta, ota rohkeasti yhteyttä 
työvalmentajaan, sosiaalityöntekijään tai etsivä nuoriso-
työntekijään.

Nuorten työvalmentaja Kristiinaan (Tuukkanen) saat 
yhteyden p. 040 3156 256.

ETSIVÄ NUORISOTYÖ
Etsivä nuorisotyö on 15-29-vuotiaille nuorille tarkoitet-
tu palvelu. Etsivä nuorisotyöntekijä auttaa nuorta juuri 
niissä asioissa, joihin nuori itse kaipaa apua. Palvelu on 
nuorille maksutonta, luottamuksellista ja aina vapaaeh-
toista. Halutessaan tukea voi saada myös nimettömäs-
ti. Yhteyttä etsivään nuorisotyöntekijään voi ottaa nuori 
itse tai nuoren vanhemmat tai kaverit.

Etsivän nuorisotyöntekijän työpiste löytyy nuorten-
talo Ruorilta osoitteesta Pekkalantie 11. Etsivään voit 
olla yhteydessä soittamalla, laittamalla viestiä, somen 
kautta tai tulla jututtamaan Ruorille. Ole rohkeasti yh-
teydessä! Mietitään yhdessä ratkaisuja elämän haasta-
viin tilanteisiin ja mieltä painaviin juttuihin. 

Satelliitti- etsivä nuorisotyö toimii Raahen, Siikajoen 
ja Pyhäjoen alueilla.  Mikäli tiedät nuoren, joka voisi hyö-
tyä etsivän nuorisotyön palveluista tai koet itse toimin-
nan olevan sinua varten, ota yhteys etsivään nuoriso-
työntekijään.
Etsivä nuorisotyöntekijä,
Veera Karppinen p. 040 3156 243
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ALLE KOULUIKÄISET

Perhefutis Ruukissa torstaisin!
”Suunnattu 2-6-vuotiaille yhdessä vanhemman kanssa.” 
Torstaisin klo: 17.00-17.45, Ruukissa Liikuntahalli. Ilmo-
jen kylmetessä siirrytään sisätiloihin. Sään mukainen 
vaatetus ja juotavaa mukaan. Osallistujille maksuton.  
Järjestää: FC Raahe yhteistyössä Siikajoen nuoriso-ja 
liikuntatoimien kanssa. Lisätietoja Katrilta iltapäivisin p. 
050 304 6350

Ipanaklubi (vertaistukea ja kohtaamisia nuoret van-
hemmat ja vauvat ja taaperot) 
Nuorisotyön ja RAS Perhetyön ohjaamat Ipanaklubi-ryh-
mät alkavat piakkoin.
Siikajoenkylä (parittomat viikot) kylätalo Heikinhovi.
Ruukki (parilliset viikot)  Ruukki, nuortentalo Ruori.

Osallistujat saavat vaikuttaa toiminnan sisältöön. 
Ryhmien aloitusajankohdat tiedotetaan tilojen varmis-
tettua. Seuraa tiedottamista somessa, neuvolan ja 
kylien ilmoitustauluilla. Jos kaipaat lisätietoja, niin ota 
yhteyttä nuoriso-ohjaaja Elina Matkaselkä p. 040 3156 
255 tai perhetyöntekijä Sirpa Jounila p. 040 1358 018. 
Tervetuloa mukaan :)

ALAKOULULAISET

Varhaisnuorten nuokkarit (4-6-lk) nuortentalo 
Ruorilla!
Nuortentalo Ruorilla keskiviikkoisin varhaisnuorten 
nuokkarit. Suunnattu 4-6- luokkalaisille. 
Varhaisnuokkarit on Ruukin kylällä, nuortentalo Ruorilla 
(Pekkalantie 11) keskiviikkoisin klo: 14.00-15.30. 
Jos kaipailet lisätietoja, laita viestiä nuoriso-ohjaaja Ellul-
le p. 040 3156 255. Järj. Nuorisotoimi

Futisnuokkari 10-18-vuotiaille Ruukissa!
”Tuu mukkaa sellaisena kun oot!”
Futisnuokkari torstaisin klo: 18.00-19.00. Paikkana on 
Ruukin liikuntahalli. Ilmojen kylmetessä siirrytään sisäti-
loihin. Toiminta on osallistujille maksutonta. Sään mukai-
nen vaatetus ja vesipullo mukkaa! Jos kaipaat lisätieto-
ja, niitä saat iltapäivisin Katrilta p. 050 304 6350. 
Järjestää: FC Raahe yhteistyössä Siikajoen nuoriso- ja 
liikuntatoimien kanssa.

Jouluiset askarteluiltapäivät alakoululaisille  
Ruukissa ja Luohualla!
Nuorisotoimi järjestää alakoululaisille suunnatut askar-
telu iltapäivät marraskuussa.  Askartelu iltapäivät ovat 
osallistujille maksuttomia ja sisältää välipalan. 
Ma 15.11. Ruukki, nuortentalo Ruori klo: 15.00-16.30.
Ti 16.11. Luohua, Tönkyräkangas klo: 15.00-16.30.  Luo-
huan askartelu iltapäivä järjestetään yhteistyössä Luo-
huan kylät.
Ilmoittautumiset nuoriso-ohjaaja Ellulle viestillä/what-
sapp  p. 040 3156 255.

YLÄKOULULAISET JA 2.ASTE

Nuortentalo Ruorin nuokkarit avoinna nuorille!
Nuortentalo Ruorilla alkaa jälleen nuokkareiden syksy.  

Suunnattu 7-luokkalaisista ->
Nuokkarit ovat avoinna nuorille keskiviikkoisin klo: 16.00-
19.00 sekä perjantaisin klo: 18.00-21.00. 
Jos kaipailet lisätietoja niin laita viestiä nuoriso-ohjaaja 
Ellulle p. 040 3156 255. Järj. Nuorisotoimi

Futisnuokkari 10-18-vuotiaille Ruukissa!
”Tuu mukkaa sellaisena kun oot!” Futisnuokkari torstai-
sin (9.9. alkaen) klo: 18.00-19.00. Paikkana on Ruukin 
Kärkiniemen urheilukenttä. Ilmojen kylmetessä siirry-
tään sisätiloihin. Toiminta on osallistujille maksutonta. 
Sään mukainen vaatetus ja vesipullo mukkaa! Jos kai-
paat lisätietoja, niitä saat iltapäivisin Katrilta p. 050 
304 6350. Järjestää: FC Raahe yhteistyössä Siikajoen 
nuoriso-ja liikuntatoimien kanssa

Nuortentalo Ruorilla nuorten nuokkarilla teema- 
ilta ke 10.11. Klo: 16-19!
Toiminnallinen nuorten nuokkarit Ruorilla. Luvassa eri-
laisia toiminnallisia pisteitä, liittyen esim. Liikenneturval-
lisuuteen. Lisätietoja saat nuoriso-ohjaaja Ellulta p. 040 
3156 255.

Nuorisotoimen jouluetkot kylillä ma 22.11. ja ti 
23.11.
Nuorisotoimen porukka jalkautuu eri kylille, viettämään 
jouluetkoja glögimukin äärelle. Tuu kertoo kuulumisia, kuu-
lemaan ajankohtaisista toiminnoista infoa tai ihan vaan 
nauttimaan glögiä. Maanantaina 22.11. Siikajoenkylä, 
Gumeruksen koulun edusta klo: 15.00-16.00, Revonlahti 
koulun edusta klo: 16.30-17.30, Ruukki, nuortentalo Ruo-
rin piha-alue klo:18.00-19.00. Tiistaina 23.11. Luohua, 
Tönkyräkangas klo: 16.30-17.30, Paavola nuorisoseuran 
piha-alue klo: 18.00-19.00. Tervetuloa Sinä <3 

Kauneudenhoitopaja nuorille to 25.11. klo: 16-18
Sanna saapuu Sannan kauneushuoneelta nuortentalo 
Ruorille torstaina 25.11. klo:16-18. Sanna auttaa selvit-
tämään jokaisen ihotyypin, sekä ohjeistaa meitä teke-
mään kasvohoidot sekä käsinaamiot. Lisäksi Sanna ker-
too vinkkejä ihonhoitoon liittyen. Paikkoja on rajoitetusti, 
joten varaathan paikkasi laittamalla viestiä nuoriso-oh-
jaaja Ellulle p. 040 3156 255. Kauneudenhoitopaja on 
osallistujille maksuton.

ETSIVÄN NUORISOTYÖN JA NUORTEN 
TYÖPAJAN JÄRJESTÄMÄÄ AVOINTA 
TOIMINTAA 15-29-VUOTIAILLE
Muutokset mahdollisia. Seuraa tiedotusta sosiaali-
sen median kanavissa.

Avaimia elämään -ryhmä 18-29-vuotiaille nuorille!
Haluaisitko löytää avaimia omaan hyvinvointiin, toimi-
vaan arkeen ja itsetuntemukseen? Ryhmässä pohdim-
me harjoitusten ja yhteisen keskustelun avulla mm. 
millaista arkesi on sekä millaisia voimavaroja, vahvuuk-
sia, tunteita ja unelmia sinulla on? Ryhmä kokoontuu 
Nuortentalo Ruorilla 6 kertaa torstaisin klo: 12- 13.30: 
3.11., 10.11., 17.11., 24.11., 8.12. ja 15.12. Voit osallis-
tua ryhmään myös etäyhteydellä Teamsin välityksellä.  
Ilmoittaudu mukaan 1.11.2021 mennessä etsivä Veeral-
le p. 040 3156 243
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Pihatalkoot + pizzaa  ti 2.11. klo 9.00-13.30
Hei 15-29 vuotias nuori! Tuleppa Nuortentalo Ruorille 
pihatalkoisiin, me tarjoamme pizzat! Ilmoittaudu viimeis-
tään ma 1.11. niin osaamme tilata oikean määrän eväs-
tä! t. Etsivä nuorisotyöntekijä Veera 

Kuntosali (nuoret 15-29 v.)
Nuorten oma kuntosalivuoro varattu marraskuun alus-
ta alkaen keskiviikkoisin klo 9.30-11.30 Ruukin kunto-
salilla. Kokoonnumme klo 9.15 Nuortentalo Ruorilla tai 
voit tulla suoraan kuntosalille ! Lisätietoja Etsivä nuori-
sotyöntekijä Veeralta 040-3156 243 tai nuorten työval-
menta Kristiinalta 040-3156 256.

Mun kammari – Opinnollistaminen ja koulutus-
vaihtoehdot Ti 16.11. klo 12-13.30
Koulutuskuntayhtymä Brahesta työelämävastaava Eve-
liina Noponen kertoo opinnollistamisesta ja koulutus-
vaihtoehdoista Teams-yhteydellä toteutetussa infossa. 
Voit tulla katsomaan infoa Ruorille tai katsoa sen itse-
näisesti Teams-yhteydellä. Suora linkki tapahtumaan 
löytyy Siikajoen kunnan sivujen tapahtumakalenterista.
Lisätietoa etsivä nuorisotyöntekijä Veeralta p. 040 
3156 243.

Nuorisotoimen jouluetkot kylillä ma 22.11. ja ti 
23.11.
Nuorisotoimen porukka jalkautuu eri kylille, viettämään 
jouluetkoja glögimukin äärelle. Tuu kertoo kuulumisia, 
kuulemaan ajankohtaisista toiminnoista infoa tai ihan 
vaan nauttimaan glögiä.

Maanantaina 22.11. Siikajoenkylä, Gumeruksen kou-
lun edusta klo: 15.00-16.00, Revonlahti koulun edusta 
klo: 16.30-17.30, Ruukki, nuortentalo Ruorin piha-alue 
klo:18.00-19.00. Tiistaina 23.11. Luohua, Tönkyräkan-
gas klo: 16.30-17.30, Paavola nuorisoseuran piha-alue 
klo: 18.00-19.00. Tervetuloa Sinä <3

Kauneudenhoitopaja nuorille to 25.11. klo: 12-14
Kosmetologi Sanna saapuu Sannan kauneushuoneelta 
nuortentalo Ruorille torstaina 25.11. klo: 12-14.  Hän 
auttaa selvittämään jokaisen ihotyypin, sekä ohjeistaa 
meitä tekemään kasvohoidot sekä käsinaamiot. Lisäksi 
Sanna kertoo vinkkejä ihonhoitoon liittyen. Paikkoja on 
rajoitetusti, joten varaathan paikkasi laittamalla vies-
tiä etsivä nuorisotyöntekijä Veeralle p. 040 3156 243. 
Kauneudenhoitopaja on osallistujille maksuton.

Nuotta-valmennus Pikku-Syötteellä viikolla 48
Nuotta-valmennus on etsivän nuorisotyön ja nuor-
ten työpajan yhteinen reissu Pikku-Syötteelle. Reis-
sussa olemme kolme yötä maanantaista torstaihin 
29.11.2021-2.12.2021. Nuotta-valmennus on nuorille 
maksuton ja sisältää matkat, majoituksen Pikku-Syöt-
teen hotellissa, ruokailut ja aktiviteetit. Valmennuksen 
tarkoituksena on vahvistaa nuoren arjenhallintaa, sosi-
aalisia taitoja ja terveellisiä elämäntapoja. Reissussa on 
mahdollisuus kokeilla uutta toimintaa, haastaa itseään 
ja saada ikimuistoisia kokemuksia. Jos olet 15-29-vuoti-
as nuori ja sua kiinnostais lähtä Nuotta-valmennukseen 
laita viestiä piakkoin etsivä nuorisotyöntekijä Veeralle  
p. 040 3156243.

LIIKUNTATOIMI
KIRJASTOPALVELUT

KIRJASTOJEN AUKIOLOAJAT:
pääkirjasto p. 040-3156 303  
ma 12-20, ti-to 12-19, pe 10-16
- hiljainen tila, jossa asiakastietokone ja  
  mustavalkotulostin
- neuvotteluhuone n. 10 henkilölle,  
  varaa puhelimitse aika
Komppalinnan lähikirjasto p. 040-3156 350
- palveluajat ma 12-19 ja ke 9-15
- omatoimi joka päivä klo 9-21
Luohuan lähikirjasto p. 040-3156 351  
ke 10-17
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 LUKUPIIRI 5.11. KLO 18
Hiraide: Kissavieras

PÄÄKIRJASTON MARRASKUUN NÄYTTELY:
Posliinimaaluksia vuosien varrelta / Esa Palokangas

LASTEN JA NUORTEN KYLÄKOHTAINEN 
KERHO- & HARRASTUSLISTA KAIPAA 
EDELLEENKIN TIETOJA ! 

Hox - Tosi tärkeä juttu :)  Eli ilmoitatko minulle 
osoitteeseen marko.aijala@siikajoki.fi kerhot ja muut 
harrastusaktiiviteetit joita kylälläsi joko on tai mah-
dollisesti pidät & ohjaat. 

Aktiviteetin nimi? Paikka? Aika? Yhteystiedot & 
muuta?  Kokoan niistä listan josta näkee kaiken mah-
dollisen tarjolla olevan osoitteesta www.siikajoki.fi 

Korostan siis että kaikki muukin aktiviteetti - ei 
pelkästään liikunta :)   KIITOS - lapsiperheiden psta !

SALIVUOROT
Salivuorot näet www.siikajoki – liikuntatoimi – salivuo-
rot. Vapaita vuoroja voipi tiedustella liikuntasihteeriltä. 
Laskutus: Sivistyslautakunnan päätöksellä (v2020) 
koko varauskausi laskutetaan.

Liikuntasalien iltakäyttäjät! Muistattehan että 
salien tilat ovat vain teitä varaajia varten. Vaikka kelit 
pimenee ja kylmenee eteisaulat eivät ole ”leikki- tai ajan-
viettopaikkoja”. Tätä probleemaa + sotkemista tahtoopi 
esiintyä erityisesti Revonlahden liikuntatiloissa. Pide-
tään yhdessä yhteisestä omaisuudesta huolta :)
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LIIKUNTATOIMEN SEKASÄHLYVUORO 
Alkaa Ruukin Liikuntahallilla su 24.10. klo 13-15. Vuoro 
on tarkoitettu 13-99v ja on maksuton :)

TAVALLISET TALLAAJAT 
eli senioreiden liikuntaryhmät ovat startanneet :)
Kuntosaliryhmät kokoontuvat seuraavasti: Maanantai-
na Paavola & Revonlahti. Tiistaina Ruukin Tallaajat ja Tors-
taina Paavolassa vielä toinen vuoro. Myös Vesitallaajat 
aloittavat jumppansa Raahen Vesipekassa 6.11. klo 13. 
Vesijumpan kesto 45 min. Jumpan maksaa liikuntatoimi 
ja uintimaksun osallistuja itse. Näistä lisää infoa netissä 
& facessa ja tiedustella voipi toki allekirjoittaneelta :)

MASSALIIKUNTAKAMPANJAT
Viime kauden kylien väliset palakinnot jaettiin Pitäjäpäivi-
en torilla. Kesäisen kampanjan suorituskortin palautta-
neiden kesken arvottiin liikunnallisia palakintoja :) Arpa-
onni suosi tällä kertaa seuraavia liikkujia: Kari Pietarila, 
Aino-Liisa Haapakoski, Sanna Toppila-Bäckman, Kari 
Haikara, Marjatta Hilakivi, Riitta Alasuvanto, Ossi Kos-
tama, Eini Stjerna, Tarja Turusenaho, Tuomas Kostama, 
Tomi Laurila, Pertti Puskala sekä Ritva Tuohinto. Palkin-
not kulkeutuvat voittajille kotiin tai saat viestin mistä voit 
palkintosi noutaa. Onnea voittajille ja kiitos kaikille osal-
listujille :) Aktiivisin kylä oli tällä kertaa Luohua eli pokaali 
odottaa ensi kesän Pitäjäpäivillä.

KUNTOSALIKAMPANJA
Seuraava kampanja on KUNTOSALIKAMPANJA 1.11.-
30.11. Suorituskortti on alla ja www.siikajoki.fi. Korttien 
palautus 15.12. mennessä virastolle tai kirjastoihin.

HUOM! HUOM! 
Kunta vastaa kuntosalien  ylläpitosiivouksesta 1 x vko, 
tila & laiteturvallisuudesta, mutta hygienia-asioissa 
korostuu myös käyttäjän oma vastuu: • Salille EI SAA 
TULLA SAIRAANA • vaatteiden vaihto kotona • vältä 
yleisen WC:n käyttöä • PESE KÄDET ENNEN SALILLE 
TULOA, KÄSIDESIÄ ON KUNTOSALIKÄYTTÄJILLE • omi-
en hanskojen käyttöä suositellaan • Ota oma pyyhe mu-
kaasi • Salilta löytyy pesuaineliuospullo ja kertakäyttö- 
pyyhkeitä, pyyhi käyttämäsi laite • HUOMIOI TURVAVÄLI!

LENTOPALLOPUULAAKI 
isketään Paavolan salissa 5.11. klo 18 alkaen. Tuttuun 
tapaan pellaajat paikalle viimeistään klo 17.45 jolloin ar-
vomme joukkueet :)

KÄRPPÄREISSU 
on tulossa joulukuun alussa (8.12.) mikäli saamme liput. 
Bussilla mennään kuten tavallista. Lähtö Paavolasta klo 
16.20 - Ruukki - Revis -Siikajoenkylä. Kustannus sulle on 
istumapaikkalippu ja pieni kyytimaksu. Nää selekiää ku-
han saan liput tilattua. Ilmoittautumiset marko.aijala@
siikajoki.fi tai 04031562421 (mieluiten viestinä).

PALAUTE 
Liikuntapaikkoja koskeva palaute meilinä marko.aijala@
siikajoki.fi eli niin isommat kuin pienemmätkin jutut niin 
saadaan ylläpidettyä yhä paremmin meidän kunnan laa-
jaa liikuntapaikkaverkostoa :) T. Liikuntasihteeri & Jär-
jestöyhdyshenkilö, Make
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MUUT

PAAVOLAN SOTAVETERAANIT

PUUROJUHLA 18.11.2021 klo 12.00 alkaen 
PAAVOLAN SEURAKUNTATALOLLA.
Aloitamme joulupuuron nauttimisella jälkiruuaksi 
juomme torttukahvit. Mukana juhlassa seurakun-
nan edustajat pastori Olli Lohi ja kanttori Taija Korri 
sekä veteraanikuorolaisia laulamassa. Myös muuta 
vapaata ohjelmaa, ei arvontaa. Jos tarvitset kyy-
din, ilmoita Ainolle puh. 050 5607830. 
SYDÄMELLISESTI TERVETULOA!

SPR SIIKAJOKI

ETSINTÄ- JA ENSIAPUHARJOITUS
ke 10.11. klo 17.30-18.30 Taukokartano, Revon-
lahti. Kaikki halukkaat, ja kiinnostuneet ovat terve-
tulleita. Harjoituksen jälkeen on osaston syyskokous.

OSASTON SYYSKOKOUS
ke 10.11. klo 19. Taukokartano, Revonlahti. Sääntö-
määräiset asiat. Kokoukseen ovat tervetulleita kaik-
ki. Kokouksessa on etäosallistumismahdollisuus. 
Etänä osallistujat ilmoittautumiset sähköpostitse 
osoitteeseen anne.heilala@siikajoki.fi.

EA1-KOULUTUS TULOSSA MARRASKUUSSA
Koulutuksen tarkemmasta ajankohdasta ja hin-
nasta ilmoitetaan myöhemmin. Seuraa ilmoittelua  
Facebookissa; Punainen Risti Siikajoen Osasto.

KIRPPUTORI 
Auki keskiviikkoisin klo 14-18. Pyrimme myös pitä-
mään kerran kuukaudessa lauantaina auki. Seu-
ratkaa ilmoittelua facebookissa Punaisen Ristin 
Kirppis Ruukki-sivustolla.

REVONLAHDEN KOTIKYLÄYHDISTYS 
RY ETSII JOHTOKUNTAAN UUSIA  
INNOKKAITA JÄSENIÄ
Tule reippaasti mukaan oman kylän 
toimintaan!
Revonlahden kotikyläyhdistys on aktiivinen kyläyhdis-
tys, joka on toiminut kohta 50 vuotta. Yhdistys vaalii 
kotiseudun tunnettavuutta ja järjestää erilaista toimin-
taa kylällä. Kotiseututalomme on liki 200 vuotta vanha 
pappila, joka on remontoitu nykyajan vaatimuksiin.
Yhdistyksen suurena hankkeena on kyläkirjatoimikun-
nan tekeillä oleva Revonlahden kyläkirja, joka julkais-
taan vuonna 2022. Yhteinen virkistysalue, Kirkkokos-
ken Rumparin puisto on talkoovoimin valmistumassa. 
Siitä suuret kiitokset ahkerille talkoolaisille.
Yhteydenotot: 
- Kaarina Pietilä, puheenjohtaja p. 044 5751755 tai 
kaarina.pietila@kotinet.com
- Risto Törmänen, varapuheenjohtaja p. 045 2615420
- kotiseututalo@revonlahti.com

REVONLAHDEN KYLÄKIRJAAN KAIVATAAN  
YRITYSESITTELYJÄ
- Revonlahtinen yrittäjä, jos haluat yrityksesi lyhyen 
esittelyn kuvan kera kyläkirjaan, ota yhteyttä kyläkirja-
toimikuntaan.
- Etsimme valokuvaa Revonlahdella nykyisen Revon 
kaihtimen tiloissa kymmeniä vuosia toimineesta Ailin 
baarista (valokuva sisältä tai ulkoa).
- Kyläkirja-asioissa ota yhteyttä: 
Anni Häikiö anni.haikio@gmail.com tai puh. 044 979 3748
Seija Knuutila seknuut@gmail.com tai puh. 050 434 8948
Kaarina Pietilä kaarina.pietila@kotinet.com tai  
puh. 044 575 1755

TULEVIA TAPAHTUMIA REVONLAHDELLA
- Joulupolku-suunnittelupalaveri Revonlahden  
kotiseututalolla torstaina 4.11. alkaen klo 10:00
- Jouluvalojen pystytys Revonlahden koululla,  
seuraa ilmoittelua paikkakunnan Facebook-ryhmissä

SEURAAVA SIIKASANOMAT  
12/2021 ILMESTYY TO 25.11.2021  

Aineistot MA 15.11. klo 15 mennessä  
os. kuntatiedote@siikajoki.fi

 Aineistopäivä Julkaisupäivä
12/2021 15.11.2021 klo 15 25.11.2021
01/2022 13.12.2021 klo 10 30.12.2021

sanomatsanomat

Kertamaksu 2e
Kuukausi 7e

Kausi (1/2v) 25e

RUUKIN KUNTOSALIVUOROT 
Ma 09.00-21.00 Yleinen
Ti 09.00-10.00 Yleinen
 10.00-11.30 Tavallinen tallaaja 
 11.30-16.00 Yleinen
 16.00-18.00 Naiset 
 18.00-21.00 Yleinen
Ke 9.00-21.00   Yleinen
To 09.00-11.30  Nuorten Työpaja
 11.30-17   Yleinen
 17.00-19.00  Naiset
 19.00-21.00 Yleinen
Pe 09.00-21.00 Yleinen
La 9.00 - 15.00 Yleinen
Su 9.00-15.00  Yleinen
Kuntosalikortteja kunnan keskuksesta
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SYYSKOKOUS To 18.11. 2021 klo 12.00
Kreivinsaaressa. Kokouksessa käsitellään sään-
töjen määräämät asiat. Kahvitarjoilu klo 11.30. 
Arvontaa! Tervetuloa!  Hallitus

JOULUATERIA to 2.12.2021 klo 16.00 ravintola 
Kreivinajassa. Aterian hinta jäseniltä 10e.
Ilmoittautuminen viimeistään 26.11.2021 mennes-
sä Matille 040-7265401 tai Riitalle puh. 050-
5500503. Tervetuloa!

Revonlahden kuntoiluryhmä/Tavalliset tallaajat 
koulun kuntosalilla maanantaisin klo 14.30 alkaen 
(huomioi uusi aika!). Ruukin kuntoiluryhmä/Taval-
liset Tallaajat Ruukin kuntosalilla (pesäpallokentän 
vieressä) tiistaisin klo 10 alkaen. 
Bocciaa pelataan yhdessä Ruukin invalidien kanssa 
keskiviikkoisin klo 14.40 alkaen Ruukin liikuntahallis-
sa (ent. yläasteen sali). 
Ruskakerho joka parillisen viikon torstai klo 12 
(huom! uusi kellonaika). 
Seurailkaa ilmoittelua facebookissa, yhdistyksen 
kotisivuilla elakeliitto.fi/yhdistykset/ruukki, Siika-
jokilaakson 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.
Tulethan paikalle vain terveenä!

ELÄKELIITON PAAVOLAN 
YHDISTYS RY

Yhdistyksemme 50-VUOTISJUHLA
Ravintola Kreivin Ajassa ke 24.11. klo 16.
Ruokailu, aterian hinta 10e/jäsen, muutoin 22e,
maksu käteisellä ennen tilaisuuden alkua. 
Juhlapuhe, ansiomerkkien jako, musiikkia ym.
Ilmoittautumiset ja kyytitiedustelut 15.11. mennessä
Tuulalle 040 840 7205, Mikolle 0500 385 263,
Matille 040 868 7527 tai Pirkolle 040 517 9397.
TERVETULOA!
Noudatamme alueellisia koronaohjeistuksia.

SYYSKOKOUS  
Ke 10.11.2021 klo 12.00 Kreivinsaaressa.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät 
asiat. Kahvitarjoilu.

Tervetuloa!  Hallitus

JOULUATERIA
Kahvila Ruukin Teekoossa ke 8.12.21 klo 15.00.
Jäsenille Ruukin Invalidit tarjoavat jouluaterian il-

maiseksi. Ilmoittautuminen viimeistään 29.11.2021 
mennessä Aini Matinlaurille 

puh. 040-5276792.

RUUKIN INVALIDIT R.Y. 

ELÄKELIITON PAAVOLAN JA 
RUUKIN YHDISTYKSET SEKÄ 

RUUKIN INVALIDIT
Teemme vuoden ensimmäisen yhteisen matkamme 
Karinkannan Nuorisoseuralle la 11.12.21, jossa 
pidetään MAAKUNNAN HAUSKIN PIKKUJOULU 
alkaen klo 19.00.
Tarjoamme teille ainutlaatuisen Wanhan ajan Pikku-
joulutunnelman Karinkannan Nuorisoseuralla. Omin 
käsin kirjoitettu ohjelma tarjoaa taatusti jokaiselle 
jotakin. Tarjoamme ensimmäisellä jaksolla perintei-
seen tyyliin: KUIVA PUHE, AJANKOHTAISOHJELMA 
TÄNÄÄÄN TÄS, PERÄN KIMULIT, UUTISET JA SÄÄ, 
SEKÄ MUUTAMAN MOJOVAN SKETSIN.
Hyvällä lykyllä saatamme nähdä jopa Kulkuri Her-
mannin, Mannisen Vaarin tai Kuuluisan Kirkkoher-
ramme… Kuka tietää?
SITTEN  VÄLIAIKA JA KAHAVIA… jonka jälkeen illan 
näytelmä, MANUN NAIMAHUOLET! 
Ohjelman kesto väliaikoineen n. 2h15min.
Matkan hinta on 35 euroa ja se sisältää matkat, 
pääsylipun ja pullakahvit.
Sitovat Ilmoittautumiset 03.12.11.21 mennessä 
Riitalle puh. 050 5500503, Pirkolle 040 5179397 
tai Olaville 050 5607831.
Linja-auton aikataulu. Lähtee Paavolasta klo 17.30 
ajaa Vanhantien kautta Tervatuvalle klo 17.45 ja on 
Seolla klo 18.00.  Paluu takaisin lähtee klo 12.00. 
Tervetuloa nauttimaan pikkujoulusta!  
Noudatamme koronatilanteen mahdollisesta etene-
misestä johtuvia alueellisia ohjeistuksia.

YLEINEN SYYSKOKOUS  
tiistaina 30.11.2021 klo 18.00 Paja-Pehkolassa.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

RUUKIN KEHITYSVAMMAISTEN 
TUKI RY Kuulolähipalvelu Ruukin Terveysasemalla  

torstaina 18.11. klo 14-15. Henkilökohtaista, 
vertaisien antamaa opastusta ja neuvontaa kuulo-
kojeen käytössä ja huollossa. Saatavana paristoja, 

letkua ym. tarvikkeita kuulokojeisiin. Tervetuloa! 
Voit myös tilata tarvikkeita puhelimitse etu- 

käteen numerosta 040 588 1561.

RAAHEN ALUEEN KUULO RY
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SIIKAJOEN 4H-YHDISTYS
Siikajoen 4H-yhdistys, Pekkalantie 11, 92400 Ruukki.  
puh. 040 527 9295, siikajoki@4h.fi, www.siikajoki.4h.fi, 
www.facebook.com/Siikajoen4H

4H-KERHOT KAIPAAVAT UUSIA OHJAAJIA!
4H-kerhot ovat käynnistyneet syyskuussa: moottoriurheilukerho ja kokkikerho Siikajoenkylällä, liikuntakerho 
Revonlahdella sekä musiikki-, heppa- ja liikuntakerhot Ruukissa. Musiikki- ja liikuntakerhoihin mahtuu vielä 
mukaan. Ilmoittautumiset Sannalle osoitteeseen siikajoki@4h.fi tai puhelimitse 040 527 9295.
Etsimme lisää ohjaajia kaikille kylille. Ohjaustyö on palkallista, ja koulutamme jokaisen ohjaajan työhön. Mikäli 
olet kiinnostunut kerhojen ohjaamisesta, ota rohkeasti yhteyttä! Voimme miettiä yhdessä sinua kiinnostavan 
kerhon, ja harjoitella ohjaamista ensin yhdessä. Kerhojen ohjaajat toimivat työssä pareittain. Ota siis kaverisi-
kin mukaan!
Kerhotoiminnassa noudatetaan edelleen riittäviä turvavälejä ja hyvää käsihygieniaa. Osallistuthan kerhotoimin-
taan vain terveenä. 

ARJEN KOTIAPU -PALVELU JATKAA TOIMINTAANSA
Tarvitsetko apua lastenhoidossa, siivouksessa tai vaikkapa pihan ja puutarhan hoidossa? 4H:n kesällä lansee-
raama kotiapu -palvelu työllisti nuoria kesätyöntekijöitä Ruukin, Paavolan ja Siikajoen kylillä, ja toiminta jatkuu 
edelleen. 

VIRKISTÄVÄ SIIKAJOKI -HANKE KUTSUU TALKOOLAISIA MUKAAN KÄRKINIEMEN KUNNOSTUKSEEN! 
Virkistävä Siikajoki-hanke on lähi- ja virkistysaluehanke, jossa kunnostetaan ja parannetaan sekä luodaan uusia 
virkistysalueita koko Siikajoen kunnan alueella. 4H avustaa Kärkiniemen kunnostustyössä, ja kutsuukin kaikkia 
kynnelle kykeneviä mukaan auttamaan yhteisen virkistysalueen parantamisessa. 4H tarjoaa talkoolaisille kahvit 
ja makkarat yhteisinä talkoopäivinä. Ilmoittaudu mukaan, yhteystiedot alla! 

JÄTEASEMA 
Ruukin yrityspuistossa sijaitseva Kiertokaaren jäteasema palvelee normaaliin tapaan tiistaisin klo  16–19.  
Lisätietoa vastaanotettavista jätteistä löydät osoitteesta https://siikajoki.4h.fi/jateasema/.  
Tulethan paikalle vain terveenä. Palvelemme asiakkaita yksi kerrallaan.

Yhteydenotot: Sanna / Puh. 040 527 9295, siikajoki@4h.fi, Facebook, Instagram

 PAAVOLAN NUORISOSEURA
 Nuorisoseurantalo (Kirkkotie 14, Paavola)
 Suunnitteletko juhlaa, tapahtumaa, kokousta tms. 
 Nuorisoseurantaloa vuokrataan tilaisuuksien 
 järjestämiseen, ota yhteyttä p. 045 696 8383,
 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 
 avoinna joka päivä klo 06.00 – 21.30.
 Defibrillaattori Paavolan Nuorisoseurantalolla.
 Kirpputori suljettu vuoden 2021 loppuun saakka.
 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

 PAAVOLAN KYLÄ- JA KOTISEUTUYHDISTYS
 Sivulta www.facebook.com/paavolanseutu   
 löydät tietoa Paavolan tapahtumista, toiminnasta  
 ym. kiinnostavista asioista. Käy katsomassa!
 Jäsenmaksut vuodelle 2021:
 Henkilöjäsenyys 5 € 
 Perhejäsenyys 10 €
 Kannatusjäsenmaksu 20 €
 Tilinumero: FI12 5317 0340 0044 95
 Tule mukaan toimintaan!
 Lisätietoa: Jari Sihvonen (p. 040 411 6350)
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Apua elämäsi myrskyihin

Avopalvelut
Turvakoti
Ensikoti
Tapaamispaikka

 
Avopalvelut

 
 

Ero lapsiperheessä
työ

044 240 4992
 

Väkivaltatyön
avopalvelut
050 329 4597

 
Rytmiohjaus ja

tenavatupa
050 329 4597

 
 
 

Raahen ensi- ja
turvakoti ry

Fellmaninpuistokatu 11
92100 Raahe

 

            Turvakoti on
            avoinna 24/7               

044 282 4211
 
 

Läheinen uhkailee sinua väkivallalla tai on väkivaltainen 
Käyttäydyt väkivaltaisesti ja haluat apua 
Tarvitset tukea ja apua eroon liittyvissä asioissa 
Tarvitset apua ja tukea vauvan uniasioihin liittyen 

Naisten Oma, avoin ryhmä väkivaltaa tai sen uhkaa
kokeneille naisille. Voimaa vertaistuesta!   

 

Ammattilaisten ohjaamaa keskusteluapua
avopalveluissa  

 

Yksilö- ja parikeskusteluja järjestetään myös
verkossa ja puhelimitse. 

Palvelumme ovat maksuttomia.   
Ota rohkeasti yhteyttä! 

 
 
 

Ajankohtaista avopalveluissa 
 

Lisätietoja löydät internetsivuiltamme osoitteesta
www.raahenensijaturvakoti.fi 
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APUA ELÄMÄSI MYRSKYIHIN
Ammattilaisten ohjaamaa  

keskusteluapua avopalveluissa
•  Läheinen uhkailee sinua väkivallalla tai on väkivaltainen
•  Käyttäydyt väkivaltaisesti ja haluat apua
•  Tarvitset tukea ja apua eroon liittyvissä asioissa
•  Tarvitset apua ja tukea vauvan uniasioihin liittyen
Yksilö- ja parikeskusteluja järjestetään myös verkos-
sa ja puhelimitse. Palvelumme ovat maksuttomia.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Ajankohtaista avopalveluissa
•  Naisten Oma, avoin ryhmä väkivaltaa tai sen uhkaa 

kokeneille naisille. Voimaa vertaistuesta!

Apua elämäsi myrskyihin

Avopalvelut
Turvakoti
Ensikoti
Tapaamispaikka

 
Avopalvelut

 
 

Ero lapsiperheessä
työ

044 240 4992
 

Väkivaltatyön
avopalvelut
050 329 4597

 
Rytmiohjaus ja

tenavatupa
050 329 4597

 
 
 

Raahen ensi- ja
turvakoti ry

Fellmaninpuistokatu 11
92100 Raahe

 

            Turvakoti on
            avoinna 24/7               

044 282 4211
 
 

Läheinen uhkailee sinua väkivallalla tai on väkivaltainen 
Käyttäydyt väkivaltaisesti ja haluat apua 
Tarvitset tukea ja apua eroon liittyvissä asioissa 
Tarvitset apua ja tukea vauvan uniasioihin liittyen 

Naisten Oma, avoin ryhmä väkivaltaa tai sen uhkaa
kokeneille naisille. Voimaa vertaistuesta!   

 

Ammattilaisten ohjaamaa keskusteluapua
avopalveluissa  

 

Yksilö- ja parikeskusteluja järjestetään myös
verkossa ja puhelimitse. 

Palvelumme ovat maksuttomia.   
Ota rohkeasti yhteyttä! 

 
 
 

Ajankohtaista avopalveluissa 
 

Lisätietoja löydät internetsivuiltamme osoitteesta
www.raahenensijaturvakoti.fi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisätietoja löydät internet- 
sivuiltamme osoitteesta  

www.raahenensijaturvakoti.fi



JULKINEN TIEDOTE

Hei kuntalainen!
Vastaa osallisuuskyselyyn ja vaikuta

Kunnan asukkailla on nyt tilaisuus osallistua ja vaikuttaa
kunnan kirjasto- ja kulttuuripalveluiden kehittämiseen ja

demokratian edistämiseen. Osallistuminen on
mahdollisuutta päättää ja vaikuttaa oman kotikuntasi

tarjoamiin palveluihin ja saada äänensä kuulluksi.

Osallisuuskysely on
avoinna 1.-30.11.2021

välisenä aikana.

Vastaajien kesken
arvotaan 50 euron

lahjakortti.

Kyselyyn voit vastata
kirjastossa tai

osoitteessa
https://urly.fi/2fBe 

 
 


