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MITÄ ON LÄHISUHDEVÄKIVALTA?
Sinulla on oikeus turvalliseen elämään.
Voit tulla turvakotiin yksin tai yhdessä lasten kanssa. 
• Turvakodissa oleminen on sinulle aina maksutonta etkä tarvitse lähetettä.
• Turvakodit ovat auki ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä.
•	 Tutustu	turvakoteihin	osoitteessa:	www.nollalinja.fi/turvakoti		p.08-0005005

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turvakoti	044-2824211,	 
aina avoinna! 

www.raahenensijaturvakoti.fi

Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa, 
että joku sinulle läheinen ihmi-
nen satuttaa sinua tai kohtelee 
sinua huonosti. Läheinen voi olla 
esimerkiksi nykyinen tai entinen 
puolisosi, vanhempi tai lapsi.
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Ai, että mitä minulle kuuluu, miten olet viihtynyt Siika-
joella? Kiitos, tuohon kysymykseen olen saanut monta 
kertaa kohta neljän kuukauden aikana vastata. Kaunis 
vuolaana virtaava Siikajoki, ystävälliset työkaverit, viih-
tyisä ympäristö, siinähän ne ensikokemukset sivistys-
toimenjohtajana Siikajoelta. Tuo äskeinen lause pitää 
sisällään paljon faktaa, mukavan raikkaan mielikuvan ja 
sen lämpimään tunnelman, jonka olen saanut Siikajoella 
kohdata. Siikajoki näyttäytyy minulle yhteisöllisenä kunta-
na, jossa jokainen kuntalainen on arvokas ja kuntapalve-
lut tuotetaan laadukkaasti, eri kylien vahvuudet huomi-
oiden. Hakiessani sivistystoimenjohtajan tehtävää sain 
tehtäväksi kuvata videon, jossa kerron miten edistäisin 
hyvinvointia Siikajoella? Videon kuvaaminen ja siihen val-
mistautuminen ohjasi tutustumaan Siikajoen kuntaan ja 
siellä oleviin erityisiin vahvuuksiin. Sivistystoimi tuottaa 
merkittävän osan palveluista kunnassa, varhaiskasva-
tus, perusopetus ja lukio ovat hyvin toimivia kuntalais-
ten hyvinvoinnin edistäjiä. Kuntalaisten hyvinvointia edis-
tävät myös vapaa-aikatoimen palvelut, nuoriso-, liikunta 
– ja kulttuuripalvelut sekä Siikajoki-opisto että Siikajoen 
kirjasto. Näiden kuntalaisten hyvinvointia edistävien pal-
velujen kehittäminen entistäkin parempaan virtaukseen 
on alkanut ja sitä palautetta otan mielelläni myös kun-

SIIKAJOEN KUNTATIEDOTE 11/2021

Jaetaan jokaiseen siikajokiseen talouteen
Painos: 2600 kpl
Seuraavan Siikasanomien materiaali ehdottomasti
MA 13.12. klo 10 mennessä os. kuntatiedote@siikajoki.fi
Lehti 1/2022 ilmestyy 30.12.2021

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

KOHTI YHTEISTÄ UNELMAA – YHDESSÄ TEHDEN
talaisilta. Yhdessä, yhteistyöllä ja eri mahdollisuuksia 
kokeillen on mahdollista kehittää, innostua ja onnistua.  
Osallisuus, kuntalaisten kuuleminen palvelujen kehitys-
työssä on tärkeää, olkaa siis yhteydessä!

Talousarvion valmistelutyö vuoden 2022 osalta ete-
nee ja pohdinta rahojen käytön kohdentamisesta on juu-
ri parhaillaan työstettävänä. Talousarvion valmistelua 
voi hyvin verrata jokaiselle tuttuun joulun valmisteluun. 
Joulun valmistelupuuhat sisältävät paljon erilaista mie-
tintää, ideointia ja yhdessä tekemistä. Lasten lahjatoi-
veet, aikuisten arkiset puuhat ja niiden lempeä yhteen-
sovittaminen saavat aikaan rauhaisan lopputuloksen, 
jossa jouluna kuusen ympärillä koko perhe saa tuntea 
kiitollisuutta toisistaan. Samoin talousarvio valmistuu 
yhdessä tekemällä, kohdentamalla rahoja kuntalaisten 
yhteiseen hyvään. 

Unelmoidaan yhdessä, jotta tavoite Siikajoesta par-
haana kuntana toteutuu. Vaan eivät ne unelmat yksin 
riitä, tarvitaan myös tekoja sen eteen. Miten sinä voisit 
kantaa kortesi kekoon yhteisen unelman saavuttami-
seksi? Ollaanpa kuulolla!

Joulun aikaa odotellen,
Jonna Heikkilä

sivistystoimenohtaja

MAASEUTUPALVELUT

Joulukuu Alkuperäiskasvien ylläpitosopimus (2021) - maksuprosentti 100 %

Joulukuu
Luonnonhaittakorvaus (2021)

- kotieläinkorotus maksetaan vuonna 2022
- loppumaksu, noin 15%

Joulukuu Perustuki (2021) - maksuprosentti noin 95 %

Joulukuu Viherryttämistuki (2021) - maksuprosentti noin 95 %

Joulukuu Nuoren viljelijän tuki (EU) (2021) - maksuprosentti noin 95 %

Joulukuu Peltokasvipalkkio (2021) - maksuprosentti noin 95 %

Joulukuu EU:n lypsylehmäpalkkio (2021)
- ajanjakso 1.1.–15.9.

- maksuprosentti noin 70 %

Joulukuu EU:n nautapalkkio (2021)
- ajanjakso 1.1.–15.9.

- maksuprosentti noin 70 %

JOULUKUUN MAKSUT Maidon tuotantotuki (C-alue) maksetaan kuukausittain
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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. Jatkoa seuraa helmikuussa 2022.
14.12. klo 12-13 Peliriippuvuudet, kokemusasiantuntijan tarina, Pelirajaton

TYÖTÄ, TAITOA JA TUKEA -HANKKEEN KUULUMISET
Hankkeelle on saatu uudet tilat osoitteesta Ruukinkuja 2. Samoissa tiloissa toimii myös Siikajoen Solinan toimis-
to. Virallisia avajaisia vietetään myöhemmin.
Tulossa tammikuussa 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. Voit liittyä myös 
jäseneksi osuuskuntaan.

OLETKO VANHEMPAINVAPAALLA JA KAIPAAT OSA-AIKATYÖTÄ?
Osuuskunnan kautta on helppo palata työelämään pienin askelin. Osuuskunnassa voit tehdä työtä joustavasti 
elämäntilanteesi mukaan. Ota yhteyttä Siikajoen Solinan toimistoon 044 9247888 ja katsotaan, millä tavoin 
sinä voisit työskennellä osuuskunnassa.

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

PETOAITAHAKEMUS
Suurpetojen tekemiä kotieläinvahinkoja voi pyrkiä 
estämään sähköistetyllä petoaidalla. Suomen riis-
takeskus rahoittaa petoaitojen rakentamista. Li-
sätietoja ja hakulomakkeita löytyy sivulta https://
riista.f i/riistatalous/riistavahingot-ja-konfliktit/
riistavahinkojen-estaminen/suurpetovahinkojen-
estaminen/?shared=email&msg=fail
Lisätietoja antaa myös riistapäällikkö Harri Hepo-oja, p. 
029 431 2262.

VÄKI VAIHTUU SIIKAJOEN 
MAASETUTOIMISTOLLA
Maaseutuasiamies Pekka Seppinen ja toimistosihteeri 

Lea Lukinmaa jäävät eläkkeelle vuoden vaihteessa. Uu-
deksi maaseutuasiamieheksi on valittu Leila Leinonen, 
puh. 044 4691396. Leila on aloittanut jo työnsä Kalajo-
en kaupungin palveluksessa. Hänen pääasiallinen toimi-
pisteensä tulee olemaan Siikajoella.
Pekka Ja Lea kiittävät kaikkia Siikajoen viljelijöitä ja mui-
ta yhteistyökumppaneita yhteisistä työvuosista.

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

Siikajoen työllisyyspalvelut ja  Siikajoen työllisyyspalvelut ja  

Työtä, taitoa ja tukea -hanke  Työtä, taitoa ja tukea -hanke  

toivottavat rauhallista joulunaikaa!toivottavat rauhallista joulunaikaa!
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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.
Lääkärin ja hoitajan vastaanotot Ruukin ja Siikajoen-
kylän terveysasemilla ovat kiinni 24.12. - 2.1. Raahen 
terveysaseman lääkärin vastaanotto palvelee em. ajan.  

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. 
Laboratorio on suljettu terveysasemien ollessa sul-
jettuna 23.12. - 3.1. Nordlab Raahen laboratorio palve-
lee edellä mainitun ajan normaalisti. Maailmanlaajuisen 
tarvikepulan vuoksi itsemaksavien asiakkaiden palvelua 
on rajoitettu, 22.11.2021 alkaen uusia aikoja ei ole va-
rattavissa. NordLab tiedottaa, kun palvelu on jälleen 
käytettävissä.

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.
Ruukin ja Siikajoenkylän hammashoitolat ovat kiinni 
23.12. - 2.1. Raahen hammashoitola päivystää arkipäivi-
sin puh. 08 849 4708.

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. 
Ruukin neuvola on kiinni 23.-27.12., puhelintunti on ar-
kisin klo 12-13, puh. 044 439 4634. 
Siikajoenkylän neuvola on suljettuna 22.12.-31.12., tar-
vittaessa asiakkaat voivat olla yhteyksissä Ruukin neu-
volaan.
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. 
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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 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.
Päivätoiminta on suljettu 13.12. - 9.1.

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 vammaispalvelu- 
ohjaaja Marjo Lokka puh. 040 135 7902
Vammaispalveluohj. Ella Juntunen puh. 040 135 7904
Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä Marjo Kokkaret 
puh. 044 439 3717
Työkeskus Paja-Pehkola on suljettu 23.12 – 2.1. 

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.
Hyvinvointipiste NeuvoRassi on suljettu 27.12. - 2.1.

RAAHEN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY/OmaisOivan toimintaa: 
 
Perjantaisin klo 11-12 (10x alk. 5.11.) ohjattu kuntosali/liikuntaryhmä Kuntokeskus Sisussa (Ollinkalliontie 3, Raahe), 
pieni omavastuu. Et tarvitse aiempaa kokemusta kuntosaliharjoittelusta. 
pe 26.11. klo 12 Puheenjohtajan etäpäiväkahvit Teams-yhteydellä, ilm. sähköpostiosoite Riitalle 25.11. mennessä.  
to 2.12. klo 11-17 Tuu mukkaan! – iloa vapaaehtoistoiminnasta Praatissa (Kirkkokatu 43, Raahe), esillä Raahen 
seutukunnan vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia  
ti 7.12. klo 17-18.30 seutukunnallinen erityislasten vanhempien ryhmä huom! Langin Kauppahuoneella (Kirkkokatu 
19, Raahe) 
ke 8.12. klo 9-11 Omaishoidon infopiste Hyvinvointipiste NeuvoRassissa (Kirkkokatu 28, Raahe) 
ke 15.12. klo 12 Omaishoitajien keskustelupiiri Raahen seurakuntakodilla, iso sali (Kirkkokatu 10, Raahe) 
ke 15.12. klo 13 Päiväkahvit Heikinhovissa (Heikintie 1, Siikajoenkylä) 
to 16.12. klo 13 Joululaulutuokio Praatissa (Kirkkokatu 43, Raahe), laulattajana Leila Riihijärvi 
 
LIITY NYT YHDISTYKSEMME JÄSENEKSI! Henkilöjäsenmaksu 25€/v., kannatusjäsenmaksu 50, 70, 100€ tai 
enemmän/v. Liittyessäsi nyt saat loppuvuoden veloituksetta, jäsenmaksu veloitetaan vuonna 2022.  
Liittyminen onnistuu osoitteen www.raahenomaishoitajat.fi kautta tai ottamalla yhteyttä Riittaan. 

Otathan rohkeasti yhteyttä, jos kaipaat tietoa, tukea tai kuuntelijaa! 
Riitta Sipola p. 044 551 6803 (riitta.sipola@raahenomaishoitajat.fi)  
Milla Haapaniemi p. 044 551 6804 (omaisoiva.raahe@gmail.com)             
 
Ajankohtainen tieto toiminnastamme Raahelainen-lehdestä,  
www.raahenomaishoitajat.fi ja Facebookista. 
Toivotamme rauhallista Joulun aikaa sekä onnea vuoteen 2022! Veikkaus tukee toimintaamme 
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SIVISTYSTOIMI

Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus
pidetään

Revonlahden kirkossa klo10.
 

Jumalanpalveluksen jälkeen
ohjelmassa on 

seppeleenlasku sankarihaudoille
 ja 

juhla Revonlahden
seurakuntatalolla.

 
Tervetuloa!

 
 
 

Itsenäisyyspäivä  6.12.2021

 
 Nukketeatteriesitys

Paavolan koululla
3.12. klo 10:15

Järj. Siikajoen kirjastopalvelut
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 Siikajoen kunta aloittaa matkansa kohti Oulun
alueen kulttuuripääkaupunkivuotta 2026
tapaamalla Oulu2026-projektityöryhmän

edustajia Ruukin pääkirjastossa
maanantaina 7.12.2021 klo 9.

Tervetuloa  kaikki tulevista kuntamme
hankeprojekteista kiinnostuneet tähän

tilaisuuteen!

Tilaisuuden jälkeen sovimme yhteisen ideointi-illan
ajankohdasta, jossa voimme alkaa miettiä, 

kuinka voisimme kulttuurin keinoin luoda hyvinvointia ja
elinvoimaa alueellemme.

Pääsemme  oululaisten kanssa miettimään alueemme 
vetovoimatekijöitä mm. matkailun  kannalta ja
kyselemään esimerkiksi hankkeiden erilaisista

rahoitusnäkymistä.

KIRJASTOPALVELUT
KIRJASTOJEN AUKIOLOAJAT:
Ruukin pääkirjasto p. 040-3156 303  
ma 12-20, ti-to 12-19, pe 10-16
- omatoimikirjaston käyttöönotto on lähellä, mutta ei
  vielä tarkkaa päivämäärää tiedossa
- 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

JOULUNAJAN POIKKEUSAUKIOLOAJAT 
LÄHIKIRJASTOISSA:
27.12. Komppalinnan lähikirjasto avoinna klo 12-19
28.12. Revonlahden lähikirjasto avoinna klo 12-19
29.12. Luohuan lähikirjasto kiinni
30.12. Paavolan lähikirjasto avoinna klo 12-19
3.1.2022 Komppalinnan lähikirjasto avoinna klo 12-19
3.1.2022 Paavolan lähikirjasto avoinna klo 12-19
4.1.2022 Revonlahden lähikirjasto avoinna klo 12-19
5.1.2022 Luohuan lähikirjasto kiinni

PÄÄKIRJASTON LUKUPIIRI
3.12. Hargla: Apteekkari Melchior ja Rataskaivon- 
kadun kummitus

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 :)

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-
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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 Veera Karppinen p. 040 3156 243.

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.  
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 Ruo-
rilla (Pekkalantie 11) keskiviikkoisin klo: 14.00-15.30. 

Jos kaipailet lisätietoja, laita viestiä nuoriso-ohjaaja 
Ellulle p. 040 3156 255. Järj. Nuorisotoimi

Futisnuokkari 10-18-vuotiaille Ruukissa!
”Tuu mukkaa sellaisena kun oot!” Futisnuokkari torstai-
sin klo: 18.00-19.00. Paikkana on Ruukin liikuntahalli. 
Ilmojen kylmetessä siirrytään sisätiloihin. Toiminta on 
osallistujille maksutonta. Sään mukainen vaatetus ja 
vesipullo mukkaa!  Jos kaipaat lisätietoja, niitä saat ilta-
päivisin Katrilta p. 050 304 6350. Järjestää: FC Raahe 
yhteistyössä Siikajoen nuoriso-ja liikuntatoimien kanssa.

Jouluiset askarteluiltapäivät alakoululaisille Luo-
hualla ja Siikajoenkylällä!
Nuorisotoimi järjestää alakoululaisille suunnatut askar-
telu iltapäivät marraskuussa.  Askartelu iltapäivät ovat 
osallistujille maksuttomia ja sisältää välipalan. 

Tiistaina 7.12. Luohua, Tönkyräkangas klo: 15.30-
17.00.  Luohuan askartelu iltapäivä järjestetään yhteis-
työssä Luohuan kylät kanssa. 

Torstaina 9.12. klo: 16.30-18.00, Siikajoenkylän kir-
jastolla. Askartelu iltapäivä järjestetään yhteistyössä 
kirjastopalveluiden kanssa.

Ilmoittautumiset nuoriso-ohjaaja Ellulle viestillä/
whatsapp  p. 040 3156 255.

Joulupostia ikäihmisille!
Tuu mukaan askartelemaan joulukortteja ikäihmisil-

le. Kortteja askarrellaan nuortentalo Ruorilla torstaina 
2.12. klo: 16.30-18.00. Nuorisotoimi toimittaa kortit 
myöhemmin kirjastolle, josta ne toimitetaan lähialueen 
ikäihmisille. Tervetuloa, olet sitten minkä ikäinen tahan-
sa :) Jos kaipaat lisätietoa, ota yhteyttä nuoriso-ohjaa-
jaan 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 Ellul-
le p. 040 3156 255. Järj. Nuorisotoimi

Yläkoululaisten tyttöryhmä on alkanut nuorten-
talo Ruorilla!
Nuorisotoimi on aloittanut yläkoululaisille suunnatun tyt-
töryhmän. Tyttöryhmä on perjantaisin klo: 14.45-17.00, 
nuortentalo Ruorilla.  Teemoina itsetunto, tunteet, mie-
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lenhyvinvointi, kaverit, ystävät. Luvassa harjoituksia, kä-
dentaitoja, arjen hallinnan taitoja. Yhdessä olemista ja 
tekemistä. Oot tervetullut just sellasena ku oot <3 
Lisätietoja? Ota yhteyttä nuoriso-ohjaaja Elinaan.

Futisnuokkari 10-18-vuotiaille Ruukissa!
”Tuu mukkaa sellaisena kun oot!”
Futisnuokkari torstaisin (9.9. alkaen) klo: 18.00-19.00. 
Paikkana on Ruukin Kärkiniemen urheilukenttä. Ilmojen 
kylmetessä siirrytään sisätiloihin. Toiminta on osallistu-
jille maksutonta. Sään mukainen vaatetus ja vesipullo 
mukkaa! Jos kaipaat lisätietoja, niitä saat iltapäivisin 
Katrilta p. 050 304 6350. Järjestää: FC Raahe yhteis-
työssä Siikajoen nuoriso-ja liikuntatoimien kanssa 

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.

Joulupostia ikäihmisille!
Tuu mukaan askartelemaan joulukortteja ikäihmisille. 
Kortteja askarrellaan nuortentalo Ruorilla torstaina 
2.12. klo: 16.30-18.00. Nuorisotoimi toimittaa kortit 
myöhemmin kirjastolle, josta ne toimitetaan lähialueen 
ikäihmisille. Tervetuloa, olet sitten minkä ikäinen tahan-
sa :) Jos kaipaat lisätietoa, ota yhteyttä nuoriso-ohjaa-
jaan p. 040 3156 255. 

Joulua jokaiselle- ETKOT ja joulukonsertit!
Joulua jokaiselle joulukonsertit luvassa Siikajoenkylällä 
sekä Ruukissa! Konsertissa kuullaan joululauluja erilai-
sia versioina (esim. Pop,rock). Konsertit ovat maksut-
tomia ja niissä on kahvitarjoilu. Konsertit järjestetään 
yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Lisäksi 
nuorisotoimi järjestää ennen konsertteja nuorille Jou-
lua jokaiselle ETKOT, joissa vierailee myöskin illan artisti! 

ETKOT 
Siikajoenkylällä, Gumeruksen koulun kuvis luokka pe 
10.12. Klo: 17.00-19.00
Ruukissa, nuortentalo Ruori ke 15.12. Klo: 17.00-19.00

Joulua jokaiselle-konsertit 
Siikajoenkylä, Komppalinna klo: 19.00, konsertti on k-11. 
Äänenvoimakkuuden vuoksi. 
Ruukki, koulukeskuksen sali klo: 19.00, konsertti on k-11. 
Äänenvoimakkuuden vuoksi. 

Nuortentalo Ruorin pikkujoulut la 18.12.!
Nuortentalo Ruorilla vietetään nuorten pikku jouluja lau-
antaina 18.12. Klo: 18-22. 
Luvassa joulutietovisaa, glögiä, torttujen leivontaa. Tä-
män jälkeen nuokkarit jäävät joulutauolle. Lisätietoja 
saat nuoriso-ohjaaja Ellulta p. 040 3156 255

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

Tutustumaan Koulutuskeskus Braheen ja keilaa-
maan Vesipekkaan 7.12. 
Haluaisitko saada lisätietoa Koulutuskeskus Brahen 
opiskelu mahdollisuuksista? Lähde mukaan etsivän nuo-
risotyön ja nuorten työpajan yhteiselle reissulle tutustu-
maan. Vierailun jälkeen mennään yhdessä keilaamaan 
Vesipekkaan. Tarjolla ilmainen lounas. Lähtö Ruorilta 
klo 9.30 ja paluu Ruorille klo 14.30. Ilm. mukaan 30.11.
mennessä etsivä Veeralle p. 040 3156 243.

Tutustumaan Ruukin yrityspuiston yrityksiin ja 
työmahdollisuuksiin 8.12. 
Lähde mukaan tutustumaan Ruukin yrityspuiston yri-
tyksiin ja saamaan tietoa alueen työmahdollisuuksista! 
Tarkempi aikataulu tarkentuu myöhemmin someen. Li-
sätietoa saat etsivä Veeralta. Ilmottaudu mukaan 7.12 
mennessä etsivä Veeralle puh. 040 3156243. 

Avoimet ovet Ruorilla 16-29 –vuotiaille ma 13.12. 
Klo 17-20!
Ootko miettinyt, että ois mukava, kun olisi paikka, johon 
mennä viettämään aikaa ja ehkä tutustumaan uusiin 
tyyppeihin? Tule viettämään aikaa, pelamaan lautapelejä 
ja hörppäämään kahvit nuortentalo Ruorille Pekkalantie 
11:staan! Lisätietoja Etsivä nuorisotyöntekijä Veeralta 
040 3156 243.

Mun kammari – Peliriippuvuudet Ti 14.12. klo 12-13
Tule kuuntelemaan kokemusasiantuntijan tarina peli-
riippuvuudesta. Voit tulla katsomaan infoa Ruorille tai 
katsoa sen itsenäisesti Teams-yhteydellä. Suora linkki 
tapahtumaan löytyy Siikajoen kunnan sivujen tapahtu-
makalenterista. Lisätietoa etsivä nuorisotyöntekijä Vee-
ralta p. 040 3156 243.

Ostosreissu Wanilla kirppikselle ja Zeppeliiniin 
sekä vierailu Kempeleen Ohjaamoon ti 21.12
Lähdetään yhdessä tekemään löytöjä Wanilla kirppik-
selle ja ostoksille Zeppeliiniin. Käydään myös vierailulla 
Kempeleen Ohjaamossa. Reissussa tarjolla ilmainen 
lounas.  Mukaan mahtuu rajallinen määrä nuoria. Lähtö 
Ruorilta klo 9.15 ja paluu Ruorille n. klo 15.
Lisätietoa ja ilmottautumiset 20.12 mennessä etsivä 
nuorisotyöntekijä Veeralle p. 040 3156 243.

Joulupaja Ruorilla 22.12 klo 12-14
Joulu on jo ovella ja on aika pysähtyä nauttimaan joulun 
tunnelmasta  Tehdään yhdessä joulukortteja, leivotaan 
torttuja ja hörpätään glögiä. Ilmottautumiset etsivä 
Veeralle p. 040 3156 243.
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LIIKUNTATOIMI
LASTEN JA NUORTEN KYLÄKOHTAINEN 
KERHO- & HARRASTUSLISTA KAIPAA 
EDELLEENKIN TIETOJA ! 

Hox - Tosi tärkeä juttu :) Eli ilmoitatko minulle osoit-
teeseen marko.aijala@siikajoki.fi kerhot ja muut harras-
tus-aktiiviteetit joita kylälläsi joko on tai mahdollisesti 
pidät & ohjaat. Aktiviteetin nimi? Paikka? Aika? Yhteys-
tiedot & muuta? Kokoan niistä listan josta näkee kaiken 
mahdollisen tarjolla olevan osoitteesta www.siikajoki.fi. 
Korostan siis että kaikki muukin aktiviteetti - ei pel-
kästään liikunta :) KIITOS - lapsiperheiden psta! !

SALIVUOROT
Salivuorot näet www.siikajoki – liikuntatoimi – salivuo-
rot. Vapaita vuoroja voipi tiedustella liikuntasihteeriltä. 
Laskutus: Sivistyslautakunnan päätöksellä (v.2020) 
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 huolt :)

TAVALLISET TALLAAJAT 
senioreiden liikuntaryhmät liikkuvat seuraavasti:
Kuntosaliryhmät kokoontuvat: Maanantaina Paavola & 
Revonlahti. Tiistaina Ruukin Tallaajat ja Torstaina Paa-
volassa vielä toinen vuoro. Myös Vesitallaajat aloittivat 
jumppansa Raahen Vesipekassa 6.11. klo 13 ja jumpat 
jatkuu 18.12. ja ens vuonna jatketaan.
Vesijumpan kesto 45 min. Jumpan maksaa liikuntatoimi 
ja uintimaksun osallistuja itse. Näistä lisää infoa netissä 
& facessa ja tiedustella voipi toki allekirjoittaneelta :)

MASSALIIKUNTAKAMPANJAT
KUNTOSALIKAMPANJA 1.-30.11.2021. Suorituskortin 
löydät  www.siikajoki.fi ja seuraavalta sivulta. Korttien 
palautus 15.12. mennessä joko virastolle tai kirjastoihin. 
Arvontapalakinnot kulkeutuvat jokkaisen voittajan kottiin 
sekä aktiivisin kylä palakitaan ens kesän Pitätäpäivillä.

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!

KÄRPPÄREISSU 
Tampereen Ilvestä vastaan on  8.12. Bussilla mennään 
kuten tavallista. Lähtö Paavolasta klo 16.20 - Ruukki - 
Revis -Siikajoenkylä. Kustannus sulle on istumapaikkalip-
pu ja pieni kyytimaksu eli 30 e. Ilmoittautumiset marko.
aijala@siikajoki.fi tai 04031562421 (mieluiten viestinä).

LIIKUNTATOIMEN SUPERVIIKONLOPPU 
on tulosa alakutalvesta mikäli rajoitukset sallii.

YLEISIÄ, MAKSUTTOMIA LIIKUNTATOIMEN 
VUOROJA:
SEKASÄHLYvuorot:
Revonlahden koululla torstaisin klo 20-21.30.
Ruukin Liikuntahallilla sunnuntaisin klo 13-15.
Vuorot on tarkoitettu 13-99v ja ovat maksuttomia.
ps. Siikajoenkylällekki ois vuoro varattu jos löytys vastuu-
henkilö joka kuittaa avaimen :)
Perhe- ja Nuokkarifutis torstaisin Ruukin Liikuntahallilla
Perhefutis klo 17-17.45 ja nuokkarifutis klo 18-19.
Sulkapallo, Ruukin liikuntahalli, Su klo 11-12.30.

YHDISTYSASIAA! 
Järjestöilta pidetään 24.1.2022 ja samana päivänä on 
myös liikuntatoimen ja PopLin eli pohjoispohjanmaan lii-
kunnan tapahtuma. Näistä lissää ens tiedotteessa. 
T. Siikajoen kunnan järjestöyhdyshenkilö marko.aijala@ 
siikajoki.fi

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
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

HALUAISITKO TULLA MUKAAN SUUNNITTELEMAAN 4H-TOIMINTAA?
Etsimme uuteen ideatiimiimme jokaiselta kylältä 13–18-vuotiaita nuoria. Tarkoituksenamme on pohtia yhdes-
sä, minkälaista toimintaa lapset ja nuoret sekä lapsiperheet kaipaavat omalle kylälleen. Kun tiimi on koottu, 
ryhdymme suunnittelutyöhön jokaisella kylällä. Kokoonnumme myös yhdessä koko tiimin kanssa säännöllisesti 
nuortentalo Ruorilla. 
Luvassa on yhteisiä retkiä erilaisiin matkailu- ja vapaa-ajan kohteisiin, halukkaille erilaisia koulutuksia ja kurs-
seja, sekä vierailu mm. pelialan yritykseen tutustumaan pelien suunnittelun maailmaan. Etsimme yhdessä 
uudenlaisia tapoja touhuilla ja viettää aikaa kiinnostavan tekemisen äärellä. Kiinnostuitko? Ilmianna itsesi ja 
kaverisikin mukaan! Puh. 040 527 9295 (WhatsApp, viestit, soitot) / siikajoki@4h.fi / Facebook / Instagram

VIRKISTÄVÄ SIIKAJOKI -HANKE ETENEE KÄRKINIEMESSÄ
Lämpimät kiitokset kaikille talkoisiin jo osallistuneille – Kärkiniemeen kohosi tilava kotalaavu vanhan tulistelu-
paikan tilalle! Hanke jatkuu edelleen, ja etsimmekin Ruukin kylältä sekä lähikyliltä apuvoimia alueen siistimis-
työhön (raivausta) sekä pöydän, penkkien ja halkovajan rakentamiseen.
Tule mukaan tekemään omista ulkoilupaikoistamme entistä parempia meille kaikille kuntalaisille!

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

KOTIPALVELUTOIMINTA 
Kaipaatko lisäansioita vaikkapa koulun tai oman työsi oheen? 4H:n kotipalvelutoiminta etsii jatkuvasti uusia 
työntekijöitä koko kunnan alueella. Työtä on tarjolla kouluvuoden aikana silloin tällöin, kesällä enemmänkin. 
Koulutamme tehtäviin. Tule sinäkin mukaan!
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 PAAVOLAN VESI OY   TIEDOTTAA                           
HANKKEET 
Vuoden 2021 aikana on investoitu Tuomiojan ja Katinhännän alavesisäiliöiden ja paineenkorotusasemien 
sekä verkoston saneeraukseen ja myös uudisrakentamiseen. Vesilaitosten osalta on aloitettu Koivula 1 ja 3 
pohjavesilaitosten uudistaminen muuttamalla vedenkäsittely kalkkikivellä tapahtuvaksi. Viemärilaitoksen liet-
teen käsittely on muuttunut vuoden alusta Ruukin jätevedenpuhdistamon osalta ja Siikajoen -puhdistamo 
muuttuu ensi vuoden alusta siten, että liete jatkossa käsitellään biokaasulaitoksella. Lisäksi varaudumme 
ympäristönsuojelumääräysten tiukentumisen johdosta tarvittaviin lisäinvestointeihin jätevedenpuhdistamoilla.  

Vedenjakeluverkoston ikääntyessä on laitoksen toimintavarmuuden säilyttämiseksi tulevien 15…20 vuoden 
aikana saneerattava merkittävä osa verkostosta, sillä vanhimmat osat siitä ovat jo yli 50 vuotta vanhoja. 

TALVEEN VARAUTUMINEN  
Paavolan Vesi Oy muistuttaa asiakkaitaan kiinteistön omistajan tai haltijan kiinteistönhoitovastuulle kuulu-
vasta varautumisesta talveen, jotta kiinteistön vesijohdot sekä vesimittarit pysyvät sulana. Kiinteistön jää-
dessä pitkäksi aikaa käyttämättömäksi, kannattaa vesimittarin yhteydessä oleva sulkuventtiili aina sulkea. 
Jäätyessään vesimittarin painelasi tai vesijohtoputki voi haljeta ja aiheuttaa kiinteistölle mittavia kosteusva-
hinkoja. Jäätymisestä aiheutuneet putkistokorjaukset, mittarinvaihto- sekä sulatustyökustannukset voivat 
nousta useisiin satoihin euroihin.   

Jäätyminen voidaan estää huolehtimalla vesimittari- ja vesijohtolaitetilan riittävästä lämmityksestä sekä sul-
kemalla tai suuntaamalla tuuletusaukot siten, että kylmä ilmavirtaus ei jäähdytä vesijohtolaitteita. Myös ky-
seisten tilojen ikkunoiden ja ovien tiivistys tulisi tarkastaa. Teknisen tilan korvausilma-aukot tulisi sijoittaa riit-
tävän etäälle vesijohtolaitteista. Mikäli vesimittari ei sijaitse kiinteistön lämpimissä tiloissa, tulisi tilaan asen-
taa minimissään pakkasvahtitoiminnolla varustettu sähköpatteri. On huomioitavaa, että vesijohtolaitteiden 
jäätymistä voi esiintyä myös uusissa omakotitaloissa.  

Kovilla pakkasilla voidaan vesijohdon jäätymistä estää pienellä veden juoksuttamisella kiinteistön hanasta. 
Juoksuttamisesta aiheutuva kustannus on pieni verrattuna jäätyneen vesijohdon sulatuksesta aiheutuvaan 
kustannukseen. On huomattava, että juoksutusta on jatkettava vielä pari päivää sen jälkeen, kun pakkaset 
ovat jo hellittäneet, sillä johtojen jäätymisiä esiintyy vielä sään lauhduttuakin.  

 UUDET MAKSUT (TAKSA)  

Paavolan Vesi Oy:n maksut ovat 1.1.2022 alkaen seuraavat: 

Maksut alv 24 %  Vaikutus nelihenkisen talouden kuukausimaksuihin. 
Arvioitu kulutus 200 m3/vuodessa 

Veden käyttömaksu    1,43 €/m3  Veden käyttömaksuun vaikutus 0,41 €/kk 
Veden perusmaksu  9,25 €/kk/ty  Veden perusmaksuun vaikutus 0,02 €/kk 
Jäteveden käyttömaksu    2,11 €/m3  Jäteveden käyttömaksun vaikutus 0,62 €/kk 
Jäteveden perusmaksu  9,75 €/kk/ty  Jäteveden perusmaksuun vaikutus 0,02 €/kk  

Liittymismaksut   Vesimaksujen yhteisvaikutus   0,43 €/kk 
Liittymismaksu vesijohtoon               1.500 €  Jätevesimaksujen yhteisvaikutus   0,64 €/kk 
Liittymismaksu viemäriin              2.400 €  Korotuksen yhteisvaikutus 1,07 €/kk 

 
Vesijohtoon liittyneelle 4 henkiselle taloudelle taksan korotus vaikuttaa vesimaksuihin noin 0,43 € / kk. 
Vesijohtoon sekä viemäriin liittynyt 4 henkiselle taloudelle, on korotuksen vaikutus noin 1,07 € / kk.  

Yhtiön taksaa on tarkastettu edellisen kerran 1.1.2021. Taksan muutoksen syynä ovat kohoavat toimintakus-
tannukset sekä yhtiön investointitason kasvu. Voimassa olevan vesihuoltolain mukaan vesihuollon maksujen 
tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset 
(Vesihuoltolaki 18§). Vesihuoltomaksut Siikajoen kunnassa ovat taksan muutoksen jälkeen Pohjois-Suomen 
vesilaitosten keskimääräisessä tasossa.  

Lisätietoja ja ajankohtaista asiaa paikallisesta vesihuollosta löytyy internetistä osoitteesta www.paavolanvesi.fi 
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Neste  
Revonlahti

VIRTA-hankkeen kautta pyrittiin edistämään Siikajoen 
alueen yrittäjien, yritysten ja selkeästi liiketoimintaa har-
joittavien yhdistysten toimintaedellytyksiä. Lisäksi sillä 
parannettiin tietoisuutta maaseudulla toimivista yrityk-
sistä sekä niiden tuottamista palveluista ja tuotteista.

Hankkeen tavoitteena oli lisätä yrittäjyyden näkökul-
masta katsottuna Siikajoen elinvoimaisuutta, viihtyisyyt-
tä ja vetovoimaisuutta, josta hyötyvät niin yrittäjät, kun-
ta, kuin kuntalaisetkin. Tässä onnistuttiin.

Ilman Ruukin Yrityspuiston hallinnointia, yksityisra-
hoitukseen osallistuvien yrittäjien luottamusta hankkee-
seen, sekä Norsun (Nouseva Rannikkoseutu ry) hallituk-
sen myötämielistä päätöstä, VIRTA-hanke olisi jäänyt 
toteuttamatta ja moni yritys yrittäjineen olisi edelleen 
usean tietoisuuden ulottumattomissa. Siikajoella on pal-
jon yrittäjyyttä!

VIRTA-hanke toimi yrittäjyyden äänitorvena, jonka 
kaiku kuului yli kuntarajojen. Hanke ei ollut yksittäisen 

VIRTA-HANKE KIITTÄÄ!

yrityksen menekinedistämiseen tarkoitettu, vaan sillä 
julkituotiin alueen yrittäjyyttä yleisesti yrittäjätarinoilla. 
Hanke näki päivänvalon 1.1.2020 ja päättyi 30.11.2021. 
Hanketta hallinnoi Ruukin Yrityspuisto Oy.

Tässä vielä nippelitietoa:
• 68 yrittäjätarinaa kirjoitettu 
• 86 yrittäjää mukana 
• 96 yritystä mukana 
• 11 videota on kuvattu
• 9 podcastia nauhoitettu

Kanavat olivat:
• Facebook (ehdoton ykkönen)
• YouTube
• Instagram
• LinkedIn
• Soundcloud: VIRTA & Siikkis (Honka & Kivi à la Oja) 

Nyt on aika kiittää jokaista yrittäjätarinansa kertojaa, VIRTA-hankkeen matkassa ollutta  kulkijaa, 
sekä hengessä mukana olijaa, jokaista teitä on tarvittu, jotta hanke saatiin maaliin asti. Hankkeen 
tiimoilta yrittäjätarinat on nyt kirjoiteltu, poristu, kuvattu sekä kerrottu. Kiitos!
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Podcastit valmistuivat yhteistyössä paikallislehti 
Siikajokilaakson kanssa, silloisen päätoimittaja 
Juha Honkalan ollessa vielä ruorissa. Hienosti on 
toiminut yhteistyö myös nykyisen päätoimittajan, 
Sari Kihnulan kanssa. Yhteistyötä aina tarvitaan, 
jotta saadaan alueen yritystoimintaa esille.

Videot toteutettiin alan konkarin, Videcam 
Oy:n, varmassa otteessa ja lopputulosta voi vaan 
kiitellä. Yhteistyö heidän kanssaan sujui kitkatto-
masti sekä ammattitaidolla. 

Artikkleita tuli kirjoiteltua x-määrä eri medioi-
hin, laskuissa meni matkan varrella jo sekaisin,  
ja hyvin paikallislehti Siikajokilaakso toi hanketta 
esille. Tapahtumia ei vallitsevan maailmantilan-
teen vuoksi montaa pidetty, mutta mukana oltiin 
mm. Ruukin Pitäjäpäivillä 10.7.2021 sekä Ruukin  
Yrityspuiston Avoimien ovien päivässä 7.9.2021. 

Siellä missä oli paikallinen yrittäjäyhdistys, 
Siikajoen Yrittäjät, siellä oli myös VIRTA-hanke 
mukana, näitä olivat mm. PPY:n tilaisuudet sekä 
aamuparlamentit, valtuustoseminaari, etc. Mark-
kinoinnillisia materiaalejakin valmistui hankkeen 
tiimoilta, näistä mainittakoon tapahtumien teltta. 
Yrittäjäyhdistyksen uutiskirjeessä, joka tavoittaa 
120 paikallista yrittäjää joka kuukausi, VIRTA-
hankkeesta kerrottiin ja asiasta muistuteltiin.

Palaute on ollut ainoastaan positiivista tähän 
suuntaan, ja moni on sisäistänyt paikallisten pal-
veluiden pysyvyyden tärkeyden. Moni on myös 
tiedostanut, kuinka paljon alueella on yrittäjyyt-
tä:  ”uusi” yritys on tullut tietoon, vaikka se olisi 
toiminut alueella jo pitkään. Yhteistyökuvioita eri 
yrittäjien kesken on syntynyt. Yrittäjät ovat ilmoit-
taneet, että asiakkaita on riittänyt, kun tietoisuus 
on lisääntynyt. Monta tarinaa jäi kirjoittamatta, 
mutta kun "rahnat” loppuu, niin ne loppuu. Hyvin 
yrittäjät tähän lähtivät mukaan, siitä ei voi olla 
muuta kuin kiitollinen!

VIRTA-hankkeen someseinä on pysynyt puh-
taana idiotismilta, joka on jo saavutus sinänsä in-
ternetin ihmeellisessä maailmassa. Sometilejä ei 
tulla alas ajamaan ja ne jäävät elämään, aika näyt-
tää miten. VIRTA-hankkeen löydät helposti hakusa-
nalla #virtahanke tai ihan VIRTA-hanke. Lisätietoa 
löydät Ruukin Yrityspuiston kotisivulta: www.ryp.fi

Käytetään paikallisia palveluita, jotta Siikajoki py-
syy elinvoimaisena. Maailma ei ole valmis, sitä ei 
ole myöskään Siikajoki. Aina kuitenkin kannattaa 
yrittää!

Nyt toivotan mukavaa loppuvuotta, hymyillään kun 
tavataan ja ajatuksia vaihdellaan!

VIRTA-hankkeen projektipäällikkö
Kirsi Kivioja
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ELÄKELIITON PAAVOLAN 
YHDISTYS RY

Sääntömääräinen SYYSKOKOUS
Paavolan nuorisoseurantalossa ti 30.11. klo 12.

Kahvitarjoilu. TERVETULOA!

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 Hermannin, 
Mannisen Vaarin tai Kuuluisan Kirkkoherramme…
Kuka tietää? SITTEN  VÄLIAIKA JA KAHAVIA… jonka jäl-
keen illan näytelmä, MANUN NAIMAHUOLET! 
Lopuksi tanssitaan.
Ohjelman kesto väliaikoineen n. 2h15min.
Matkan hinta on 35 euroa ja se sisältää matkat, 
pääsylipun ja pullakahvit.
Sitovat Ilmoittautumiset 03.12.11.21 mennessä Rii-
talle 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 noin klo 24. 
Tervetuloa nauttimaan pikkujoulusta!  
Noudatamme koronatilanteen mahdollisesta etene-
misestä johtuvia alueellisia ohjeistuksia.

Revonlahden kuntoiluryhmä/Tavalliset tallaajat  
kokoontuu vielä kolmesti. Syyskausi päättyy 29.11.  
Kevätkausi alkaa ma 3.1. 2022.  Ryhmä kokoon-
tuu koulun kuntosalille maanantaisin klo 14.30. 
Ruukin kuntoiluryhmä/Tavalliset Tallaajat Ruukin 
kuntosalilla (pesäpallokentän vieressä) tiistaisin klo 
10 alkaen. 
Boccian syyskausi  päättyy ke 1.12. ja kevätkausi 
käynnistyy ke 5.1.2022. Bocciaa pelataan yhdessä 
Ruukin invalidien kanssa keskiviikkoisin klo 14.40 
alkaen Ruukin liikuntahallissa (ent. yläasteen sali). 
Ruskakerho on jo jäänyt joululomalle. Kevätkausi 
alkaa taas to 13.1.2022. Kerho kokoontuu Kreivin-
saaressa joka parillisen viikon torstai klo 12. 
Seurailkaa ilmoittelua  facebookissa, yhdistyksen 
kotisivuilla elakeliitto.fi/yhdistykset/ruukki, Siika-
jokilaakson järjestöpalstalla ja kuntatiedotteessa. 
Yhdistyksen toimintaa (esimerkiksi jäseneksi liitty-
minen, jouluateria, uuden Joulutervehdyslehden 
ostaminen) 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.

 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 2022:
 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 2022:
 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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SEURAAVA SIIKASANOMAT  
1/2022 ILMESTYY TO 30.12.2021  

HUOM!! Aineistot  
MA 13.12. KLO 10 mennessä  

os. kuntatiedote@siikajoki.fi

sanomatsanomat

toivottaa
Rauhallista Joulua ja  
Hyvää Uutta Vuotta

jäsenille, asiakkaille ja  
yhteistyökumppaneille!

RAAHEN ALUEEN 
KUULO RY

PAAVOLAN KARJALASEURA RY
Järjestää puurojuhlan 5.12.2021 kello 13.00 

Irma Pietarilan kodissa (Tölvääntie 5).

Otamme huomioon korona-tilanteen ja  
seuraamme sitä.

Tarjolla riisipuuroa ”viskunasopan” kanssa. 
Lauletaan yhdessä joululauluja ja vietetään  

jouluinen hetki. Lopuksi torttukahvit.

Tervetuloa!

RAAHEN SEUDUN 
DIABETESYHDISTYKSEN 

TOIMINTAA
Syksyn viimeinen kaikille avoin kahvibingo on maa-

nantaina 29.11. klo 15-17 diabetesyhdistyksen 
toimintatilassa (Rantakatu 7E, Raahe). 

Bingonpeluu ja torttukahvit yhteensä 5e. Viimeisen 
kierroksen palkintona joulukinkku. Tervetuloa kaikki 

bingon ystävät! Myynnissä Karkelon kotimaisia kiris-
tämättömiä sukkia.

JOULU JOUTUU, JOUDU SINÄKIN PIKKUJOULUUN!

Diabetesyhdistys järjestää pe 10.12. klo 19 
perinteisen pikkujoulun Vihannin Nuorisoseuralla, 
os. Onnelantie 16. Tarjolla perinteinen jouluateria. 

On kinkkua, rosollia ja laatikoita, sekä tietysti torttu-
kahvit. Jäsenelle ja seuralaiselle 10e/hlö, tasaraha 
mukaan. Ken lahjan tuo, hän lahjan saa (lahjan arvo 

5-10e). Tervetuloa nauttimaan joulutunnelmasta 
ja laulamaan yhdessä joululauluja.  

Pistä tekstiviestiä osallistumisestasi Marjaliisalle 
numeroon 040 7078981, viimeistään 26.11.  

Järjestämme tarvittaessa kimppakyytejä.

Diabetesyhdistys kiittää kuluneesta vuodesta ja 
toivottaa kaikille jäsenille perheineen rauhaisaa 

joulunaikaa ja onnellista uutta vuotta 2022!

TUOMIOJAN NUORISOSEURA
Uusi Tuomiojan Nuorisoseuran monitoimitalo on 
noussut hurjaa vauhtia Tuomiojan kylälle. Tällä 
hetkellä tehdään sisärakennustöitä ja rakennuk-
sen pitäisi olla valmis loppu keväällä/kesällä. 
Monitoimitalo hankkeellemme on saatu rahoitus 
Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen Mannersuo-
men maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-
2020. Osa rakennustyöstä on tehty talkootöinä 
ja talkoita on innokkaille vielä runsaasti tarjolla 
sisätöiden muodossa kevättalvella. 
Tuomiojan Nuorisoseura haluaa kiittää Rakennus 
ja Sisustus Paten porukkaa ja erityisesti ahkeria 
talkoolaisiamme. Toivotamme heille ja toki myös 
muille kylä- ja kuntalaisille oikein ihanaa ja rauhal-
lista Joulunaikaa.
P.S. Jos talkoohommat kiinnostaa niin ilmoittau-
duppa mukaan soittamalla tai viestittämällä Tuo-
makselle. Eiköhän kaikille jotakin hommaa löydy.
P.S.S. Jos talkoohommat ei innosta, mutta haluat 
tukea rakennus hankettamme muulla tapaa voit 
tehdä lahjoituksen keräystilillemme FI23 5317 
1720 0757 74. Viestikenttään:  RA/2021/1303. 
Pienkeräys on käynnissä vuoden 2021 loppuun. 
Pienkeräyksen keräysnumero RA/2021/1303. Varojen 
ensisijainen käyttötarkoitus on uuden monitoimitalon 
lattiapinnotteisiin sekä muuhun sisärakentamiseen. 
Toissijainen käyttötarkoitus uuden monitoimitalon salin 
kalusteet ja tarpeisto. Keräyksen järjestäjä Tuomiojan 
Nuorisoseura ry. Puheenjohtaja Tuomas Parttimaa p. 
041-5498324 Sihteeri Essi Saarela p. 040-8394987. 
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SEURAAVA SIIKASANOMAT  
1/2022 ILMESTYY TO 30.12.2021  

HUOM!! Aineistot MA 13.12. KLO 10 mennessä  
os. kuntatiedote@siikajoki.fi
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JULKINEN TIEDOTE

Sydämeni Sydämeni 
JouluJoulu

PYTINKI-KUORONPYTINKI-KUORON

12.12.2021 Pattijoen kirkko klo 1512.12.2021 Pattijoen kirkko klo 15
12.12.2021 Paavolan kirkko klo 1812.12.2021 Paavolan kirkko klo 18

johtaa  
Sanna Jaako

Vapaaehtoinen ohjelma 10,-

Pytinki-kuoro ry, Siikajoki-opisto, Opintokeskus SIVIS

-konsertti

& JOULUMYYJÄISET PAAVOLASSA
la 11.12. klo: 9 – 14

Paja-Pehkola (Keskustie 7)
ent. Kotokahvila (Paavolantie 16)

Kaunista ja käytännöl- 
listä jouluun.
Joulupukki vierailee  
klo 11 - 12
TERVETULOA
Maksut käteisellä

HEIJASTINTEMPAUS  
– ÄLÄ MAASTOUDU LIIKENTEESSÄ

Lähdetään joukolla heijastinkävelylle, 
koiran kanssa tai ilman,

joka kylällä to 25.11. klo18
Kokoontumispaikat:

Siikajoenkylä, Heikinhovi
Revonlahti, koulu

Ruukki, tori
Tuomioja, seurantalo

Paavola, kaupan parkkipaikka
Luohua, Ylipääntien risteys

Tervetuloa kaikki mukaan!


