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Kirjoittaessani tätä pääkirjoitusta vuosi on lopuillaan. 
Alkavaa vuotta kuitenkin varjostaa pitkään jatkunut 
korona-aika ja pelko omikron-variantista. Pohjois-Poh-
janmaalla ollaan koronan leviämisvaiheessa. Koko seu-
tukunnassa on jouduttu turvautumaan tiukempiin ra-
joituksiin. Koronapassi on otettu käyttöön turvaamaan 
kuntalaisia. Uskon ja toivon, että hyvällä käsihygienialla, 
kasvomaskin käytöllä ja rokotussuojalla suojelemme 
itseämme ja lähimmäisiämme.  Toivotaan, että tuleva 
vuosi olisi parempi koronatilanteen suhteen. 

Uusi vuosi 2022 alkaa vaaleilla. Vihdoinkin tammi-
kuussa pidetään Suomen ensimmäiset aluevaalit, joissa 
valitaan aluevaltuustot hyvinvointialueille. Ensimmäinen 
aluevaltuusto aloittaa toimikautensa 1.3.2022. Poh-
jois-Pohjanmaalla aluevaltuustoon valitaan 79 jäsentä. 
Aluevaaleissa on kyse tärkeistä jokaisen kuntalaisen ar-
kea koskevista asioista. Aluevaaleissa valitut valtuutetut 
päättävät hyvinvointialueiden lähipalveluiden järjestämi-
sestä vuoden 2023 alusta alkaen. Aluevaaleissa on eh-
dokkaana kunnastamme erittäin hyviä ja asiantuntevia 
ehdokkaita. Toivon, että saamme heistä mahdollisim-
man monta aluevaltuustoon. Aluevaltuustossa valitut 
päättäjät tekevät yhteistyötä päätettäessä meidänkin 
kuntamme sosiaali- ja terveyspalveluista ja näiden lähi-
palveluiden saatavuudesta. 

Siikajoelle on erittäin tärkeää, että saamme pitää 
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UUTTA ODOTTAESSA
hyvin toimivat lähipalvelut. Hyvinvointikeskuksissa tar-
jottavilla terveydenhuollon palveluilla on suuri merkitys 
jokaiselle kuntalaiselle. Ennaltaehkäisevien ja peruspal-
veluiden saatavuus lähipalveluina on parasta, mitä kun-
nassamme voidaan tarjota kuntalaisten hyvinvoinnin 
turvaamiseksi terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
palveluiden osalta. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudis-
tuksen tarkoituksenahan on tuoda palvelut lähemmäs 
kuntalaisia ja parantaa palvelujen saatavuutta ja saavu-
tettavuutta.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue vastaa vuodes-
ta 2023 eteenpäin myös pelastustoimen palveluiden 
järjestämisestä. Kunnallemme on erittäin tärkeää, että 
palo- ja pelastuslaitoksen palvelut ovat kunnassamme 
nopeasti saatavilla. Yhteistyö pelastuslaitoksen ja so-
pimuspalokunnan kanssa on ollut hyvää ja ansiokasta, 
joten toivon tämän tulevaisuudessakin jatkuvan.

Meidän kuntalaisten on tärkeää käyttää äänioike-
uttamme ja vaikuttaa. Annathan sinäkin äänesi ennak-
koon 12.-18.1.2022 tai varsinaisena äänestyspäivänä 
23.1.2022 kunnassamme olevilla äänestyspaikoilla. 

Kiitän kuluneesta vuodesta ja toivotan onnellista ja hy-
vää uutta vuotta 2022. Pidetään huolta toisistamme!

Riitta-Liisa Salmenkangas
valtuuston puheenjohtaja

Aluevaalipaneeli
järjestetään

11.1.2022 klo 18
Ruukin koululla

Seuraa tapahtuman 
tarkempaa
ilmoittelua
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SIIKAJOEN KUNTA  
       
     K U U L U T U S 

 
 
ALUEVAALIT 2022 
 
Eduskunta on 23.6.2021 hyväksynyt sote-uudistusta koskevan hallituksen esityksen.  
Uudistuksessa maahan perustetaan 21 hyvinvointialuetta ja niille siirretään kunnista vastuu sosiaali- 
ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä. 
 
Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan 
aluevaaleilla. Aluevaaleissa vaalipiirinä on hyvinvointialue. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointi-
alueeseen kuuluu 30 kuntaa. Ehdokkaat asetetaan koko hyvinvointialueelle ja äänestäjät 
äänestävät vain oman hyvinvointialueensa ehdokkaita. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. 
 
Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle valitaan  
79 valtuutettua ja heille varavaltuutetut. 
 
Vaalipäivän äänestys 
Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022 klo 9.00 – 20.00. Vaalipäivänä 
äänioikeutettu voi äänestää vain sillä äänestysalueella, joka on merkitty ilmoituskorttiin hänen 
äänestyspaikakseen. Siikajoen kunnan äänestysalueet ja niiden äänestyspaikat ovat:  
 
Nro Äänestysalue  Äänestyspaikka ja osoite 
001 Siikajoenkylä   Komppalinna, Jaakontie 1 B, 92320 Siikajoki 
002 Ruukki   Pääkirjasto, Opintie 3, 92400 Ruukki 
003 Paavola    Paavolan koulu, Koulutie 2, 92430 Paavola 
004 Revonlahti  Revonlahden koulu, Koulukuja 11, 92350 Revonlahti 
 
Ennakkoäänestys  
Ennakkoäänestys järjestetään ajalla 12. - 18.1.2022. Siikajoen kunnassa yleiset 
ennakkoäänestyspaikat ja aukioloajat ovat: 
 
Komppalinna, Jaakontie 1 B, 92320 Siikajoki 
12. – 14.1 2022 (ke-pe) klo 10.00 – 18.00 
15. – 16.1.2022 (la-su)  klo 11.00 – 15.00 
17. – 18.1 2022 (ma-ti)  klo 10.00 – 18.00 
 
Pääkirjasto, Opintie 3, 92400 Ruukki 
12. – 14.1 2022 (ke-pe) klo   9.00 – 19.00 
15. – 16.1.2022 (la-su)  klo 11.00 – 15.00 
17. – 18.1 2022 (ma-ti)  klo   9.00 – 19.00 
 
Laitosäänestys 
Erityisiä ennakkoäänestyspaikkoja Siikajoen kunnassa ovat Palvelukeskus Mäkelänrinne, 
Heikinkuja 4, 92400 RUUKKI, Paavolatalo, Metsätie 25, 92430 PAAVOLA, Hoivakoti Attendo 
Siikapirtti, Pitkätie 3, 92320 SIIKAJOKI ja Karentiakodit, Karinkannantie 90, 92330 KARINKANTA. 
Laitoksessa toimitettavan ennakkoäänestyksen ajankohta ilmoitetaan ao. laitoksen ilmoitustaululla.  

Kotiäänestys 
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai 
ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, sekä hänelle määrätty omaishoitaja saa 
äänestää ennakolta kotona kotikunnassaan. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään 
tiistaina 11.1.2022 klo 16.00 mennessä. Ilmoittautumisen voi tehdä puhelimitse (p. 040 3156 210 
tai 040 3156 214) tai postitse osoitteeseen Siikajoen kunta/Keskusvaalilautakunta, Virastotie 5 A, 
92400 Ruukki. 
 
Siikajoella  2.12.2021   Siikajoen kunnan keskusvaalilautakunta  
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TYÖLLISYYSPALVELUT JA KUNTAKOKEILU
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

TYÖTÄ, TAITOA JA TUKEA -HANKE MUISTELEE…
Hanke lähti liikkeelle kesäkuussa 2020, jolloin elettiin jo korona-aikaa. Koko hankkeen ajan on siis pandemia 
haitannut toimintaa. Monenmoista koulutusta on kuitenkin järjestetty, enimmäkseen verkon välityksellä tosin. 
Uusi osuuskunta saatiin perustettua kesällä 2021, kun oli ensin kouluttaudu asiaan. Vähitellen joulua kohden 
vilkastuen on toiminta lähtenyt osuuskunnassa käyntiin. Hanke muutti toimistonsa osoitteeseen Ruukinkuja 2 
vähän aikaa sitten ja samoissa tiloissa toimii nyt myös Siikajoen Solina Osk:n toimisto.

…JA KATSOO TULEVAISUUTEEN
Hankkeelle haetaan jatkoaikaa, koska korona on sotkenut kuvioita. Toiveena on, että voimme jatkaa ainakin ke-
sään saakka. Suunnitelmissa on toteuttaa vielä monia hankesuunnitelman mukaisia toimenpiteitä, kuten koulu-
tuksia. Tammikuussa onkin tulossa 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 ELÄKKEELLÄ TAI VANHEMPAINVAPAALLA JA KAIPAAT OSA-AIKATYÖTÄ?
Osuuskunnan kautta on helppo palata työelämään pienin askelin tai ansaita vähän lisätuloja. 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

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-to 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-
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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: terveydenhoi-
taja Tuuli Ahonperä puh. 044 439 4634. Ruukin luon-
to- ja hevoskeskus (Ruukin maaseutuopisto): tervey-
denhoitaja Eveliina Lehto puh. 040 135 7715

LAPSIPERHEIDEN PALVELUOHJAUS
Kun jokin asia perheen, lapsen tai nuoren tilanteessa 
huolettaa, ota ensisijaisesti yhteyttä lapsiperheiden pal-
veluohjaukseen.  Palveluohjaaja on tavoitettavissasi ar-
kisin 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 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.

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

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.
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Raahen seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry/OmaisOivan toiminta  
on suunnattu kaikille Raahen seutukunnan omaishoitajille ja läheisille, 
riippumatta omaishoitotilanteesta tai siitä saako kunnallista omaishoidon 
tukea. Omaishoitajana voit osallistua toimintaamme yksin tai yhdessä  
läheisesi kanssa. Myös entiset omaishoitajat ja vapaaehtoistoiminnasta 
kiinnostuneet ovat tervetulleita.  

 
Alkuvuoden 2022 toimintaamme korona-tilanteen salliessa:  
Perjantaisin 7.1., 14.1. ja 21.1.2022 klo 11-12 ohjattu kuntosali/liikuntaryhmä Kuntokeskus Sisussa 
(Ollinkalliontie 3, Raahe), pieni omavastuu.  
Keskiviikkoisin 19.1., 16.2., 16.3., 20.4. ja 18.5. klo 13 ”Päiväkahvit” Heikinhovissa (Heikintie 1, 
Siikajoenkylä)  
Kuukauden viimeinen perjantai klo 12 Puheenjohtajan etäpäiväkahvit Teams-yhteydellä, alk. 28.1.2022, 
ilmoitathan sähköpostiosoitteesi Riitalle päiväkahveja edeltävään päivään mennessä. Annamme 
tarvittaessa opastusta tietokoneen sekä Teams-yhteyden käytössä. 
 
Omaishoitajien tuetut lomat (Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry) ja Kelan kuntoutuskurssit:  
Tuetut lomat tarjoavat pienen tauon arkeen, vertaistukea sekä erilaista ohjelmaa Sinulle, joka autat 
läheistäsi selviytymään arjessa. Lisätietoa https://mtlh.fi/loman-hakeminen/  
Kelan järjestämän kuntoutuksen tavoitteena on tukea omaishoitajien toimintakykyä ja kohentaa 
elämänlaatua. Lisätietoa omaishoitajan yksilö- ja parikursseista https://www.kela.fi/omaishoitajat-
sopeutumisvalmennuskurssit 
 
Otathan rohkeasti yhteyttä, jos kaipaat tietoa, tukea tai kuuntelijaa! 
OmaisOivan työntekijät: 
Riitta Sipola p. 044 551 6803 (riitta.sipola@raahenomaishoitajat.fi)  
Milla Haapaniemi p. 044 551 6804 (omaisoiva.raahe@gmail.com)     
Yhdistyksen puheenjohtaja: 
Aarne Eskola p. 040 552 3331 
 
OmaisOivan toimisto sijaitsee Kauppakeskus Mastossa, 2krs. (Ollinkalliontie 3, 92100 Raahe, Citymarkettia 
vastapäätä). Työntekijät tavoitat toimistolta henkilökohtaisesti pääsääntöisesti maanantaisin klo 9-13 sekä 
puhelimitse myös muina arkipäivinä. Seuraathan ajantasaista tietoa toiminnastamme Raahelaisen 
Seurat-palstalta, www.raahenomaishoitajat.fi sekä Facebookista. 
 
 

LIITY NYT YHDISTYKSEMME JÄSENEKSI!  
Henkilöjäsenmaksu 25€/v., kannatusjäsenmaksu 50, 70, 
100€ tai enemmän/v.  
Jäsenenä saat mm. Lähellä-lehden (4 numeroa vuodessa), 
palveluoppaan omaishoitajille ja läheisille sekä yhdistyksen 
jäsenkirjeen 2krt/v. Liittyminen onnistuu osoitteessa 
www.raahenomaishoitajat.fi tai ottamalla yhteyttä 
Riittaan (myös lahjajäsenyys on mahdollista). 

 
 

 

                 Veikkaus tukee toimintaamme 
  



- 7 -

Siikajoen kuntatiedote

SIVISTYSTOIMI
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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 korona 
ohjeistuksia toiminnoissamme. Seuraathan somesta re-
aaliaikaiset tiedot. Tulethan toimintoihin vain terveenä :)

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 (Tuuk-
kanen) 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.

ALLE KOULUIKÄISET

Perhefutis Ruukissa torstaisin!
”Suunnattu 2-6-vuotiaille yhdessä vanhemman kanssa. ” 
Aloitusaika varmistuu myöhemmin, riippuen vallitsevas-
ta tilanteesta. Seuraile ilmoitustauluja ja nuorisotoimen 
some-kanavia. Järjestää: FC Raahe yhteistyössä Siikajo-
en 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.

Ruukki (parilliset viikot)  Ruukki, nuortentalo Ruori. 
(vko 2) to 13.1. klo: 14.00-15.30

Siikajoenkylä (parittomat viikot) kylätalo Heikinhovi, 
(vko 3) to 20.1. klo: 14.00-15.30

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. Varhaisnuokka-
rit on, Ruukin kylällä, nuortentalo Ruorilla (Pekkalantie 
11) keskiviikkoisin (vko 2) ke 12.1. klo: 14.00-15.30.  Jos 
kaipailet lisätietoja, laita viestiä nuoriso-ohjaaja Ellulle p. 
040 3156 255. Noudatamme voimassa olevia korona 
rajoituksia ja suosituksia. Seuraathan tiedottamista wil-
man ja somen kautta. Järj. Nuorisotoimi

Futisnuokkari 10-18-vuotiaille Ruukissa!
”Tuu mukkaa sellaisena kun oot!”
Aloitusaika varmistuu myöhemmin, riippuen vallitsevas-
ta tilanteesta. Seuraile ilmoitustauluja ja nuorisotoimen 
some-kanavia.  Jos kaipaat lisätietoja, niitä saat iltapäi-
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visin Katrilta p. 050 304 6350. Järjestää: FC Raahe 
yhteistyössä Siikajoen nuoriso-ja liikuntatoimien kanssa.

Askartelu iltapäivä alakoululaisille Siikajoenkylällä!
Nuorisotoimi järjestää alakoululaisille suunnatut as-
kartelu iltapäivän tammikuussa. Askartelu iltapäivä on 
osallistujille maksuton ja sisältää välipalan.

Tiistaina 18.1. Siikajoenkylä, kirjasto 15.45-17.30. As-
kartelu iltapäivä järjestetään yhteistyössä kirjastopal-
veluiden kanssa. Ilmoittautumiset nuoriso-ohjaaja Ellulle 
viestillä/whatsapp  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 (vko 2, ke 12.1.) keski-
viikkoisin klo: 16.00-19.00 sekä perjantaisin klo: 18-21. 

Jos kaipailet lisätietoja niin laita viestiä nuoriso-oh-
jaaja Ellulle p. 040 3156 255 . Noudatamme voimassa 
olevia korona rajoituksia ja suosituksia. Seuraathan tie-
dottamista wilman ja somen kautta. Järj. Nuorisotoimi

Yläkoululaisten tyttöryhmä nuortentalo Ruorilla!
Nuorisotoimi on aloittanut yläkoululaisille suunnatun tyt-
töryhmän. Tyttöryhmä on perjantaisin (14.1. alkaen) klo: 
14.45-17.00, nuortentalo Ruorilla.  Teemoina itsetunto, 
tunteet, mielenhyvinvointi, kaverit, ystävät. Luvassa harjoi-
tuksia, kädentaitoja, arjen hallinnan taitoja. Yhdessä ole-
mista ja tekemistä. Oot tervetullut just sellasena ku oot 
<3 Lisätietoja? Ota yhteyttä nuoriso-ohjaaja Elinaan. Nou-
datamme voimassa olevia korona rajoituksia ja suosituk-
sia. Seuraathan tiedottamista wilman ja somen kautta.

Futisnuokkari 10-18-vuotiaille Ruukissa!
”Tuu mukkaa sellaisena kun oot!” Aloitusaika varmistuu 
myöhemmin, riippuen vallitsevasta tilanteesta. Seurai-
le ilmoitustauluja ja nuorisotoimen some-kanavia.  Jos 
kaipaat lisätietoja, niitä saat iltapäivisin Katrilta p. 050 
304 6350. Järjestää: FC Raahe yhteistyössä Siikajoen 
nuoriso-ja liikuntatoimien kanssa. 

Nuokkarit nuorille Paavolan nuorisoseurantalol-
la tammikuussa!
Nuorisotoimi järjestää Paavolan nuorisoseuran kanssa 
nuorille 13-vuotiaista ->  nuokkarit lauantaina 15.1.

klo. 17.00-20.00, Paavolan nuorisoseurantalolla (os.
kirkkotie 12, Paavola). Tervetuloa mukaan! Noudatam-
me voimassa olevia korona rajoituksia ja suosituksia. 
Seuraathan tiedottamista wilman ja somen kautta.

Lauantaina 29.1. nuorten nuokkarit nuortentalo 
Ruorilla!
lauantaina 29.1. on luvassa nuorten nuokkarit. Luvassa 
skabailua, leffaa, yhdessä olemista ja tekemistä!

7-luokkalaiset klo: 16.00-19.00 ja
8-9-luokkalaiset klo: 19.30-22.30 

Noudatamme voimassa olevia korona rajoituksia ja suosi-
tuksia. Seuraathan tiedottamista wilman ja somen kautta.

ETSIVÄN NUORISOTYÖN JA NUORTEN 
TYÖPAJAN JÄRJESTÄMÄÄ AVOINTA 
TOIMINTAA 15-29-VUOTIAILLE
Muutokset mahdollisia. Noudatamme voimassa olevia 
korona rajoituksia ja suosituksia. Seuraathan tiedotta-
mista  somen kautta.

Avoin kuntosalivuoro 15-29-vuotiaille ke 9.30-
11.00
Nuorten oma kuntosalivuoro keskiviikkoisin klo 9.30-
11.00 Ruukin kuntosalilla. 

Kokoonnumme klo 9.15 Nuortentalo Ruorilla tai voit 
tulla suoraan kuntosalille! Lisätietoja Etsivä nuorisotyön-
tekijä Veeralta 040 3156 243 tai nuorten työvalmenta 
Kristiinalta 040 3156 256.

Päivätärskyt Ruorilla 15-29 -vuotiaille klo 12-14 
Tuuppa pyörähtään vaikka ohikulku matkalla vaihtaan 
kuulumisia ja hörppään kahvit Nuortentalo Ruorille. 
Tärskyillä myös vaihtelevaa toimintaa osallistujien mie-
lenkiinnon mukaan mm. Lautapelien pelailua, leipomista 
ja leffaa. Päivätärskyt tammikuussa: Torstaina 13.1 klo  
12-14, Keskiviikkona 19.1 klo 12-14 ja Torstaina 27.1 klo 
12-14. Lisätietoja etsivä nuorisotyöntekijä Veeralta puh. 
040 3156 243.

Avoimet ovet Ruorilla 16-29 –vuotiaille ma 
24.1.2022 klo 16-19
Ootko miettinyt, että olisi mukava, kun ois paikka, johon 
mennä viettämään aikaa arki-iltana? Tuu Ruorille Pekka-
lantie 11:sta, niin keitetään kahavit, ollaan ja pelataan. 
Listätiet. Etsivä nuorisotyöntekijä Veeralta 040 3156 243.

LIIKUNTATOIMI
HUOM ! TAPAHTUMIA & RYHMIÄ 
JÄRJESTETÄÄN RAJOITUSTEN PUITTEISSA.
Tuoreimman tiedon löydät aina Siikajoen liikuntatoi-
mi& virkistysalueet FACEBOOK-sivulta jota voit myös 
lukea kunnan nettisivujen kautta. www.siikajoki – vapaa-
aika&kulttuuri - liikuntatoimi

SALIVUOROT
Salivuorot näet www.siikajoki – liikuntatoimi – salivuo-
rot. Vapaita vuoroja voipi tiedustella liikuntasihteeriltä. 
Laskutus: Sivistyslautakunnan päätöksellä (v2020) 
koko varauskausi laskutetaan. Syksyn 2021 salivuorot 

laskutetaan tammikuun alussa.

LIIKUNTASALIEN ILTAKÄYTTÄJÄT! 
Muistattehan että salien tilat ovat vain teitä varaajia 
varten. Vaikka kelit pimenee ja kylmenee eteisaulat ei-
vät ole ”leikki- tai ajanviettopaikkoja”. Tätä probleemaa 
+ sotkemista tahtoopi esiintyä erityisesti Revonlahden 
liikuntatiloissa. Pidetään yhdessä yhteisestä omaisuu-
desta huolta :) 

TAVALLISET TALLAAJAT 
eli senioreiden liikuntaryhmät liikkuvat seuraavasti:

Kuntosaliryhmät kokoontuvat seuraavasti: Maanan-
taina Paavola & Revonlahti. Tiistaina Ruukin Tallaajat ja 
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Torstaina Paavolassa vielä toinen vuoro. Bocciavuoro 
ompi keskiviikkoisin Ruukin liikuntahallilla (Ruukin eläke-
liitto & Ruukin invalidit)

Vesitallaajat jumppaavat Raahen Vesipekassa lauan-
taisin klo 13 ja jumpat jatkuu 15.1.2022.

Vesijumpan kesto 45 min. Jumpan maksaa liikunta-
toimi ja uintimaksun osallistuja itse.

Näistä lisää infoa netissä & facessa ja tiedustella voi-
pi toki allekirjoittaneelta.

Muistathan myös että Siikajoen liikuntatoimi tukee 
senioripassin hankintaa niin Vesipekkaan kuin Zimmariin!

MASSALIIKUNTAKAMPANJAT:
KUNTOSALIKAMPANJA kuntoiltiin 1.-30.11.2021. Sen  
Arvontatapalakinnot kulkeutuvat jokkaisen voittajan 
kottiin tammikuussa sekä aktiivisin kylä palakitaan ens 
kesän Pitätäpäivillä :)

Seuraava kampanja onkin sitten helmi- ja maalis-
kuun KANSANHIIHTOKAMPANJA ja sen suorituskortin 
löydät seuraavasta tiedotteesta. Siikalatvahan haastoi 
meidät viime talvena kuntakisaan. Nakataan haaste ta-
kaisin kollega Lehtosaaren Sinikalle talveksi 2022 :)

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!

LIIKUNTATOIMEN SUPERVIIKONLOPPU 
on tulosa alakutalvesta mikäli rajoitukset sallii :)

YLEISIÄ, MAKSUTTOMIA LIIKUNTATOIMEN 
VUOROJA:
(seuraappa liikuntatoimen facebook sivulta milloin vuo-
rot jatkuupi v.2022 – sivua voit lukea kunnan nettisivu-
jen kautta (liikuntatoimi) vaikka et olisikaan facebookis-
sa)
SEKASÄHLYvuorot:
Revonlahden koululla torstaisin klo 20-21.30.
Ruukin Liikuntahallilla sunnuntaisin klo 13-15.
Vuorot on tarkoitettu 13-99v ja ovat maksuttomia :)
P.S. Siikajoenkylällekki ois vuoro varattu, jos löytys vas-
tuuhenkilö, joka kuittaa avaimen. 
Perhe- ja Nuokkarifutis torstaisin Ruukin Liikuntahallil-
la. 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.

T. Siikajoen kunnan järjestöyhdyshenkilö marko.aijala@ 
siikajoki.fi HUOM. TAPAHTUMAT JÄRJESTETÄÄN RA-
JOITUSTEN SEN SALLIESSA. 
Liikuntapaikkoja koskeva palaute meilinä marko.aijala@
siikajoki.fi eli niin isommat kuin pienemmätkin jutut niin 
saadaan ylläpidettyä yhä paremmin meidän kunnan laa-
jaa liikuntapaikkaverkostoa :)

 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:  seuraa ilmoittelua.
 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)

MUUT
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HYVÄÄ UUTTA VUOTTA 2022!
Kiitokset yhteistyökumppaneillemme! Erityiskiitokset Revonlahden uuden 

virkistysalueen Rumparin talkoolaisille kuluneesta vuodesta!

Lisäksi haluamme kiittää kaikkia nykyisiä ja entisiä revonlahtisia, jotka ovat 
toimittaneet materiaalia vuonna 2022 julkaistavaan Revonlahden kyläkirjaan!
 

t: Revonlahden Kotikyläyhdistys ry

Revonlahden kotikyläyhdistys kerää ennakkovarausmaksuja, jotta aikanaan voimme maksaa  
yhteisen kyläkirjamme painatuskulut. Kyläkirja julkaistaan juhlavuonna 2022, jolloin Revonlah-
den kotiseututalo, vanha pappila, täyttää 200 vuotta ja kotikyläyhdistyksemme täyttää 50 vuotta.

Kyläkirjan ennakkovarausmaksu 35€ tulee maksaa viimeistään  
28.2.2022. Saaja: Revonlahden kotikyläyhdistys ry

Tili: FI09 5395 0740 0019 55 
Viite: 1614 

 
Kirjatilauksia vastaanottavat: 
Anni Häikiö puh. 044 256 4136

Seija Knuutila seknuut@gmail.com 
Kaarina Pietilä puh. 045 884 3685 

RAAHEN ALUEEN KUULO RY
Kuulolähipalvelu Ruukin terveysasemalla tors-
taina 20.1.2022 klo 14-15. Henkilökohtaista, 

vertaisien antamaa opastusta ja neuvontaa kuulo-
kojeen käytössä ja huollossa. Saatavana paristoja, 

letkua ym. tarvikkeita kuulokojeisiin. Voit myös tilata 
tarvikkeita puhelimitse numerosta 040 588 1561. 

Tervetuloa!

ELÄKELIITON PAAVOLAN 
YHDISTYS RY

HARRASTUSPIIRIT alkavat viikolla 2.
Paavolan ns:lla
  KUNTOPIIRI ma 10.1. klo 10-11.30,
  to 13.1. klo 10.15-11.45
  BOCCIA ti 11.1. klo 16-17.30
  PORINAPIIRI joka toinen torstai alk. 13.1.
  klo 18, kahvit, vapaaehtoinen kahvimaksu
Paavolan koululla
  LENTOPALLO ti 11.1. klo 16-17.30
Tervetuloa mukaan!
EL:n Paavolan yhdistys, Paavolan ns

Mikäli koronatilanne ei aiheuta odottamattomia 
muutoksia, EL:n Ruukin yhdistyksen kevätkausi 
käynnistyy muilta osin tammikuun ekaviikolla, mutta 
Ruskakerho toisen viikon torstaina, eli: Revon-
lahden kuntoiluryhmän/Tavallisten tallaajien 
kevätkausi alkaa ma 3.1. 2022. Ryhmä kokoontuu 
koulun kuntosalille maanantaisin klo 14.30. Ruukin 
kuntoiluryhmä/Tavalliset Tallaajat kokoontuvat 
Ruukin kuntosalilla (pesäpallokentän vieressä) 4.1. 
klo 10 alkaen. Toiminta jatkuu joka tiistai samaan 
aikaan. 
Boccian kevätkausi käynnistyy ke 5.1.2022. 
Bocciaa pelataan yhdessä Ruukin invalidien kanssa 
keskiviikkoisin klo 14.40 alkaen Ruukin liikuntahal-
lissa (ent. yläasteen sali). 
Ruskakerhon kevätkausi alkaa torstaina 
13.1.2022 Kreivinsaaressa klo 12 ja jatkaa ko-
koontumisiaan joka parillisen viikon torstai. 
Seurailkaa ilmoittelua  facebookissa - yhdistyksen 
kotisivuilla elakeliitto.fi/yhdistykset/ruukki  -  
Siikajokilaakson järjestöpalstalla - ja kuntatiedot-
teessa. 
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. 
Ps. Seuratkaa koronatiedottamista ja noudatta-
kaa voimassa olevia ohjeita – kiitos!

SEURAAVA 
SIIKASANOMAT  

2/2022 ILMESTYY 
TO 27.1.2022

HUOM! Aineistot  
MA 17.1. KLO 15 

mennessä  
os. kuntatiedote@

siikajoki.fi

sanomatsanomat



JULKINEN TIEDOTE

Siikajoen jäteasema muuttaa
Siikajoen jäteasema muuttaa Ruukin
yrityspuistossa toiselle puolelle tietä.

Uusi osoite on Ahlströmintie 1 B.
Palvelemme normaalisti entisellä paikalla 

vielä tiistaina 28.12.2021 klo 16–19.
Uusi asema avataan asiakkaille

tiistaina 4.1.2022 klo 16.

kiertokaari.fi I jateopas.fi
Puhelinneuvonta: 08 5584 0010 ma–pe 8–16 

Turvakoti 044 282 4211, Aina avoinna!

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.080 005 005

Voit tulla turvakotiin yksin tai yhdessä lasten kanssa. 

 

Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa, että joku
sinulle läheinen ihminen satuttaa sinua
tai kohtelee sinua huonosti. Läheinen

voi olla esimerkiksi nykyinen tai entinen
puolisosi, vanhempi tai lapsi.
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Kiinnostaako golf harrastuksena? Nyt on mahdollisuus lähteä kokeilemaan 
ja hankkimaan itselle green card jo talven aikana ammattiopettajan joh-
dolla. Raahen Golfhallilla järjestetään tulevana talvena alkeiskursseja 
seuraavasti:

• Ma–Ti 7. ja 8.2. • Ma-Ti 28.2. ja 1.3. • Ma-Ti 14. ja 15.3. • La-Su 19. 
ja 20.3. (klo 12-15) • Ma-Ti 28. ja 29.3. • La-Su 2. ja 3.4. (klo 12-15)

Alkeiskurssit ovat pääsääntöisesti maanantaisin ja tiistaisin klo 17.30-
21.00, kahden viikon välein. Opettajana golfpro Jari Lyytikäinen.

Hanki green card jo talven aikana ja pääset aloittamaan uuden harrastuk-
sen heti keväällä golfkentän avautuessa.

Ilmoittautuminen tapahtuu RTG:n nettisivuilla (rtg.fi /aloita-golf/green-
card/) ja maksut maksetaan RTG:n tilille ennen kurssia. Ryhmäkoko kurs-
sille 3-8 henkilöä.

Alkeiskurssin hinta on 150 €, sisältäen kurssin n. 7 tuntia, hallivuokrat 
ja green card -suorituksen sovittuna aikana. Alkeiskurssin suorittamisen 
jälkeen green card -suoritukset tehdään Siikajoen golfkentällä 4 hengen 
ryhmissä, jotka sovitaan erikseen. Kauden muille alkeiskursseille aikatau-
lut ilmoitetaan RTG:n verkkosivuilla 2022 kevään aikana (toukokuu).

Golfhalli kutsuu!

www.rtg.fi 

Golfi n alkeiskurssit ja green card -suoritukset 
Raahen Golfhallilla talvella 2022:

RAAHEN GOLFHALLI
Pajuniityntie 43, 92120 Raahe
Sisäänkäynti ja tilava parkkialue
kaupunginpuoleisella sivulla.

Valtavat kiitokset heijastimien lahjoittajille! 
Ilman teidän kallisarvoista apua, emme olisi  
pystyneet tähän, KIITOS! Y Saimme kasaan  

yli 1000 heijastinta. Tiellä näkyminen on tärkeää 
ja halpa henkivakuutus Y

 
Stora Enso Metsä
Hooli Stevedoring
Lähitapiola Pohjoinen
OP Ruukki
Arla
Neste Revonlahti
Taksi Mika Lievonen
Rannikon MTK
K-Market Ruukki
Valio
Lantmänen / V-P Tolonen
Antroma Oy
Raahen seurakunta
Jokilaaksojen Pelastuslaitos
Siikajoen Pelastakaa lapset
Siikajokilaakso
Valtra
Siikajoen kunta
Wetteri
LC Ruukki

Kiitos heijastinkävelijöiden kahvituksesta  
Neste Markku Leinonen, K-Market Ruukki, 
Rento-Utunen, Anu Aurinkoinen.
Suuri kiitos tapahtuman mahdollistamisesta ja 
avustamisesta Ruukin Näyttämö, Ruukin Kennel- 
seura, Siikajoen Pelastakaa Lapset ry, Ruukin 
kyläyhdistys, Revonlahden kotikyläyhdistys ry  
ja kaikki muut avustajat.


