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Jaetaan jokaiseen siikajokiseen talouteen
Painos: 2600 kpl
Seuraavan Siikasanomien materiaali ehdottomasti
MA 14.2. klo 15 mennessä os. kuntatiedote@siikajoki.fi
Lehti 3/2022 ilmestyy 24.2.2022

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

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.

TYÖLLISYYSPALVELUT JA KUNTAKOKEILU

Kuntakokeilun toimipiste Siikajoella sijaitsee työllisyyspalveluiden toimitiloissa (Ruukinkuja 3, 92400 Ruukki). Sii-
kajoen toimipisteellä otetaan asiakkaita vastaan ajanvarauksella. Ajanvaraus numerosta 0295056130. Lisätie-
toa löytyy osoitteesta https://tyollisyyskokeilu.raahe.fi/tyollisuuskokeilu

Siikajoen kunta mahdollistaa kesätyöt vuonna 2022 kaikille vuosina 2005 ja 2006 syntyneille nuorille. Käytössä 
on kesätyöseteli, jolla nuori hakee ensisijaisesti töitä yrityksiltä, yhdistyksiltä tai yksityistalouksilta. Kesätyösete-
lillä on mahdollista hakea myös kunnalle kesätöihin. Kunnalle haetaan kesätöihin erillisellä hakulomakkeella ja 
siihen kirjoitetaan kesätyösetelin numero. Kunnan kesätöiden haku päättyy 31.3.2022. Kesätyösetelit jaetaan 
nuorille kouluilta. Mikäli nuori opiskelee toisella paikkakunnalla, tulee ottaa itse yhteyttä kesatyot@siikajoki.fi tai 
0403156220. Kesätyöseteli voidaan tällöin postittaa tai sen voi myös hakea ennakkoon sovittuna ajankohtana 
työllisyyspalveluiden yksiköstä. Lisätietoa https://siikajoki.fi/index.php/nuorten-kesatyollistaminen

Työnantajat voivat ilmoittaa avoimesta nuorten kesätyösetelipaikasta osoitteeseen kesatyot@siikajoki.fi. Tällöin 
voimme markkinoida avointa paikkaa sosiaalisessa mediassa ja välittää avoimesta paikasta tietoa niille nuorille, 
joille ei kesätyöpaikkaa vielä ole löytynyt. Työnantajat haastattelevat ja valitsevat itse työntekijänsä.

PIENIN ASKELIN KOHTI TYÖELÄMÄÄ

Työtä, taitoa ja tukea -hankkeella on tulossa koulutuksia, jotka ovat ilmaisia ja kaikille avoimia. Seuraa ilmoittelua 
Facebookista ja nettisivuilta. Hankehenkilöstöltä saa tukea oman osaamisen tunnistamiseen ja työllistymisen 
polkujen suunnitteluun. Ole rohkeasti yhteydessä!

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.

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
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Tiesittekö että meillä on Suomen paras kyläkouluverk-
ko? Suomen paras juomavesi? Suomen paras varhais-
kasvatus? Suomen paras lähiruokatuottajat? Suomen 
paras kouluruoka? Suomen eniten retkeilypaikkoja ja 
laavuja asukaslukuun suhteutettuna? Suomen parhaat 
yrittäjät! Suomen paras Siikajoki. Sitä se on.

Aina ei tule mietittyä mitä meillä on ja kuinka laadukkaat 
palvelut meillä on. Nyt kun maakuntavaltuusto on valittu 
ja aloittaa toimintansa on tärkeää meidän kaikkien vies-
tiä siitä, että lähipalveluita ei saa karsia. Panostamalla 
ennaltaehkäisevään toimintaan ja perusterveydenhuol-
toon saadaan eniten säästöä aikaiseksi. Voimia kaikille 
valtuutetuille. 

SIIKAJOKI – SUOMEN PARAS
Siikajoen kunnan menestyksen salaisuus on osaava hen-
kilöstö. Henkilöstön hyvinvoinnista pidetään huolta. Jo-
kaisen vastuulla on pitää huolta itsestään ja myös työka-
verista, yhteistyöllä saamme eniten aikaan. Kannattaa 
miettiä aina, miten asia voidaan tehdä paremmin. Hyvä 
esimerkki hyvinvoinnista ja siitä huolehtimisesta on pää-
tös, jossa henkilökunnalle tarjotaan liukuesteet kenkiin. 
Toivottavasti kukaan ei liukastu tänäkään talvena.

Nautitaan kevään ensimmäisistä säteistä ja ulkoillaan!

Pertti Severinkangas
kunnanjohtaja

MAASEUTUPALVELUT
ELÄINPALKKIOISSA MUUTOS
Eu:n eläinpalkkioiden osallistumisilmoitukset ovat päät-
tyneet 2021 lopussa. Näitä ovat C-alueella EU:n nauta-
palkkio ja EU:n lammas- ja vuohipalkkioista teuraskarit-
sa- ja teuraskilipalkkio. EU:n eläinpalkkioita on jatkossa 
haettava vuosittain. Haussa valitaan toimenpiteet, joi-
hin osallistutaan. Toimenpiteitä on 17.

Haku tehdään Vipussa 2.2.2022 mennessä.
Päättyvät osallistumisilmoitukset voi tarkistaa Vipus-

ta. Maatilavalikko -> Kotieläintuotanto ja maito -> Osallis-
tumisilmoitukset eläintukiin. 

Kansallisten kotieläintukien osallistumisilmoitukset 
pysyvät ennallaan eli ovat toistaiseksi voimassa. Näitä 
ovat kuttujen pohjoinen kotieläintuki, nautojen pohjoinen 
eläinyksikkötuki ja teurasnautojen pohjoinen kotieläintu-
ki sekä uuhien pohjoinen kotieläintuki. 

Alustavan suunnitelman mukaan EU:n eläinpalkkioiden 
maksuaikataulu pysyy samankaltaisena kuin nykyään.

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS 2022
Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumus tehdään kalen-
terivuosittain. Seuraavan sitoumuksen voit tehdä aika-
välille 1.1.–31.12.2022. Eläinten hyvinvointikorvauksen 
sitoumusta haetaan Vipussa 13.1. – 2.2.2022. Eläinten 
hyvinvointikorvausta voi hakea myös lomakkeella 472. 
Hyvinvointikorvauksen ehtoja tulee noudattaa 1.1. alkaen. 

Uusia toimenpiteitä ovat hyvinvointisuunnitelmat ja 
vapaaporsitus. Hyvinvointisuunnitelmatoimenpide on 
vapaaehtoinen ja sen voi valita eri eläinlajeille. Hyvin-
vointisuunnitelmaan kuvataan toteutettavat eläintuo-
tannon toimenpiteet. Suunnitelman laatimiseen löytyvät 
mallipohjat Ruokaviraston sivuilta. HUOM! Neuvojan 
täyttämä lomake 495 ei ole kelpoinen hyvinvointisuunni-
telmaksi. Hyvinvointisuunnitelman voi lähettää eläinten 

hyvinvointikorvauksen hakemuksen liitteenä Vipussa.

ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 2021
Eläinmääräilmoitus tehdään Vipussa viimeistään 
2.2.2022. Ilmoituksen voi tehdä myös lomakkeella 461. 
Ilmoitus koskee Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta 
irroitettua tukea, eläinten hyvinvointikorvausta sekä si-
kojen ja siipikarjan osalta, luonnonhaittakorvauksen ko-
tieläinkorotusta siipikarjan ja hevosten/ponien osalta ja 
luonnonmukaisen tuotannon korvausta siipikarjan osal-
ta. Tarkemmat tiedot löytyvät Ruokaviraston sivuilta.

TUKIYHTEENVETO
Tukiyhteenvedon voi tulostaa Viljelijätukipalvelusta Vi-
pusta. Yhteenvedosta löytyvät tiedot maksettujen viljeli-
jätukien määristä sekä mahdollisista takaisinperinnöis-
tä, ulosotoista, panttauksista ja lisäseuraamuksista. 
Yhteenvedon voi hakea Maatila-valikosta kohdasta Mak-
sutapahtumat. Tiedot näkyvät Vipu-palvelussa heti, kun 
tuki on maksettu.

Ruokavirasto ei postita yhteenvetoja edellisenä 
vuonna maksetuista viljelijätuista. Tarvittaessa tietoja 
voi kysyä maaseutuelinkeinoviranomaiselta.

NEUVO2020
Neuvo 2020 -neuvonnan myötä voi saada apua erilai-
siin mietintöihin useasta eri aihealueesta. Neuvonasta 
maksetaan vain arvonlisäveron osuus neuvonnan ko-
konaiskustannuksista. Tilakohtaisesti voi saada neu-
vontaa 15 000 euron edestä vuosina 2015–2022. 
Neuvorahaa voi hyödyntää mm. luomuun siirtymisen 
kartoittamiseen, tukiehtojen läpikäymiseen, investointi-
en alustavaan suunnitteluun, tuotantokustannuslaskel-
miin, kasvinsuojelun miettimiseen jne. 



- 4 -

Siikajoen kuntatiedote

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

SÄHKÖINEN KASVINSUOJELUTUTKINTO
Ammattimaiseen kasvinsuojeluaineiden käyttöön vaa-
dittavan tutkinnon voi suorittaa sähköisesti netissä. 
Kasvinsuojelututkinto oikeuttaa ostamaan ja käyttä-
mään kaikkia Suomessa hyväksyttyjä kasvinsuojeluainei-
ta. Tutkinto on uusittava viiden vuoden välein. Lisätietoja 
https://www.proagria.fi/sisalto/sahkoinen-kasvinsuo-
jelututkinto-11821

LUOMUKURSSI 2022
ProAgria Oulu järjesetää luomuperuskurssin 2022 
verkkokoulutuksena Teams-etäyhteydellä. Koulutuspäi-
vät ovat 3.2., 8.2., 15.2.,16.2. ja 22.2 klo 9.30-15.30 
verkkokoulutuksena.

Luomukotieläinpäivät järjestetään 2.–3.3.2022 klo 
9.30–15.30 alustavasti verkkokoulutuksena Teams-
etäyhteydellä.

Peruskurssi täyttää luomukasvintuotannon si-
toumuksen vaatiman oppimäärän. Vuonna 2022 luo-
mukotieläinsitoumus edellyttää kahden päivän koulutus-
ta luomukotieläintuotannosta. 

Lisätietoja https://www.proagriaoulu.fi/fi/luomun-
peruskurssi-2022/

SIIKAJOEN KUNTA TUKEE MAATILOJEN 
HYVINVOINTIA
Siikajoen kunta on varautunut tukemaan maatalous-
yrittäjien hyvinvointia / työterveyshuollon työterveys-
tarkastuksia. Lisätietoa voi kysyä / hakemukset voi 
osoittaa kunnanjohtaja Pertti Severinkankaalle (pertti.
severinkangas@siikajoki.fi / 040 3156 200).

MAASEUTUTOIMISTON HENKILÖSTÖ 
ETÄTÖISSÄ
Pekka Seppinen ja Lea Lukinmaa jäivät eläkkeelle vuo-
den 2021 lopussa. Maaseututoimistoa hoitaa maa- 
seutuasiamies Leila Leinonen. Tällä hetkellä työt hoide-
taan ensisijaisesti etänä sähköpostitse ja puhelimen 
välityksellä. Mikäli haluat asioida toimistolla, varmista 
puhelinsoitolla, että maaseutuasiamies on paikalla. Pos-
tia voi jättää oven vasemmalla puolella olevaan postilaa-
tikkoon, joka tyhjennetään säännöllisesti. 

Sähköpostiosoite on etunimi.sukunimi(at)kalajoki.fi 
sekä koko henkilökunnalle yhteinen on maaseutuhallin-
to@kalajoki.fi. Maaseutuasiamiehen tavoittaa numeros-
ta 044 4691396.

FACEBOOK
Koulutuksista ja muista maaseutuhallinnon ajankoh-
taisista asioista tiedotteet löytyvät facebookista, osoit-
teesta www.facebook.com/KaSi.maatalous

HELMIKUUN TOIMINTAA koronatilanteen salliessa:  
Ke 2.2. klo 12 seutukunnallinen omaishoitajien keskustelupiiri etänä Teams-yhteydellä 
verkossa. Mukaan pääset ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi Riitalle 1.2. mennessä. Annamme tarvittaessa 
opastusta tietokoneen sekä Teams-yhteyden käytössä. Tervetuloa mukaan uudet ja aiemmin mukana olleet! 
Järj. yhteistyössä Raahen seurakunnan kanssa. 
Ma 7.2. klo 12 OmaisOivan työntekijä mukana Eläkeliiton Siikajoen yhdistyksen kerhossa Heikinhovissa (Heikintie 1, 
Siikajoenkylä) 
Ke 16.2. klo 13 Päiväkahvit Heikinhovissa (Heikintie 1, Siikajoenkylä) 
Ti 22.2. klo 17 seutukunnallinen erityislasten vanhempien ryhmä Teams-yhteydellä. Ilmoittautuminen 21.2. 
mennessä Riitalle. Koronatilanteen salliessa kokoonnumme Raahen Psyyke ry:n Jäsentuvalla (Rantakatu 57 Raahe) 
Pe 25.2. klo 12 Puheenjohtajan etäpäiväkahvit Teams-yhteydellä verkossa. Mukaan pääset ilmoittamalla 
sähköpostiosoitteesi Riitalle 24.2. mennessä. Annamme tarvittaessa opastusta tietokoneen sekä Teams-yhteyden 
käytössä. Tule mukaan jutustelemaan!  
  
Omaishoitajaliitto ry järjestää: 
To 17.2. klo 17-18 Hyvinvointiwebinaari: Parisuhde ja seksuaalisuus omaishoitotilanteessa, lisätietoa ja ennakkoilm. 
14.2. mennessä omaishoitajat.fi/tapahtumat 
 
OmaisOivan toimisto sijaitsee Kauppakeskus Mastossa, 2krs. (Ollinkalliontie 3, 92100 Raahe, Citymarkettia 
vastapäätä). Työntekijät tavoitat toimistolta henkilökohtaisesti pääsääntöisesti ma klo 9-13 sekä puhelimitse myös 
muina arkipäivinä. 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 osa-aikainen (omaisoiva.raahe@gmail.com) 
Ajankohtainen tieto toiminnastamme Raahelainen-lehdestä,  
www.raahenomaishoitajat.fi sekä Facebookista. 
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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 
aikana jätä takaisinsoittopyyntö puh. 08 849 4632.  
Hoitotarvike- ja diabetesvälinejakelu on 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-
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

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

Asiakasopastusta
järjestetään
1.2. klo 19-21
2.2. klo 19-21
3.2. klo 19-21
4.2. klo 16-18
5.2. klo 10-15
6.2. klo 10-15

 

 
Ikäraja

kirjautumiseen
on 16 vuotta

 
 

Alle 16-vuotiailta
tarvitaan
huoltajan

lupa

Mikä on omatoimikirjasto?
Omatoimikirjastossa asiakkaat voivat käydä myös tavallisten aukioloaikojen ulkopuolella.

Omatoimiaikana kirjastoon pääsee sisälle voimassaolevalla OUTI-kirjastokortilla sekä
siihen liitetyllä verkkokirjaston PIN-koodilla. PIN-koodin saa kirjastosta. 

Omatoimikäytönaikana kirjastossa ei ole henkilökuntaa paikalla.
Omatoimiaikana voit lainata ja palauttaa

aineistoa automaatilla. 
Alle 16-vuotiaat lapset ja nuoret pääsevät kirjautumaan omatoimikirjastoihin omalla

kirjastokortillaan, mikäli kirjaston asiakasrekisteriin merkitty huoltaja tai takaaja antaa
siihen luvan. 

Huoltajan on käytävä kirjastossa henkilökohtaisesti ja todistettava henkilöllisyytensä.
Huoltaja on vastuussa lapsen

kirjastokortilla tapahtuvasta omatoimikirjaston käytöstä.

 

Ruukin pääkirjaston omatoimikirjasto
otetaan käyttöön 1.2.2022

Omatoimi-
kirjasto on

avoinna
joka päivä
klo 10-21

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 terveydenhuol-
lon asioissa. NeuvoRassi palvelee puhelinnumerossa  
040 135 8455 ma-pe klo 8-15 tai sähköpostitse:  
neuvorassi@ras.fi. www.facebook.com/neuvorassi.
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KIRJASTOPALVELUT
KIRJASTOJEN AUKIOLOAJAT:
Ruukin pääkirjasto 
p. 040-3156 303
ma 12-20, ti-to 12-19, pe 10-16
Komppalinnan lähikirjasto
p. 040-3156 350
palveluajat: ma 12-19 ja ke 9-15 
omatoimiaika: 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 

 
Oulu2026-hankkeiden suunnittelu aloitetaan

kunnassamme 31.1.2022 klo 18 Teams-kokouksella.
Kokouksen tavoitteena on työryhmän perustaminen

sekä alustava hankeideonti.
Tule mukaan!

 
Linkki Teams-kokoukseen löytyy

Siikajoen kunnan nettisivujen tapahtumakalenterista

 

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 rohkeas-
ti yhteydessä! Mietitään yhdessä ratkaisuja elämän  
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haastaviin 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 rajoitusten salliessa.

Ruukki (parilliset viikot) Ruukki, nuortentalo Ruori
Siikajoenkylä (parittomat viikot) kylätalo Heikinhovi, 
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 Ruorilla 
(Pekkalantie 11) keskiviikkoisin klo: 14.00-15.30.  Tällä 
hetkellä voimme ottaa varkkanuokkareille rajatun mää-
rän osallistujia. Siispä ilmoittaudu ennakkoon laittamal-
la whatsappia tai viestiä nuoriso-ohjaaja Ellulle p. 040 
3156 255. 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-
visin Katrilta p. 050 304 6350. Järjestää: FC Raahe 
yhteistyössä Siikajoen nuoriso-ja liikuntatoimien kanssa.

Tee se ite Ystävänpäiväkortti-pussukoita jaossa 
kylillä!
Nuorisotoimi tarjoaa alakoululaisille tee se ite ystävän-
päiväkortti pussukoita. Pussukoita on rajattu määrä ja 
ne täytyy varata etukäteen. Pussukat luovutetaan tors-
taina 10.2. Siikajoenkylä, Gumeruksen piha klo: 11.15-
11.45,  Ruukki nuortentalo Ruorin piha klo. 14.30, Paa-
vola nuorisoseurantalon piha klo. 15.30.

Varaa pussukka laittamalla viestiä/whatsappia nuo-
riso-ohjaaja Ellulle p. 040 3156 255. 

Ystävänpäivän hyvän mielen –yllärit kylillä 
ma 14.2.!
Nuorisotoimi piilottaa ystävänpäivän hyvän mielen –
pussukoita Paavolan, Ruukin ja Siikajoenkylän kylille.  
Vihjeet kerrotaan nuortentalo Ruorin instassa ma 
14.2. Ota nuortentaloruori ig tili seurantaan!

YLÄKOULULAISET JA 2.ASTE

Nuortentalo Ruorin nuokkarit avoinna nuorille!
Nuortentalo Ruorin nuokkarit toimii viikoittain.  Suun-
nattu 7-luokkalaisista ->

Nuokkarit ovat avoinna nuorille keskiviikkoisin klo: 
16.00-19.00 sekä perjantaisin klo: 18.00-21.00. Täl-
lä hetkellä voimme ottaa tilalle vain rajatun määrän 
osallistujia. Siispä ilmoittautumiset etukäteen viestillä/
whatsappilla nuoriso-ohjaaja Ellulle p. 040 3156 255.
Seuraathan tiedottamista wilman ja somen kautta. 
Järj. Nuorisotoimi

Yläkoululaisten tyttöryhmä nuortentalo Ruorilla!
Viikottainen yläkoululaisille suunnattu tyttöryhmä on 
perjantaisin klo: 14.45-17.00, nuortentalo Ruorilla.  Tee-
moina itsetunto, tunteet, mielenhyvinvointi, kaverit, ys-
tävät. Luvassa harjoituksia, kädentaitoja, arjen hallinnan 
taitoja. Yhdessä olemista ja tekemistä. Oot tervetullut 
just sellasena ku oot <3 Lisätietoja? Ota yhteyttä nuori-
so-ohjaaja Elinaan. Noudatamme voimassa olevia koro-
na rajoituksia ja suosituksia. Seuraathan tiedottamista 
wilman ja somen kautta.

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-
visin Katrilta p. 050 304 6350. Järjestää: FC Raahe 
yhteistyössä Siikajoen nuoriso-ja liikuntatoimien kanssa. 

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. Ilmoittautumiset ennakkoon viestillä/
whatsappilla nuoriso-ohjaajalle p. 040 3156 255. Seu-
raathan tiedottamista wilman ja somen kautta.

Nuokkarit nuorille Paavolan nuorisoseurantalol-
la helmikuussa!
Nuorisotoimi järjestää Paavolan nuorisoseuran kanssa 
nuorille 13-vuotiaista ->  nuokkarit lauantaina 12.2.

klo. 17.00-20.00, Paavolan nuorisoseurantalolla (os.
kirkkotie 12, Paavola). Tervetuloa mukaan!

Noudatamme voimassa olevia korona rajoituksia ja 
suosituksia. Voimme ottaa rajatun määrän osallistujia, 
ilmoittautumiset etukäteen nuoriso-ohjaajalle p. 040 
3156 255. Seuraathan tiedottamista wilman ja somen 
kautta.
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Ilmianna sun ystävä!
Kerro meille, kuka on sun ystävä, miksi juuri hän on sul-
le tärkeä ja mitä kivaa te ruukaatte tehä yhessä! Jaa 
myös kuva tai video teistä :) Laita viestiä/whatsappia 
nuoriso-ohjaaja Ellulle p. 040 3156 255 tai etsivälle 
nuorisotyöntekijä Veeralle p. 040 3156 243, pe 11.2. 
mennessä. Arvotaan kaikkien osallistujien kesken pal-
kintoja.

Nuortentalo Ruorin ystävänpäivä ma 14.2. 
”Ystävyys on läsnäoloa, tsemppaamista, yhdessä teke-
mistä ja olemista. Ystävä kunnioittaa ja tykkää susta 
just sellaisena kun oot”. Tuu sääki viettämään ystävän-
päivää nuortentalo Ruorille. 
7-luokkalaiset klo: 15-17, 8-luokasta eteenpäin  klo: 
17.30-19.30.  Voimme ottaa mukaan rajallisen määrän 
nuoria. Ilmoittaudu mukaan whatsappilla/viestillä nuori-
so-ohjaajalle Ellulle p. 040 3156 255 tai etsivä nuoriso-
työntekijä Veeralle p. 040 3156 243  

Ystävänpäivän hyvän mielen –yllärit kylillä ma 14.2.!
Nuorisotoimi piilottaa ystävänpäivän hyvän mielen –
pussukoita Paavolan, Ruukin ja Siikajoenkylän kylille. 
Vihjeet kerrotaan nuortentalo Ruorin instassa ma 
14.2. Ota nuortentaloruori ig tili seurantaan!

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

Avoin kuntosalivuoro 15-29–vuotiaille 
joka keskiviikko 9.30-10.30
Nuorten oma kuntosalivuoro keskiviikkoisin klo 9.30-
10.30 Ruukin kuntosalilla. Kokoonnumme klo 9.15 
Nuortentalo Ruorille tai voit tulla suoraan kuntosalille! 
Lisätietoja Etsivä nuorisotyöntekijä Veeralta p. 040 
3156 243 tai nuorten työvalmenta Kristiinalta p. 040 
3156 256.

Leivontatärskyt ke 2.2. klo 12-14 
Leivotaan yhessä Runebergin torttuja ja kahavitellaan. 
Tuuppa pyörähtään vaikka ohikulku matkalla vaihtaan 
kuulumisia ja hörppään kahvit Nuortentalo Ruorille.  Il-
moittautuminen etsivä nuorisotyöntekijä Veeralle p. 
040 3156 243.

Avoimet ovet Ruorilla 16-29–vuotiaille ma 
7.2.2022 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. 
TIETOA KESÄTÖISTÄ JA VINKKEJÄ KESÄTYÖNHAKUUN 
JA CV:N TEKEMISEEN! Ilmottaudu mukaan Etsivä nuori-
sotyöntekijä Veeralle p. 040 3156 243.

Oppilaitosvierailu Raahen Porvari- ja Kauppa-
kouluun to 10.2.2022 
Opiskelut mietinnässä? Oma ala hukassa? Lähde tu-
tustumaan Raahen Porvari- ja Kauppakoulun koulutus-
tarjontaan ja erilaisiin opiskelumahdollisuuksiin.  Lähtö 
Ruorilta klo 10.45 ja paluu Ruorille n. klo 14. Lisätietoja 
ja ilmoittautumiset Etsivä nuorisotyöntekijä Veeralle p. 
040 3156 243.

Ilmianna sun ystävä!
Kerro meille, kuka on sun ystävä, miksi juuri hän on sul-
le tärkeä ja mitä kivaa te ruukaatte tehä yhessä! Jaa 
myös kuva tai video teistä:) Laita viestiä/whatsappia 
nuoriso-ohjaaja Ellulle p. 040 3156 255 tai etsivälle 
nuorisotyöntekijä Veeralle p. 040 3156 243, pe 11.2. 
mennessä. Arvotaan kaikkien osallistujien kesken pal-
kintoja. 

Ystävänpäivän hyvän mielen –yllärit kylillä ma 14.2.!
Nuorisotoimi piilottaa ystävänpäivän hyvän mielen –
pussukoita Paavolan, Ruukin ja Siikajoenkylän kylille. Vih-
jeet kerrotaan nuortentalo Ruorin instassa ma 14.2. 
Ota nuortentaloruori ig tili seurantaan!

Nuortentalo Ruorin ystävänpäivä to 14.2. klo 
17.30-19.30, 8-luokkalaisista ylöspäin
Tervetuloa viettämään ystävänpäivän iltaa Nuortentalo 
Ruorille! Luvassa yhdessä oloa, DIY ystävänpäivä lahjan 
tekoa ja hyvää syömistä!  Lisätietoja ja ilmoittautumiset 
Etsivä nuorisotyöntekijä Veeralle p. 040 3156 243. tai 
nuoriso-ohjaaja Ellulle p.  040 3156 255.

Ulkoilemaan ja lumikenkäilemään Varessäikkään 
to 23.2. klo 11-15
Oletko kokeillut lumikenkäilyä? Nyt se on mahdollista! 
Lähdetään yhdessä ulkoilemaan ja tulistelemaan Vares-
säikkään.  Lähtö Ruorila klo 11 ja paluu klo 15. Mukaan 
mahtuu rajallinen määrä nuoria.  Lisätietoja ja ilmoittau-
tumiset Etsivä nuorisotyöntekijä Veeralle p. 040 3156 
243.  p.  040 3156 255.

Laskiaispullapaja Ruorilla ti 1.3. klo 11.30-15
Hillo vai mantelimassa? Leivotaan yhdessä laskiastiis-
tain pullat ja keitetään kahavit.  Laita viestiä ja ilmoit-
taudu mukaan Etsivä nuorisotyöntekijä Veeralle p. 040 
3156 243.  p.  040 3156 255.
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LIIKUNTATOIMI
HUOM ! Tapahtumia & ryhmiä järjestetään RAJOITUS-
TEN PUITTEISSA. Tuoreimman tiedon löydät aina Siikajo-
en liikuntatoimi& virkistysalueet FACEBOOK-sivulta jota 
voit myös lukea kunnan nettisivujen kautta. www.siikajo-
ki – vapaa-aika&kulttuuri - liikuntatoimi 

SALIVUOROT
Salivuorot näet www.siikajoki – liikuntatoimi – salivuo-
rot. Vapaita vuoroja voipi tiedustella liikuntasihteeriltä.

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 
Torstaina Paavolassa vielä toinen vuoro. Bocciavuoro 
ompi keskiviikkoisin Ruukin liikuntahallilla (Ruukin eläkeliit-
to & 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 
voipi toki allekirjoittaneelta :) Muistathan myös että Sii-
kajoen liikuntatoimi tukee senioripassin hankintaa niin 
Vesipekkaan kuin Zimmariin !!

MASSALIIKUNTAKAMPANJAT:
KUNTOSALIKAMPANJA kuntoiltiin 1.11.-30.11.2021. 
Sen  Arvontatapalakinnot kulkeutuvat jokkaisen voitta-
jan kottiin tammikuussa sekä aktiivisin kylä palakitaan 
ens kesän Pitätäpäivillä :)

Seuraava kampanja onkin sitten helmi- ja maalis-
kuun KANSANHIIHTOKAMPANJA ja sen suorituskortin 
löydät tuosta alta. Siikalatvahan haastoi meidät viime 
talvena kuntakisaan. Nakataan haaste takaisin 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 :)
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YLEISIÄ, MAKSUTTOMIA LIIKUNTATOIMEN 
VUOROJA:
(seuraappa liikuntatoimen facebook sivulta milloin vuo-
rot jatkuupi v.2022 – sivua voit lukea kunnan nettisivujen 
kautta (liikuntatoimi) vaikka et olisikaan facebookissa)
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.

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 :)

MUUT

RAAHEN ALUEEN KUULO RY
Kuulolähipalvelu Ruukin terveysasemalla  

torstaina 17.2.2022 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!

RUUKIN  
KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY

Yleinen Kevätkokous

Tiistaina 22.02.2022 klo 18.00 Paja-Pehkolassa

Esillä sääntömääräiset asiat

Tervetuloa !

Koronatilanteen pahenemisesta johtuen EL:n 
Ruukin yhdistyksen toiminta on pysähdyksissä tam-
mikuun loppuun saakka. Mikäli tilanne helpottaa, 
kevätkausi käynnistyy helmikuun ekaviikolla.  
Kuukauden ensimmäinen päivä on tiistai, joten  
Revonlahden kuntoiluryhmä/Tavalliset tallaajat 
kokoontuvat vasta ma 7.2.2022  klo 14.30. Kunto-
salilla tavataan joka maanantai samaan aikaan.  
Ruskakerho aloittaa toisen viikon torstaina eli 
10.2. klo 12 Kreivinsaaressa. 
Muuten kevätkausi etenee seuraavasti, jos korona 
suo: Ruukin kuntoiluryhmä/Tavalliset Tallaajat 
Ruukin kuntosalilla (pesäpallokentän vieressä) 
ti 1.2. klo 10 alkaen. Toiminta jatkuu joka tiistai 
samaan aikaan. 
Boccian kevätkausi käynnistyy ke 2.2.2022.  
Bocciaa pelataan yhdessä Ruukin invalidien kanssa 
klo 14.40 alkaen Ruukin liikuntahallissa (ent. ylä- 
asteen sali). 
Ruskakerho kokoontuu siis torstaina 10.2.  
Kreivinsaaressa klo 12 ja jatkaa kokoontumisiaan 
joka parillisen viikon torstai. 
Tauti etenee hurjaa vauhtia, joten muutokset ovat 
todennäköisiä myös jatkossa. 
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. 
Ps. Seuratkaa koronatiedottamista ja noudatta-
kaa voimassa olevia ohjeita – kiitos!

SEURAAVA SIIKASANOMAT  
3/2022 ILMESTYY TO 24.2.2022

HUOM! Aineistot  
MA 14.2. KLO 15 mennessä  
os. kuntatiedote@siikajoki.fi

sanomatsanomat
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 Revonlahden kotikyläyhdistys ry:n johtokunta vuonna 2022

- Puheenjohtaja Risto Törmänen 
- Muut jäsenet: Benjamin Eklund, Inkeri Kukkonen, Jacqueline Alejandra Aguilera Velasquez,  
Kaarina Pietilä, Mari Silvola, Pauliina Värttö, Seija Knuutila 

Kotikyläyhdistyksen kannatusmaksu 2022
- Kaikki Revonlahden kyläläiset ovat automaattisesti kotikyläyhdistyksemme jäseniä.
- Vuonna 2022 kannatusmaksu on 10€/henkilö tai 15€/perhe.
- MAKSATHAN VAPAAEHTOISEN KANNATUSMAKSUN KOTIKYLÄYHDISTYKSEN TILILLE

Saaja: Revonlahden kotikyläyhdistys ry
Tilinumero: FI09 5395 0740 0019 55
Viite: 1656 
Summa: 10€ tai 15€

 
 Revonlahden koulun kuntosalin käyttömaksu 2022

Saaja: Revonlahden kotikyläyhdistys ry
Tilinumero: FI09 5395 0740 0019 55
Viite: 1669
Summa: 25€

 Revonlahden kyläkirjan ennakkotilausmaksu 
Saaja: Revonlahden kotikyläyhdistys ry
Tilinumero: FI09 5395 0740 0019 55
Viite: 1614
Summa: 35€

KYLÄKIRJAN ENNAKKOVARAUS- 
MAKSU 35€ TULEE MAKSAA  
VIIMEISTÄÄN 28.2.2022 (kirjan hinta 
on myöhemmin tilaaville/maksaville 
50€/kirja).

Kirjatilauksia vastaanottavat:
Anni Häikiö puh. 044 256 4136
Kaarina Pietilä puh. 045 884 3685
Seija Knuutila seknuut@gmail.com

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

KESÄTYÖAIKA LÄHESTYY – 4H CAFE AUTTAA KESÄTYÖASIOISSA!
4H CAFE on 14–17-vuotiaille nuorille tarkoitettu juttutuokio, jossa kahvittelun lomassa pohditaan yhdessä 
kesätyöasioita. Mietitään sopivia työmuotoja, omia vahvuuksia sekä harjoitellaan työn hakemista ja ansioluet-
telon tekemistä. Etsitään myös yhdessä kesätyöpaikkoja. Kiinnostaisitko kesäyrittäjyys? Autamme myös oman 
4H-yrityksen perustamisessa! Kokoonnumme Nuortentalo Ruorilla HELMIKUUSSA JOKA TORSTAI KLO 15–17. 
Kiinnostuitko? Ilmoittaudu mukaan: laita viestiä numeroon 040 527 9295!

4H INFOTILAISUUDET
Olemme aloittaneet Siikajoen kylillä infotilaisuudet, joissa jutustellaan yhdessä kyläläisten kanssa toiminnoista, 
joita 4H voisi tuottaa kylällä. Vaikka 4H on pääasiassa lasten ja nuorten asialla, autamme mielellämme tuot-
tamaan erilaisia aktiviteetteja ja tapahtumia kaikenikäisille! Seuraa ilmoitteluamme ja tule mukaan keskus-
telemaan ja vaikuttamaan oman kyläsi tapahtumiin ja harrastuksiin! Koronatilanteen vaatiessa toteutamme 
tilaisuudet etänä.

4H-KERHOT JATKUVAT
4H-kerhot ovat jälleen käynnissä! Uusia kerhoja käynnistyy helmikuussa, seuraa ilmoitteluamme! Mikäli kyläl-
läsi ei ole tällä hetkellä 4H-kerhoa, mutta sinulla olisi hauska kerhoidea, kerro siitä meille! Kerhotoiminnassa 
huomioidaan voimassa olevat koronarajoitukset ja toimitaan kunnan ohjeistuksen mukaisesti.

KERHONOHJAAJAKOULUTUS 12.2.2021 SIIKAJOELLA! 
Tule mukaan kouluttautumaan kerhonohjaajaksi! Saat hyvän koulutuksen lisäksi uusia kavereita ja itsellesi  
mukavaa puuhaa, josta maksetaan palkkio. Koulutus on maksuton. Kysy lisätietoa ja ilmoittaudu mukaan  
sähköpostitse tai puhelimitse, 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.
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 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.  
 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 avoinna TI-PE 11-17, LA 10-15.
 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

RUOKOLAHDEN LAVAN
KESÄKAHVILA-KIOSKI-

MATKAPARKKIIN HAETAAN
YRITTÄJÄÄ VUOKRALLE !!!

Lisätietoa puh. 045 696 8383

 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)

 PAAVOLAN VALAISTU KUNTORATA -  
 HIIHTOLATU - FATBIKEREITTI
 suuntaa Nuorisoseuralta Laurinsaareen, jossa   
 taukopaikkana laavu. Valaistun osan edesta- 
 takainen pituus n. 3,6 km. Laavulta jatko Orava-
 maan ja Hangasnevan laavuille sekä Hangas-    
 nevan luontopolulle. Hangasnevan luontopolun 
 pysäköintipaikalta (Vihannintie 366, Paavola)
 myös kulku reiteille.
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Jos sinulla on perheessä tai lähisuhteessa väkivaltaa tai
sen uhkaa, voit soittaa tai tulla suoraan turvakotiin yksin
tai lasten kanssa mihin aikaan vuorokaudesta tahansa.
Turvakodissa oleminen on sinulle maksutonta.
TURVAKOTI  p. 044 282 4211 (avoinna 24/7)

AVOPALVELUT 
tarjoaa arkisin keskusteluapua ja tukea, kun...

ERO LAPSIPERHEESSÄ TYÖ p. 050 329 4597
Tarvitset tai tarvitsette tukea ja keskusteluapua
parisuhteen haasteisiin, eroon tai eron jälkeiseen
aikaan. Voit tulla yksin tai voitte tulla yhdessä.

VÄKIVALTATYÖ p. 050 329 4597
Läheinen uhkailee sinua väkivallalla tai on
väkivaltainen. 
Käyttäydyt itse väkivaltaisesti tai uhkailet sillä. 

TAPAAMISPAIKKA p. 050 352 7528
Lapsen ja vanhemman tapaaminen tarvitsee 
tukea ja valvontaa turvallisessa paikassa.

Osoitteemme on 
Fellmaninpuistokatu 11, 92100 RAAHE

www.raahenensijaturvakoti.fi
         

 

Olemme sinua
varten 

HIEKOTUS- 
HIEKKAA  

SAATAVISSA  
SIIKAJOEN  
KYLÄLLÄ,  

URHEILUMAASSA 
SEKÄ RUUKISSA 

VANHAN  
KUNNANVIRASTON 

EDESSÄ.

SIIKAJOKI-OPISTO
Siikajoki-opiston lukuvuoden 2022-2023 
suunnittelu on käynnistynyt. Voit ehdottaa 
toivekurssejasi Siikajoki-opiston nettisivulta 
löytyvän linkin kautta 6.2. mennessä. Vaihto-
ehtoisesti voit soittaa tai lähettää tekstiviestin 
numeroon 040 3156 230 tai lähettää sähkö-
postia osoitteeseen kansalaisopisto@siikajoki.fi 
Jos haluat laittaa toiveesi paperille, sekin onnis-
tuu. Postita ehdotuksesi osoitteella Virastotie 
5 A, 92400 RUUKKI, kuoreen ”Siikajoki-opiston 
kurssitoiveita”. Kurssitoivelomakkeita on saata-
vana myös Komppalinnan ja Ruukin kirjastoista.
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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.


