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KEHITETÄÄN YHDESSÄ
Siikajoella osallistetaan osallistumaan kunnan kehittämiseen kevään aikana Elämän virtaa Siikajoelle -areenan innoittamana. Sillä etsitään siikajokista voimaa ja
suuntaa sekä evästystä kunnan kehittämiseen. Eri tahot pitkin kuntaa valjastetaan asian äärelle. Nyt kerätään arvokasta tietoa, löydetään helmiä, suoranaisia
timantteja kunnastamme. Mielipiteitä, ajatuksia sekä
kehitysehdotuksia kuullaan ja yhteenvedon jälkeen olemme viisaampia, miten toimia. Juha Wiskari GreatGain
Oy:stä tulee maaliskuussa kertomaan tarkemmin mistä
on kyse.
Siikajoella on aistittavissa tahtotila ylläpitää sekä
kehittää alueen elinvoimaa. Kaikkien asukkaiden arjen
helpottaminen, sekä lasten kasvun tukeminen ovat
ensiarvoisen tärkeitä arvoja kunnalle. Siikajoki tarjoaa
turvallisen, välittävän ja virikkeellisen ympäristön, jossa
on vaivatonta elellä.
Yrittäjyyden päälle ymmärretään päättäjien taholta ja parhaillaan pienhankintaohje on päivityksen alla
ja siihen pyydettiin lausunto myös yrittäjiltä. Avoimuus,
paikallinen yrittäjyys edellä edetään. Hyvissä ajoin kun
huomioidaan päätöksien vaikutukset alueen yrittäjyy-

delle, niin siinä on jo erinomainen pohja tulevaisuudelle.
Se tulee muistaa, että yrittäjyys on alueen virtakytkin:
se jos sammutetaan, niin kuntaa ei pian ole ollenkaan.

SIIKAJOKI ON IDYLLISTEN SEKÄ
ELINVOIMAISTEN KYLIEN KUNTA
Pitkän kunnan halki kulkee suurempien kylien helminauha, joka pitää sisällään timantteja, pienempiä kyliä.
Täällä asutaan mukavasti maaseudulla, luonnon helmassa, joen varrella, tahi meren rannalla, aukeaa maankamaraa unohtamatta. Uniikit kylämme ovat suurenmoinen rikkaus ja ne tarjoavat laajalti erilaisia harrastusmahdollisuuksia, liikunta- ja virkistäytymispalveluita
sekä nähtävyyksiä.
Yritystoiminta on aktiivista sekä kattavaa kautta
Siikajoen, joten monet palvelut, asiat sekä hyödykkeet
löytyvät omasta kunnasta. Kunta tarjoaa palvelut ikään
katsomatta ja luonnonläheisestä olemuksestaan huolimatta palvelut sijaitsevat lähellä. Kuntakeskus sijaitsee
Ruukissa ja tuo eloisa sekä kaunis joenvarsikylä kätkee
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sisäänsä kaupat, peruspalvelut sekä kulttuuri- ja vapaaajan palvelut.
Ruukin Yrityspuisto sijaitsee kuntakeskuksessa ja
sen ainutlaatuinen vanha teollisuusmiljöö Siikajoen varrella tarjoaa yrittäjälle asiakaslähtöiset toimintatavat.
Ruukin Yrityspuisto kasvaa hallitusti yhdessä asiakkaidensa kanssa, tarjoten tontteja sekä tiloja yritysten
tarpeisiin. Innovatiivisilla ratkaisuilla Ruukin Yrityspuisto
tarjoaa edellytykset yrityksien toiminnalle ja tilat räätälöidään tarvittaessa asiakkaan tarpeita kuunnellen.

RUUKIN YRITYSPUISTO SEKÄ SIIKAJOELLA
TOIMIVAT YRITTÄJÄT KUTSUVAT
TUTUSTUMAAN YRITTÄJYYTEEN!

tä avaavat ovensa ja kertovat omasta toiminnastaan.
Menossa mukana on myös muita Siikajoella toimivia yrityksiä, sekä yhteistyökumppaneita. Tapahtuma on avoin
kaikille yritystoiminnasta kiinnostuneille kuntalaisille.
Tapahtuman tarkoituksena on lisätä yritystietoutta
alueemme nuorille yhteistyössä alueen oppilaitosten
kanssa: alueella on työpaikkoja, alueella on koulutusta,
sekä yritystoimintamahdollisuuksia. Siikajoen yritysrintamalla on tahtotilana toimia yhteistyössä tahojen
kanssa, jotka vaikuttavat nuorten parissa.
Maailma ei ole valmis, ei myöskään Siikajoki. Siikajokisina voimme kehittää aluetta yhdessä ja siinä sivussa kehittyä myös itse. Asiat voi tehdä yhteistyössä,
yhdessä yhtenä, jotta alue säilyy elinvoimaisena.
Pidetään yhteyttä, matalan kynnyksen taktiikalla.

Avoimien ovien päivänä, keskiviikkona 23.3.2022 klo
12–16, osa Ruukin Yrityspuistossa toimivista yrityksis-

Kehityspäällikkö Kirsi Kivioja
Ruukin Yrityspuisto Oy, Siikajoen kunta

KEVÄINEN TERVEHDYS!
HYTE-ryhmän vaihtuvan kuntalaisten hyvinvointiteeman
aloitti tammikuussa kirjastotoimi, liikuntatoimen kansallishiihtokampanja alkoi helmikuussa ja jatkuu myös maaliskuun, nyt onkin minun vuoroni kertoa työstäni.
Olen Virve Aittola, työskentelen Siikajoen kunnassa
hyvänmielentyöntekijänä. Teen työtäni yli 70-vuotiaiden
Siikajokisten ikäihmisten kanssa. Työ-alueeni on koko Siikajoen kunta, välillä olen Paavolassa ja Luohualla, välillä
Ruukissa tai Revonlahdella, kerran pari viikossa käyn tapaamassa ikäihmisiä Siikajoenkylällä.
Työni on todella mukavaa ja saan tavata päivittäin paljon ihania ihmisiä. Työpäivieni aikana vierailen ikäihmisten kotona. Juttelemme viikon kuulumiset ja saatamme
muistella vanhoja aikoja. Joskus katselemme vanhoja
valokuvia, tai kuvia suvun uusista tulokkaista. Pelaamme
myös erilaisia pelejä yhdessä, käymme ulkona kävelyllä
tai vaikka istuskelemassa pihakeinussa. Laulaminen on
kivaa, ja jos asiakkaani pitää laulamisesta, saatamme
laulaa vaikka kokonaisen tunnin. Joskus olemme myös
leiponeet piirakkaa ja onpa joskus joku asiakas yrittänyt
opettaa minua kutomaankin. Joulunaika on ihanaa ja
rauhaisaa aikaa, silloin olemme laittaneet joulua ja koristelleet yhdessä joulukuusta.
Joskus myös saatamme ratkaista käytännön ongelmia esim. tietokoneiden, televisioiden tai puhelimien

kanssa, vaihtaneet pattereita palohälyttimeen ym.
Olemme myös saattaneet leikata omenapuun oksia ja
syksyllä maistella yhdessä omenia pihamaalla.
Korona-aika on ollut monelle ikäihmiselle haasteellista, koska välillä kerhot ja muu vapaa-ajan toiminnot ovat
olleet katkolla, ja ystäviä ja läheisiä ei tapaa niin usein.
Moni ilahtuukin kovasti käynnistäni ja saatamme joskus
vain jutella kaikenmaailman asioista, hyvistä ja vähemmän mukavista aiheista. Jokaisella asiakkaalla on omat
tarpeet ja toiveet, mitä käynniltäni haluavat ja toimimme sen mukaisesti.
Työni tarkoitus on tuoda virikettä päivään, mielekkyyttä arkeen, se on yhdessä tekemistä, auttamista, rinnalla kulkemista, ilojen ja surujen jakamista, ystävyyttä ja
hymyileviä kasvoja.
Jos sinä itse, ystäväsi tai lähimmäisesi tuntee yksinäisyyttä, tai kaipaa juttukaveria, ulkoilukaveria tms. minulle
voi soittaa 050 3550414. Käyntini ovat maksuttomia.
Toivotan kaikille aurinkoista kevään alkua!

”Minun ystäväni on kuin villasukka
Joka talvella lämmittää
Ja minun ystäväni on kuin niityn kukka
Joka saa minut hymyilemään”
-Petri Virtanen

Virve Aittola

hyvänmielentyöntekijä

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.
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SIIKAJOEN KUNTA TIEDOTTAA VAPAA-AJAN ASUNTOJEN
JÄTEHUOLTOON LIITTYEN:
Siikajoen jätehuoltomääräykset: 23 § Vapaa-ajan asunnon jäteastioiden tyhjennysvälit
Kesäaikana, 1.6.-31.8, käytössä olevan vapaa-ajan asunnon on liityttävä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen
vähintään kesäajaksi. Vapaa-ajan kiinteistön polttokelpoisen jätteen keräysastia on tyhjennettävä tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kaksi (2) kertaa kesäkauden aikana. Jos polttokelpoisen jätteen astia ei sisällä biojätettä, jäteastia on tyhjennettävä vähintään kerran kesäkauden aikana.

TYÖLLISYYSPALVELUT JA KUNTAKOKEILU
Kuntakokeilun toimipiste Siikajoella sijaitsee työllisyyspalveluiden toimitiloissa (Ruukinkuja 3, 92400 Ruukki). Siikajoen toimipisteellä otetaan asiakkaita vastaan ajanvarauksella. Ajanvaraus numerosta 0295056130. Lisätietoa löytyy osoitteesta https://tyollisyyskokeilu.raahe.fi/tyollisuuskokeilu

KESÄTYÖSETELI
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. Kesätyösetelillä on mahdollista hakea myös kunnalle kesätöihin. Kunnan kesätyöhakemus löytyy kunnan nettisivuilta ja
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.

TYÖNANTAJA, PALKKAA KESÄTYÖSETELILLÄ NUORI TÖIHIN!
Kesätyösetelillä työllistäminen on tulevaisuuteen satsaamista. Kesätyöseteli osallistaa nuoret entistä tiiviimmin hakemaan kesätöitä itsenäisesti suoraan työnantajilta ja sen myötä nuoret oppivat tärkeitä työnhakutaitoja. Vain ja ainoastaan työtä tekemällä nuoret oppivat työelämän pelisääntöjä. Työllistäisitkö sinä kesäksi
tulevaisuuden tekijän?
• Kesätyösetelin arvo on 280 euroa.
• Työajan on oltava vähintään 60 tuntia.
• Kesätyöjakson tulee sijoittua 1.6.-31.8.2022 väliselle ajalle.
• Työnantajan tulee ilmoittaa kuntaan 15.5.2022 mennessä kenet aikoo työllistää kesätyösetelillä,
kesätyösetelin numero ja työnantajan yhteystiedot
• Tuki maksetaan työsuhteen päätyttyä, mikäli kesätyösetelin palkkauksen ehdot täyttyvät.
Työnantajat voivat ilmoittaa aikeistaan palkata nuoria kesätyösetelillä. Tällöin työllisyyspalvelut ja nuorisotoimen
henkilöstö voivat markkinoida avoimia paikkoja nuorille somessa. Kesätyöntekijöiden valinta jää kuitenkin aina
työantajalle. Työnantaja voi laittaa avoimeksi kesätyösetelipaikkoja myös omille nettisivuilleen ja somen kautta.
Ilmoita avoimesta paikasta osoitteeseen kesatyot@siikajoki.fi

PIENIN ASKELIN KOHTI TYÖELÄMÄÄ
Työtä, taitoa ja tukea -hankkeen työntekijöiltä saa tukea oman osaamisen tunnistamiseen ja työllistymisen polkujen suunnitteluun. Ole rohkeasti yhteydessä!
Siikajoen Solina on monialainen työosuuskunta ja siihen etsitään mukaan eri alojen osaajia. Työntekijöitä tarvitaan siivoustehtäviin, piha- ja puutarhatöihin sekä pienimuotoisiin kiinteistöhuollon tehtäviin. Osuuskuntaan voi
liittyä myös jäseneksi.
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 4935848 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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MAASEUTUPALVELUT
EU:N ELÄINPALKKIOIDEN HAKU 3.3.2022
MENNESSÄ
EU:n eläinpalkkioita haetaan sähköisesti Vipu-palvelussa
tai lomakkeella 497 10.2-3.3.2022. Ehtoihin on tullut
muutoksia, joten ne kannattaa tarkastaa huolella. Aiemmat osallistumisilmoitukset eivät ole enää voimassa
ja kaikkia eläinpalkkioita on haettava tästä eteenpäin
vuosittain. Timo Rahja on tehnyt yhteenvedon, joka
löytyy osoitteesta https://kalajoki.fi/wp-content/uploads/2022/02/EU-elainpalkkiot-Timo-Rahja-2.pdf.
Myös Ruokavirasto on julkaissut hakuohjeen, joka kannattaa käydä läpi.

ELÄINREKISTERI-ILMOITUKSET ON OLTAVA
KUNNOSSA
EU:n eläinpalkkion muutoksen myötä eläinrekisteri
nousee entistä tärkeämpään rooliin. Eläimen edellisen
omistajan rekisterivirhe aiheuttaa eläimen hylkäämisen
palkkiossa. Ilmoita rekisteriin mm. syntymät, ostot, poistot ja siirrot 7 päivän kuluessa tapahtumasta. Lisäksi
eläimen rotu, sukupuoli ja käyttötapa on oltava aina rekisterissä oikein.

POHJOISEN KOTIELÄINTUEN ENNAKOIDEN
HAKU 10.3.2022 MENNESSÄ
C-alueella maksetaan kansallisena tukena pohjoista kotieläintukea. Tuen ennakkomaksua haetaan Vipu-palvelussa tai lomakkeella 139 14.2-10.3.2022.

Kalajoella. Luomupäiville voivat osallistua luomutuottajat ja luomutuottajiksi aikovat, sidosryhmät ja aiheesta
kiinnostuneet. Lisätietoja ja ilmoittautuminen verkossa
https://www.proagriaoulu.fi/fi/pohjoisen-luomupaivat-2022/. Tiedustelut projektipäällikkö Viivi Virkkula
043 827 2282, viivi.virkkula@proagria.fi

TIETOLINKKI- HANKKEEN WEBINAARIT JA
KOULUTUKSET
Tietolinkiltä löytyy monenlaista webinaaria ja koulutusta
ajankohtaisista asioista. Aiheina mm. maatalouden veroinfo, juolavehnän torjunta, maatilan osakeyhtiöittäminen. Materiaalit ovat osoitteessa https://www.kpedu.
fi/tietolinkki/materiaalit.
Ratkaisuja kevään haasteisiin -webinaari 24.2.2022
klo 10-12. Ilmoittautuminen verkossa https://www.
kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat tai Ritva Jaakkola ritva.
jaakkola (at) kpedu.fi p. 044 7250 625.

RANTALAIDUNNUKSEN ABC
WEBINAARISARJA
Rantalaidunnuksen ABC on webinaarisarja rantalaidunten hoitajille, sellaisiksi aikoville sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Päivät 3.3.2022, 17.3.2022 ja 31.3.2022
klo 12-15. Ilmoittautuminen https://www.proagriaoulu.
fi/fi/rantalaidunnuksen-abc Lisätietoja antaa Maarit
Satomaa
maarit.satomaa@maajakotitalousnaiset.fi
puh. 040 566 7924

MAASEUTUTOIMISTON HENKILÖSTÖ
ETÄTÖISSÄ

TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2022
JA MAATALOUSTUOTANNON
KIRJAAMISVAATIMUKSET 2022 -OPPAAT
Ruokavirasto on julkaissut yllä mainitut oppaat verkkosivuillaan. Täydentävät ehdot ovat useimpien viljelijätukien ehtona. Maatalouden kirjaamisvaatimukset perustuvat voimassa oleviin säädöksiin ja ohjeisiin. https://
www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/uutiset/
taydentavat-ehdot--ja-maataloustuotannon-kirjaamisvaatimukset--oppaat-on-julkaistu-2022/

VALTIONTAKAUS TILAPÄISIIN
MAKSUVALMIUSONGELMIIN
Ely-keskukselta voi hakea 31.3.2022 asti valtiontakausta pankkilainalle, joka parantaa maatilan maksuvalmiutta. Valtiontakausta voidaan myöntää enintään viideksi
vuodeksi luotolle, joka on myönnetty tuotantotoiminnan
maksuvalmiuden parantamiseksi.
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/uutiset/maatilat-voivat-hakea-valtiontakausta-tilapaisiin-maksuvalmiusongelmiin/

POHJOISEN LUOMUPÄIVÄT 2022
KALAJOELLA

Vuodenvaihteesta eteenpäin maaseututoimistoa hoitaa maaseutuasiamies Leila Leinonen. Työt hoidetaan
vielä toistaiseksi pääasiassa etänä ensisijaisesti sähköpostitse ja puhelimen välityksellä. Mikäli haluat asioida toimistolla, varmista puhelinsoitolla, että paikalla
maaseutuasiamies on paikalla. Postia voi jättää oven
vasemmalla puolella olevaan postilaatikkoon, joka tyhjennetään säännöllisesti.
Sähköpostiosoite on etunimi.sukunimi(at)kalajoki.fi
sekä koko henkilökunnalle yhteinen on maaseutuhallinto@kalajoki.fi. Maaseutuasiamiehen tavoittaa numerosta 044 4691396.

FACEBOOK JA KASIMAASEUTUPALVELUIDEN NETTISIVUT
Koulutuksista ja muista maaseutuhallinnon ajankohtaisista asioista tiedotteet löytyvät facebookista, osoitteesta www.facebook.com/KaSi.maatalous KaSimaaseutupalveluiden nettisivuilta löytyvät mm. KaSin
uutiskirjeet, joista löytyy ajankohtaisia asioita. https://
kalajoki.fi/tyo-ja-yrittaminen/palvelut-maaseutuyrityksille/maaseutu-ja-lomitus/

Pohjoisen luomupäivät järjestetään 7.-8.4.2022
-5-

Siikajoen kuntatiedote

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
RUUKIN JA SIIKAJOENKYLÄN TERVEYSASEMAT
Aukioloajat ja ajanvaraus lääkärin ja hoitajan vastaanotoille
RUUKKI: Vastaanoton aukioloajat: ma–to klo 8–16 ja
pe klo 8–15. Ajanvaraus: klo 8–10 välisenä aikana jätä
takaisinsoittopyyntö puh. 08 849 4612. Hoitotarvike- ja
diabetesvälinejakelu on ma-to klo 10-16, pe klo 10-15.
SIIKAJOENKYLÄ: Vastaanoton aukioloajat: Hoitajan
vastaanotto on koronarokotteiden ja -näytteenottojärjestelyjen vuoksi avoinna keskiviikkoisin klo 8-16. Ma, ti,
to ja pe asiakkaat ottavat yhteyttä joko Ruukin tai Raahen terveysasemalle. Hoitajan vastaanotto on suljettu
viikolla 10.
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 oireita, kysy tarvittaessa neuvoja hyvinvointikuntayhtymän infektiopoliklinikalta 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 uudistetaan 8 vuorokauden kuluessa.

LABORATORIO
Ruukin terveysasemalla laboratorion näytteenotto on
avoinna ti, ke ja pe klo 7.05–12.00, vain ajanvarauksella.
Viikolla 10 laboratorio on avoinna vain tiistaina ja torstaina (suljettu keskiviikkona 9.3.).
Siikajoenkylän terveysasemalla laboratorion näytteenotto 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 puhelimitse 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 takaisinsoittopyyntö.
Siikajoenkylän hammashoitolassa hammaslääkäri
on paikalla ti ja to, oikomishoidon hammaslääkäri 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. Viikolla 10 on suuhygienistin vastaanotto maanantaina, hammashoitola on muutoin kiinni.

Hammaslääkäripäivystys on Raahen hammashoitolassa ma-to klo 8-15, pe klo 8-14, puh. 08 849 4708.
Iltapäivystys on arkipäivisin klo 16–21 sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 8–21 Kokkolan pääterveysasemalla puh. 06 828 7461. Soita aina ennen päivystykseen
hakeutumista. Yöaikaan klo 21-08 suun terveydenhuollon päivystyksestä vastaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri OYS yhteispäivystyksessä. Soita päivystyksen
puhelinneuvontaan 08 315 2655 aina ennen yhteispäivystykseen hakeutumista.

NEUVOLAT
Ruukin terveysaseman neuvolan puhelintunti on ma–
pe klo 12–13. Neuvolan puhelinnumerot ovat: 040 135
7905 (ruukkilaiset), 040 135 7715 (paavolalaiset ja revonlahtiset). Neuvola on suljettu pe 11.3. (muina päivinä
neuvola on auki normaalisti viikolla 10).
Siikajoenkylän terveysaseman neuvolan puhelintunti
on ma–pe klo 12–13 puh. 044 439 4634. Neuvola on
kiinni viikolla 10.
Ajanvaraukset lastenneuvolaan 1-5-vuotiaille ja 6-vuotiaiden 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: terveydenhoitaja Tuuli Ahonperä puh. 044 439 4634. Ruukin
luonto- ja hevoskeskus (Ruukin maaseutuopisto): terveydenhoitaja Eveliina Lehto puh. 040 135 7715

LAPSIPERHEIDEN PALVELUOHJAUS
Kun jokin asia perheen, lapsen tai nuoren tilanteessa
huolettaa, ota ensisijaisesti yhteyttä lapsiperheiden
palveluohjaukseen. Palveluohjaaja on tavoitettavissasi
arkisin klo 8-11 puh. 040 135 8125.

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT
Mielenterveyspalveluiden yhteydenotot mielenterveystoimiston puhelinvaihteeseen arkisin klo 8-11 puh. 08
849 4761 tai palveluohjaus arkisin klo 10-11 puh. 044
439 4770, sairaanhoitaja Päivi Alakangas tiistaisin
ajanvarauksella Ruukissa puh. 040 135 7954. Päihdetyö: Mikko Qvist puh. 044 439 3784.

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

VAMMAISPALVELUT

Palveluesimies Tuula Riihijärvi puh. 08 849 5735 ma-pe
klo 9-12. Mäkelänrinteen keskuskeittiö p. 040 315 6389.
Päivätoiminta on suljettu viikolla 10.

Kaarna-koti ja Työkeskus Paja-Pehkola vammaispalveluohjaaja Marjo Lokka puh. 040 135 7902
Vammaispalveluohj. Ella Juntunen puh. 040 135 7904
Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä Marjo Kokkaret
puh. 044 439 3717

PALVELUKESKUS MÄKELÄNRINNE

HYVINVOINTIPISTE NEUVORASSI

SIIKAJOEN KOTIHOITO

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

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

RAAHEN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY/OmaisOivan MAALISKUUN TOIMINTAA:
Ma 28.2. klo 12.30-14 Vanhan Raahen kuvakierros ja tarinat etäyhteydellä Praatissa (Kirkkokatu 43, Raahe), tulethan
paikalle jo klo 12.15. Voit seurata tilaisuutta myös kotikoneella. Ennakkoilm. Praatiin sekä kotiseurantaan 25.2.
mennessä Riitalle.
Ke 2.3. klo 12 Omaishoitajien keskustelupiiri Raahen seurakunnan kesäkodilla (Parkaasinkatu 16, Raahe)
Ti 15.3. klo 17-18.30 Seutukunnallinen erityislasten vanhempien ryhmä Raahen Psyyke ry:n Jäsentuvalla (Rantakatu
58, Raahe).
Ke 16.3. klo 13 Päiväkahvit Heikinhovissa (Heikintie 1, Siikajoenkylä)
To 17.3. klo 17-18 Hyvinvointiwebinaari: Omaishoitaja muutosten äärellä Praatissa (Kirkkokatu 43, Raahe), tulethan
paikalle jo klo 16.45. Voit seurata tilaisuutta myös kotikoneella, ennakkoilm. 14.3. mennessä
omaishoitajat.fi/tapahtumat.
Pe 25.3. klo 12 Puheenjohtajan etäpäiväkahvit Teams-yhteydellä, ilm. sähköpostiosoitteesi Riitalle 24.3. mennessä.
Huom! Mikäli koronarajoitukset estävät tapaamiset, keskustelupiiri sekä erityislasten vanhempien ryhmä
kokoontuvat etänä Teams-yhteydellä. Lisätietoa Riitalta. Ajankohtainen tieto toiminnastamme Raahelainenlehdestä, www.raahenomaishoitajat.fi ja Facebookista.
OmaisOivan toimisto avoinna pääsääntöisesti ma klo 9-13 Kauppakeskus Mastossa,
2krs. (Ollinkalliontie 3, 92100 Raahe, Citymarkettia vastapäätä).
Työntekijät tavoitat puhelimitse myös muina arkipäivinä.
Riitta Sipola p. 044 551 6803 (riitta.sipola@raahenomaishoitajat.fi)
Milla Haapaniemi p. 044 551 6804 (omaisoiva.raahe@gmail.com) (ma-ke)

Veikkaus tukee toimintaamme

SIVISTYSTOIMI
KIRJASTOPALVELUT - KIRJASTOJEN AUKIOLOAJAT:
Ruukin pääkirjasto
p. 040-3156 303
palveluajat: ma 12-20, ti-to 12-19, pe 10-16
omatoimiaika joka päivä 10-21
- hiljainen tila, jossa asiakastietokone
- neuvotteluhuone n. 10 henkilölle, varaa puhelimitse aika
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
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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
Hiihtoloman (viikko 10) poikkeusajat:
ma 7.3 Komppalinnan lähikirjasto klo 12-19
ma 7.3. Paavolan lähikirjasto klo 12-19
ti 8.3. Revonlahden lähikirjasto klo 12-19
ke 9.3. Luohuan lähikirjasto klo 12-16
Pääkirjaston lukupiiri:
4.3.2022 Viikilä: Akvarelleja Engelin kaupungista
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SIIKAJOEN NUORISOPALVELUT

ETSIVÄ NUORISOTYÖ

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
JOKO SÄÄ SEURAAT MEITÄ SOMESA?
tiktok: nuortentaloruori snäpchat: Nuortentalo Ruori
					
veera_ent
FACEBOOKISSA
Siikajoen Nuortentalo Ruori
Satelliitin Jenna (Veera)
Satelliitin Kristiina
Siikajoen Nuoriso-ohjaaja Elina
INSTAGRAM
NuortentaloRuori
satelliitin_veera
satelliitin_kristiina
Siikajoennuorisotoimi_ellu

Noudatamme ajankohtaisia koronaohjeistuksia. Muutokset ovat mahdollisia. Seuraathan meitä somessa,
sieltä saat reaaliaikaisen tiedon.

Etsivä nuorisotyö on 15-29-vuotiaille nuorille tarkoitettu palvelu. Etsivä nuorisotyöntekijä auttaa nuorta juuri
niissä asioissa, joihin nuori itse kaipaa apua. Palvelu on
nuorille maksutonta, luottamuksellista ja aina vapaaehtoista. Halutessaan tukea voi saada myös nimettömästi. Yhteyttä etsivään nuorisotyöntekijään voi ottaa nuori
itse tai nuoren vanhemmat tai kaverit.
Etsivän nuorisotyöntekijän työpiste löytyy nuortentalo Ruorilta osoitteesta Pekkalantie 11. Etsivään voit
olla yhteydessä soittamalla, laittamalla viestiä, somen
kautta tai tulla jututtamaan Ruorille. Ole rohkeasti yhteydessä! Mietitään yhdessä ratkaisuja elämän haastaviin tilanteisiin ja mieltä painaviin juttuihin.
Satelliitti- etsivä nuorisotyö toimii Raahen, Siikajoen
ja Pyhäjoen alueilla. Mikäli tiedät nuoren, joka voisi hyötyä etsivän nuorisotyön palveluista tai koet itse toiminnan olevan sinua varten, ota yhteys etsivään nuorisotyöntekijään: Veera Karppinen p. 040 3156 243.

ALLE KOULUIKÄISET
Perhefutis Ruukissa torstaisin!

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

Kaikki kunnan nuorisopalvelut löytyvät osoitteesta Pekkalantie 11. Täällä sijaitsee nuortentalo Ruori. Lisäksi
nuortentalo Ruorilta löytyy Siikajoen 4H-yhdistys sekä
kunnan liikuntatoimi. Noudatamme ajankohtaisia korona
ohjeistuksia toiminnoissamme. Seuraathan somesta reaaliaikaiset tiedot. Tulethan toimintoihin vain terveenä :)

NUORTEN TYÖVALMENNUS (NUORTEN PAJA)
Siikajoen nuorisotoimessa, Nuortentalo Ruorilla, Ruukissa, järjestetään Satelliitti-työvalmennusta, joka on
sisällöltään ns. Starttivalmennusta, ryhmämuotoista
matalan kynnyksen toimintaa.
Mikäli olet alle 29-vuotias, työtön tai muuten vaikeassa työmarkkina-asemassa oleva Siikajokinen nuori, on
sinun mahdollista tulla mukaan toimintaan. Valmennuksessa harjaannutetaan arjessa, työssä ja opiskelussa
tarvittavia taitoja, tehdään oppilaitos- ja työpaikkavierailuja sekä tutustutaan eri ammatteihin. Työpajalla voit
tehdä käsitöitä ja taidetta. Teemme pienimuotoisia kodin huoltotöitä, kokkailemme, leivomme tai voit vaikka
tuunata omia huonekalujasi ja tehdä itsellesi sisustustuotteita. Saat tuoda mukanasi omiakin ideoita! Porukassa on mukava touhuta! Olet tervetullut!
Työvalmennus on ryhmämuotoista ja yhdessä räätälöidyn 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 yksilöohjauksella.
Mikäli kiinnostuit toiminnasta, ota rohkeasti yhteyttä
työvalmentajaan, sosiaalityöntekijään tai etsivä nuorisotyöntekijään. Nuorten työvalmentaja Kristiinaan (Tuukkanen) saat yhteyden p. 040 3156 256.

”Suunnattu 2-6-vuotiaille yhdessä vanhemman kanssa.
” Torstaisin klo: 17.00-17.45, Ruukin liikuntallilla (vanha
sali).Järjestää: FC Raahe yhteistyössä Siikajoen nuoriso-ja liikuntatoimien kanssa.
Lisätietoja Katrilta iltapäivisin p. 050 304 6350
Ipanaklubi (vertaistukea ja kohtaamisia nuoret vanhemmat ja vauvat ja taaperot)
Nuorisotyön ja RAS Perhetyön ohjaamat Ipanaklubi-ryhmät alkavat maaliskuussa
Ruukki (parilliset viikot) Ruukki, nuortentalo Ruori.
torstaisin klo: 14.00-15.30
Siikajoenkylä (parittomat viikot) kylätalo Heikinhovi,
torstaisin 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.
Varhaisnuokkarit on, Ruukin kylällä, nuortentalo Ruorilla
(Pekkalantie 11) keskiviikkoisin 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 wilman ja somen kautta. Järj. Nuorisotoimi

Futisnuokkari 10-18-vuotiaille Ruukissa!
”Tuu mukkaa sellaisena kun oot!” Futisnuokkari torstaisin klo: 18.00-19.00, Ruukin liikuntahallilla (vanha sali).
Jos kaipaat lisätietoja, niitä saat iltapäivisin Katrilta p.
050 304 6350. Järjestää: FC Raahe yhteistyössä Siikajoen nuoriso-ja liikuntatoimien kanssa.

-8-

Siikajoen kuntatiedote

Koko perheen laskiaistapahtuma Paavolassa,
nuorisoseuran piha-alueella ja kentällä su 27.2.
klo: 13-16!
Kentällä lapsille pulkkamäkeä, pujottelu rata. Kaukalossa skabaillaan pipolätkä turnauksen merkeissä. Ilmoittautumiset pipolätkä turnaukseen suoraan Kauppias
Markukselle. Piha-alueella lumiveistoksien tekoa, Paavolan nuorisoseuralla kahvio, lautapelien pelailua. Tervetuloa! Järjestetään yhteistyössä muun muassa Paavolan
K-kaupan, Paavolan nuorisoseuran sekä liikuntatoimen
kanssa.

Hiihtoloman leiripäivä alakoululaisille Ruukissa!
Tiistaina 8.3. klo: 10.00-14.00. Nuorisotoimi järjestää
yhteistyössä 4H:n kanssa alakoululaisille suunnatun leiripäivän nuortentalo Ruorilla, Ruukissa. Luvassa liikunnallisia leikkejä, pelejä, askartelua, yhdessä tekemistä
ja olemista. Leiripäivään sisältyy ruoka sekä välipala.
Ilmoittautumiset ja mahdolliset ruoka-aine allergiat
nuoriso-ohjaajalle p. 040 3156 255. PS. Siikajoenkylälle
tulossa hiihtolomavkon torstaille 4H:n järjestämä leiripäivä, kurkkaa 4H:n osio!

YLÄKOULULAISET JA 2.ASTE
Nuortentalo Ruorin nuokkarit avoinna nuorille!
Nuortentalo Ruorilla alkaa jälleen nuokkareiden syksy.
Suunnattu 7-luokkalaisista ->
Nuokkarit ovat avoinna nuorille keskiviikkoisin klo:
16.00-19.00 sekä perjantaisin klo: 18.00-21.00.
Jos kaipailet lisätietoja niin laita viestiä nuoriso-ohjaaja Ellulle p. 040 3156 255. Noudatamme voimassa
olevia korona rajoituksia ja suosituksia. Seuraathan tiedottamista wilman ja somen kautta. Hiihtolomaviikolla
eri aukioloajat! Järj. Nuorisotoimi

Yläkoululaisten tyttöryhmä nuortentalo Ruorilla!
Nuorisotoimi on aloittanut yläkoululaisille suunnatun tyttöryhmän. Tyttöryhmä on perjantaisin klo: 14.45-17.00,
nuortentalo Ruorilla. Teemoina itsetunto, tunteet, mielenhyvinvointi, kaverit, ystävät. Luvassa harjoituksia, kädentaitoja, arjen hallinnan taitoja. Yhdessä olemista ja
tekemistä. Oot tervetullut just sellasena ku oot <3 Lisätietoja? Ota yhteyttä nuoriso-ohjaaja Elinaan. Noudatamme voimassa olevia korona rajoituksia ja suosituksia. Seuraathan tiedottamista wilman ja somen kautta.

Futisnuokkari 10-18-vuotiaille Ruukissa!
”Tuu mukkaa sellaisena kun oot!”
Futisnuokkari torstaisin klo: 18.00-19.00, Ruukin liikuntahallilla (vanha sali). Jos kaipaat lisätietoja, niitä saat
iltapäivisin Katrilta p. 050 304 6350. Järjestää: FC
Raahe yhteistyössä Siikajoen nuoriso-ja liikuntatoimien
kanssa.

Gumeloosi alkaa jälleen Siikajoenkylällä!
Nuorisotoimen ja seurakunnan nuorisotyön Gumeloosi
alkaa Siikajoenkylällä, Heikinhovissa! Joka toinen torstai (parilliset viikot, alkaen viikosta 8) klo: 14.30-16.00.
Suunnattu 5-7-luokkalaisille. Tuu tekeen läksyt, pelaileen,
viettämään aikaa yhes :) Jos kaipaat lisätietoja, laita
viestiä nuoriso-ohjaajalle p. 040 3156 255.

HIIHTOLOMALLA TAPAHTUU:
Perjantaina 4.3. nuortentalo Ruorilla nuorten hiihtoloma
etkot!
7LK KLO: 17.30-20.30 ja 8LK -> klo: 21.00-00.00.
Tervetuloa viettämään perjantai-iltaa Nuortentalo Ruorille! Luvassa yhdessä oloa, pelailua ja hyvää syömistä!
Lisätietoja ja ilmoittautumiset Etsivä nuorisotyöntekijä
Veeralle p. 040 3156 243. tai nuoriso-ohjaaja Ellulle
p. 040 3156 255.
Maanantaina 7.3. klo:14-16 Nuorisotoimen notskeilu
Kreivinsaaressa, Ruukissa!
Tuu paistaan meidän kanssa makkarat hiihtoloma viikon
kunniaksi Ruukin Kreivinsaareen. Lisätietoja Etsivä nuorisotyöntekijä Veeralta p. 040 3156 243. tai nuorisoohjaaja Ellulta p. 040 3156 255.
Maanantaina 7.3. klo:17-20, Lautapeli-ilta Siikajoenkylällä Heikinhovissa
Pelaillaan yhdessä lautapelejä. Tarjolla myös pientä purtavaa. Suunnattu 13-vuotiaista eteenpäin. Lisätietoja
ja ilmoittautumiset Etsivä nuorisotyöntekijä Veeralle
p. 040 3156 243. tai nuoriso-ohjaaja Ellulle p. 040
3156 255.
Torstaina 9.3. klo: 17-20, Poikien ilta nuortentalo
Ruorilla Ruukissa!
Hiihtolomaviikon torstaina vietetään nuortentalo Ruorilla poikien iltaa. Mukavaa yhdessä tekemistä, skabailua,
juttelua. Lisätietoja ja ilmoittautumiset nuoriso-ohjaaja
Ellulle p. 040 3156 255
Perjantaina 10.3. klo: 18.00-22.00, nuortentalo
Ruorilla nuokkarit!
Nuorten nuokkarit 7-luokkalaisista -> Tervetuloa nuokkareille viettämään aikaa yhesä, pelaileen, jutteleen.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset nuoriso-ohjaaja Ellulle
p. 040 3156 255
Lauantaina 11.3. klo: 18.00-22.00, leffailta!
Nuortentalo Ruorilla nuorten mysteeri leffailta!
Ovet aukeaa klo: 18.00, klo: 19.00 alkaa leffa!
Osallistujat saavat äänestää leffan. Ilmoittautumiset ja
lisätiedot nuoriso-ohjaaja Ellulle p. 040 3156 255

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

Avoin kuntosalivuoro 15-29–vuotiaille
joka keskiviikko 9.30-10.30
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.

Laskiaispullapaja Ruorilla ti 1.3. klo 12-15
Hillo vai mantelimassa? Leivotaan yhdessä laskiastiistain pullat ja keitetään kahavit. Laita viestiä ja ilmoit-
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tausu mukaan Etsivä nuorisotyöntekijä Veeralle p. 040
3156 243. p. 040 3156 255.

Ilmottaudu mukaan Etsivä nuorisotyöntekijä Veeralle p.
040 3156 243.

Oppilaitosvierailu Koulutuskeskus Braheen Lybeckerille to 3.3.

Mun kammari – Kelan asiointipisteen palvelut ja
Kelan etuudet 15.3. klo 12-13

Opiskelut mietinnässä? Oma ala hukassa? Lähde tutustumaan Koulutuskeskus Braheen Lybeckerille luovien
alojen koulutuksiin. Lähtö Ruorilta klo 9.15 ja paluu Ruorille n. klo 13.00. Lybeckerillä tarjolla ilmainen lounas.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset Etsivä nuorisotyöntekijä
Veeralle p. 040 3156 243.

Tällä kertaa Mun Kammarilla saat tietoa Ruukin Kelan
asiointipisteen palveluista sekä eri etuuksista. Info toteutetaan Teams-yhteydellä. Voit tulla katsomaan infoa
Ruorille tai katsoa sen itsenäisesti Teams-yhteydellä nimettömästi. Suora linkki tapahtumaan löytyy Siikajoen
kunnan sivujen tapahtumakalenterista. Lisätietoa etsivä nuorisotyöntekijä Veeralta p. 040 3156 243.

Nuortentalo Ruorin hiihtoloma etkot pe 4.3 klo
21-00.00, 8-luokkalaisista ylöspäin
Tervetuloa viettämään perjantai iltaa Nuortentalo Ruorille! Luvassa yhdessä oloa, pelailua ja hyvää syömistä!
Lisätietoja ja ilmoittautumiset Etsivä nuorisotyöntekijä
Veeralle p. 040 3156 243. tai nuoriso-ohjaaja Ellulle p.
040 3156 255.

Nuorisotoimen notskeilu Kreivinsaaressa ma
7.3.2022 klo 14-16
Tuu paistaan meidän kanssa makkarat hiihtoloma viikon
kunniaksi Ruukin Kreivinsaareen. Lisätietoja Etsivä nuorisotyöntekijä Veeralta p. 040 3156 243. tai nuorisoohjaaja Ellulta p. 040 3156 255.

Lautapeli-ilta Siikajoen kylän Heikinhovissa ma
7.3.2022 klo 17-20, 13-vuotiaista ylöspäin
Pelaillaan yhdessä lautapelejä. Tarjolla myös pientä
purtavaa. Lisätietoja ja ilmoittautumiset Etsivä nuorisotyöntekijä Veeralle p. 040 3156 243. tai nuoriso-ohjaaja Ellulle p. 040 3156 255.

Tutustutaan eri maiden ruokakulttuureihin! Vuorossa Japani ti 22.3.2022 klo 9-13.30
Tule mukaan kokkailemaan Japani-teemalla! Valmistetaan nuorten suunnittelema kolmen ruokalajin menu ja
maistellaan uusia makuja! Lisätietoa ja ilmoittautumiset
Etsivä nuorisotyöntekijä Veeralle p. 040 3156 243 tai
Nuorten työvalmentaja Kristiinalle p. 040 3156 256.

Avoimet ovet Ruukin yrityskylässä ja ilmainen
lounas ke 23.3.2022 klo 11-16
Ruukin yrityspuisto ja Siikajoella toimivat yrittäjät kutsuvat sinut tutustumaan yrittäjyyteen ja työmahdollisuuksiin! Mennään porukalla ensin syömään ravintola Kreivin Aikaan klo 11. Ilmoittaudu Etsivä nuorisotyöntekijä
Veeralle p. 040 3156 243 tai Nuorten työvalmentaja
Kristiinalle p. 040-3156 256.

Mun kammari – Rikosuhripäivystyksen palvelut
ti 29.3. klo 12-13

Ootko miettinyt, että olisi mukava, kun ois paikka, johon
mennä viettämään aikaa arki-iltana? Tuu Ruorille Pekkalantie 11:sta, niin keitetään kahavit, ollaan ja pelataan.

Tietoa rikosuhripäivystyksen palveluista. Info toteutetaan Teams-yhteydellä. Voit tulla katsomaan infoa
Ruorille tai katsoa sen itsenäisesti Teams-yhteydellä nimettömästi. Suora linkki tapahtumaan löytyy Siikajoen
kunnan sivujen tapahtumakalenterista. Lisätietoa etsivä nuorisotyöntekijä Veeralta p. 040 3156 243.

LIIKUNTATOIMI

SALIVUOROT

Tuoreimman tiedon löydät aina Siikajoen liikuntatoimi& virkistysalueet FACEBOOK-sivulta jota voit myös
lukea kunnan nettisivujen kautta, www.siikajoki – vapaaaika&kulttuuri - liikuntatoimi

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

TÄRKEÄ HIIHTOTIEDOTE:

LIIKUNTASALIEN ILTAKÄYTTÄJÄT!

Avoimet ovet Ruorilla 16-29 –vuotiaille ti
8.3.2022 klo 16-19

Tästä nettisoitteesta löydät reaaliaikaiset tiedot kuntamme latujen hoidosta http://kartta.latutilanne.fi/

LASKIAISRIEHAA
Sunnuntaina 27.2. järjestetään koko perheen liikuntatapahtuma Paavolassa klo 13-16. Tapahtumassa on
pipolätkäturnaus aikuisille sekä luistelua, lumiveistoa ja
mäenlaskua yms. lapsille. Tapahtumapaikkana Paavolan jääkiekkokaukalon alue. Useita järjestäjiä – seuraa
ilmoittelua somessa&www.siikajoki.fi Paikalla kanttiini !

LUMIKENKIÄ
voit lainata maksutta liikuntatoimelta :) Laitappa Markolle meiliä tai wappia :)

Muistattehan että salien tilat ovat vain teitä varaajia
varten. Vaikka kelit pimenee ja kylmenee eteisaulat eivät ole ”leikki- tai ajanviettopaikkoja”. Pidetään yhdessä
yhteisestä omaisuudesta huolta :)

TAVALLISET TALLAAJAT
eli senioreiden liikuntaryhmät liikkuvat seuraavasti:
Kuntosaliryhmät kokoontuvat seuraavasti: Maanantaina Paavola & Revonlahti. Tiistaina Ruukin Tallaajat ja
Torstaina Paavolassa vielä toinen vuoro. Bocciavuoro
ompi keskiviikkoisin Ruukin liikuntahallilla (Ruukin eläkeliitto & Ruukin invalidit)
Vesitallaajat jumppaavat Raahen Vesipekassa lauantaisin klo 13. Vesijumpan kesto 45 min. Jumpan maksaa
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km
suoritus

MASSALIIKUNTAKAMPANJAT:

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

Puh.

Osoite:

(seuraappa liikuntatoimen facebook sivulta milloin vuo-

Nimi:

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

YLEISIÄ, MAKSUTTOMIA LIIKUNTATOIMEN
VUOROJA:

Kilometrejä yhteensä:

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

pv

km /
suoritus

Helmikuu
km /
pv suoritus

Liikuntapaikkoja koskeva palaute meilinä marko.aijala@
siikajoki.fi eli niin isommat kuin pienemmätkin jutut niin
saadaan ylläpidettyä yhä paremmin meidän kunnan laajaa liikuntapaikkaverkostoa :)
Liikunnallisin terveisin Marko Äijälä
Liikuntasihteeri /järjestöyhdyshenkilö
puh.0403156241, marko.aijala@siikajoki.fi
Facebook: Siikajoen liikuntatoimi & virkistysalueet
PS. PITÄJÄPÄIVÄTOIMIKUNTA on kokoontunut jo kerran suunnittelemaan ensi kesän tapahtumaviikkoa.
Siikajoen Pitäjäpäivien viikkohan on perinteiseen tyyliin
nro 27. Toiveita/terveisiä/ ideoita voit lähettää toimikunnan sihteerille eli marko.aijala@siikajoki.fi

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

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 • omien hanskojen käyttöä suositellaan • Ota oma pyyhe mukaasi • Salilta löytyy pesuaineliuospullo ja kertakäyttöpyyhkeitä, pyyhi käyttämäsi laite • HUOMIOI TURVAVÄLI!

PALAUTE

Suorituksia yhteensä:

HIIHTOKAMPANJAN SUORITUSKORTTI
1.2. - 31.3.2022

HUOM

Maaliskuu
km /
pv suoritus

pv

Tällä hetkellä on meneillään perinteinen KANSANHIIHTOKAMPANJA. Jos et ole vielä lähteny mukkaan
nin hyvin ehtiipi vielä :)
KUNTOSALIKAMPANJA kuntoiltiin 1.11-30.11.2021.
Arvontatapalakitut näet kunnan nettisivulta. Palakinnot
kulkeutuvat jokkaisen kottiin :)

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 :)
ps. Siikajoenkylällekki ois vuoro varattu jos löytys vastuuhenkilö 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.
PALAUTUS: Kirjastot ja kunnanviraston postilaatikko.
Palautus 15.4. mennessä.
Palkinnot toukokuun tiedotteessa.
Lisätietoa:Siikajoen liikuntatoimi

liikuntatoimi ja uintimaksun osallistuja itse.
TALLAAJAKALENTERI ompi netissä & facessa ja tiedustella voipi toki allekirjoittaneelta :)
Muistathan myös että Siikajoen liikuntatoimi tukee senioripassin hankintaa niin Vesipekkaan kuin Zimmariin !

SIIKAJOEN LIIKUNTATOIMEN HIIHTOKAMPANJA SUKSITAAN 1.2.-31.3.2022.

Puh.

Osoite:

Nimi:

Kilometrejä yhteensä:

Suorituksia yhteensä:
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PALAUTUS: Kirjastot ja kunnanviraston postilaatikko.
Palautus 15.4. mennessä.
Palkinnot toukokuun tiedotteessa.
Lisätietoa:Siikajoen liikuntatoimi

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

pv

km /
suoritus

Helmikuu
km /
pv suoritus

HIIHTOKAMPANJAN SUORITUSKORTTI
1.2. - 31.3.2022

Maaliskuu
km /
pv suoritus

pv

km
suoritus

Kampanja on yksi osa Siikajoen HYTE-työryhmän tämän vuoden vaihtuvia hyvinvointiteemoja. Tänä vuonna Siikajoki
haastoivat Siikalatvalaiset kuntien väliseen leikkimieliseen kisaan. Kampanjan aikana on tarkoitus kerätä mahdollisimman paljon suksittuja kilometrejä. Merkkaa hiihtokilometrejä suorituskorttiisi ja palauta kortti 15.4.mennessä
kirjastoille tai kunnanviraston postilaatikkoon. Näin osallistut liikunnallisten palakintojen arvontaan ja myös aktiivisin
kylä palakitaan :) Suorituskortti löytyy myös www.siikajoki.fi Lisätietoa saat liikuntasihteeriltä.

Siikajoen kuntatiedote

Hyvät kyläaktiivit, kyläyhdistykset, yritykset
ja kaikki kuntalaiset
Tavoitteenamme on lähteä yhdessä tekemisen kautta
tekemään kulttuuripääkaupunkivuodesta 2026
iso tapahtumavuosi, joka jättää pysyvän jäljen alueellemme.
Tähän tarvitsemme kaikkia mahdollisia (ja mahdottomia) ideoita,
joilla vahvistetaan yhdessä
kiinnostavaa ja vetovoimaista kuntaamme vahvoine kylineen.
Meidän siikajokisten vastuulla on ideoittemme pohjalta tehtävien
hankeprojektien luominen. Näiden projektien on mahdollista päästä
Oulu2026-ohjelmahakujen kautta kulttuuriohjelmaan mukaan.
Hankeprojektien pitää sopia johonkin 3 teemasta, jotka ovat
Villisti kylä, Rohkeasti reunalla ja Vastakohtien voima
Ensimmäisessä kokoontumisessamme esitettiin seuraavia
idea-aihioita: Ruukin teollisuushistoria ja muiden kylien
maataloushistoria; vanhojen talojen, pihojen, puutarhojen avoimet
ovet tapahtumineen, lavatanssikulttuuri, Paavolan museon toiminta,
valoshowt; luonto taiteen näyttämönä, joen esillenosto,
kansallispukumme, tapahtumia veden äärelle

Lisäideoita kaivataan: voit esittää
niitä kunnan tapahtumasivuilla
sähköisesti tai osallistumalla
17.3. klo 18 pidettävään
kokoukseen Ruukin koululla

ESIKOULUN ALOITTAMINEN
SYKSYLLÄ 2022
Syksyllä 2022 esikoulun aloittavien lasten
kouluun tutustuminen järjestetään seuraavasti:

Kouluilta lähetetään esiopetuksen aloittaville lapsille
kirje kotiin koskien tutustumispäivän ohjelmaa sekä ilmoittautumislomakkeet aamu- ja iltapäivätoimintaan.

GUMERUKSEN KOULU 5.5.2022 klo 9.00 – 11.00.
Lisätietoja tarvittaessa p. 040 3156 448 tai
040 3156 431.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittautumisen voi
tehdä tutustumispäivänä tai toimittaa lomakkeen
jo ennen tutustumispäivää kouluille AP/IP- toiminnan ohjaajalle tai kansliaan viimeistään 13.5.2022.
Ryhmä järjestetään, mikäli ilmoittautuneita lapsia
on vähintään 8.

LUOHUAN KOULU 5.5.2022 klo 9.00-11.00.
Lisätietoja tarvittaessa p. 040 3156 354
PAAVOLAN KOULU 5.5.2022 klo 9.00-11.00.
Lisätietoja tarvittaessa p. 040 3156 363
REVONLAHDEN KOULU 5.5.2022 klo 9.00-11.00.
Lisätietoja tarvittaessa p. 040 3156 361

Jonna Heikkilä
sivistystoimenjohtaja

RUUKIN KOULU 5.5.2022 klo 9.00–11.00.
Lisätietoja tarvittaessa p. 040 3156 433

Sivistystoimi
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HAKU VARHAISKASVATUKSEEN
Hae syksyn 1.8.2022 alkavalle toimintakaudelle
varhaiskasvatuspaikkaa 31.3.2022 mennessä.
Lapselle voi hakea varhaiskasvatuspaikkaa myös ympäri vuoden. Hakemus tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee
paikan. Jos tarve on kiireellinen, johtuen työllistymisestä tai opiskelujen
alkamisesta, hakemus on jätettävä viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin
lapsi tarvitsee paikan.
Täytä hakemus sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa www.siikajoki.fi/varhaiskasvatus.
Jos sähköisen hakemuksen täyttäminen ei ole mahdollista, otathan yhteyttä päivähoitotoimistoon,
puh. 040 3156 301 / Sari Mällinen, varhaiskasvatusjohtaja.

MUUT
RUOKOLAHDEN LAVAN

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.

KESÄKAHVILA-KIOSKIMATKAPARKKIIN HAETAAN
YRITTÄJÄÄ VUOKRALLE !!!
Lisätietoa p. 045 696 8383

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.

Paavolan Nuorisoseura hakee
kesätyöntekijöitä kiinteistönhoitoon!

2005-2006-vuonna syntynyt, jolla kesätyöseteli.
Vapaamuotoinen työhakemus sähköpostitse:
paavolannuorisoseura@gmail.com.

ELÄKELIITON PAAVOLAN YHDISTYS

Ota yhteyttä!
Puheenjohtaja Matti Kelloniemi, p. 040 868 7527
Jäsenasiat Liisa Meriläinen, p. 040 562 2738
Katso lisätietoa kotisivulta www.paavolanns.fi
Nähdään kerhoissa, tapahtumissa ja talkoissa! Toivotamme myös uudet jäsenet tervetulleiksi!
Lisätietoa: www.elakeliitto.fi/paavola
PAAVOLAN KYLÄ- JA KOTISEUTUYHDISTYS www.facebook.com/ELpaavolanyhdistys
Sivulta www.facebook.com/paavolanseutu
löydät tietoa Paavolan tapahtumista, toiminnasta PAAVOLAN VALAISTU KUNTORATA ym. kiinnostavista asioista. Käy katsomassa!
HIIHTOLATU - FATBIKEREITTI
suuntaa Nuorisoseuralta Laurinsaareen, jossa
Jäsenmaksut vuodelle 2022:
taukopaikkana laavu. Valaistun osan edestaHenkilöjäsenyys 5 €,
takainen pituus n. 3,6 km. Laavulta jatko OravaPerhejäsenyys 10 €
maan ja Hangasnevan laavuille sekä HangasKannatusjäsenmaksu 20 €
nevan luontopolulle. Hangasnevan luontopolun
Tilinumero: FI12 5317 0340 0044 95
pysäköintipaikalta (Vihannintie 366, Paavola)
Tule mukaan toimintaan!
myös kulku reiteille.
Lisätietoa: Jari Sihvonen (p. 040 411 6350)
Kirpputori avoinna TI-PE 11-17, LA 10-15.
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ELÄKELIITON PAAVOLAN
YHDISTYS RY
Sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS
Paavolan nuorisoseurantalossa ti 22. maaliskuuta
klo 12. Kahvitarjoilu, kuntokorttiarvonta ym.
TERVETULOA!
Hallitus koolle klo 11.

EL:n Ruukin yhdistyksen toiminta on käynnistynyt.
Revonlahden kuntoiluryhmä/Tavalliset tallaajat
kokoontuvat maanantaisin klo 14.30 alkaen koulun
kuntosalilla.
Ruukin kuntoiluryhmä/Tavalliset Tallaajat Ruukin
kuntosalilla (pesäpallokentän vieressä) kokoontuvat
tiistaisin klo 10 alkaen.
Bocciaa pelataan keskiviikkoisin yhdessä Ruukin
invalidien kanssa klo 14.40 alkaen Ruukin liikuntahallissa (ent. yläasteen sali).
Ruskakerho kokoontuu joka parillisen viikon
torstai Kreivinsaaressa klo 12, seuraavan kerran
viikolla 8 eli 24.2. ja sen jälkeen viikolla 12 eli 10.3.
Seurailkaa ilmoittelua facebookissa - yhdistyksen
kotisivuilla elakeliitto.fi/yhdistykset/ruukki - Siikajokilaakson järjestöpalstalla - ja kuntatiedotteessa.
Yhdistyksen toimintaa (esimerkiksi jäseneksi
liittyminen) koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä
puheenjohtaja Matti Lassilaan puh. 0407265401,
sähköposti lassila.matti@kotinet.com tai sihteeri
Riitta Pietarilaan puh. 0505500503, sähköposti
riitta.pietarila@ph-parts.com. . Tulettehan paikalle
vain terveinä!

RUUKIN NÄYTTÄMÖYHDISTYS RY
VUOSIKOKOUS 24.3.2022 klo 19:00
Vaahtera Heikinkuja 5, Ruukki
Sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!

RAAHEN ALUEEN KUULO RY
Kuulolähipalvelu Ruukin terveysasemalla
torstaina 17.3.2022 klo 14-15. Henkilökohtaista,
vertaisien antamaa opastusta ja neuvontaa kuulokojeen käytössä ja huollossa. Saatavana paristoja,
letkua ym. tarvikkeita kuulokojeisiin. Voit myös tilata
tarvikkeita puhelimitse numerosta 040 588 1561.
Tervetuloa!

TAPAHTUU REVONLAHDELLA:
Revonlahden kotikyläyhdistys ry:n sääntömääräinen
kevätkokous torstaina 10.3.2022 alkaen klo 18:00.
Paikka: Revonlahden kotiseututalo
Kyläläiset tervetuloa, kahvitarjoilu.
Maakirkko-jumalanpalvelus Marianpäivänä
sunnuntaina 27.3.2022 alkaen klo 12:00.
Paikka: Revonlahden kotiseututalo
Seurakunta tarjoaa kahvit.

JUHLAT TULOSSA?

Vuokraa Revonlahden Kotiseututalo
tunnelmalliseksi juhlapaikaksi.
Talossa on useita huoneita ja tilat
soveltuvat myös liikuntarajoitteisten
käyttöön. Tarvittaessa myös pitopalvelua on tarjolla.
Lisätiedot ja kotiseututalon varaukset: puh. 045 884 3685
Kyläkirjatilauksia vastaanottavat:
Anni Häikiö puh. 044 256 4136
Kaarina Pietilä puh. 044 575 1755
Seija Knuutila seknuut@gmail.com

REVONLAHDEN KYLÄKIRJA:
Kyläkirjan ennakkovarausmaksu 35€ tulee maksaa
viimeistään 28.2.2022. Tämän jälkeen kirjan hinta on
tilaajille/maksajille 50€!!!

www.revonlahti.com
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Saaja: Revonlahden kotikyläyhdistys ry
Tilinumero: FI09 5395 0740 0019 55
Viite: 1614
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SIIKAJOEN 4H-YHDISTYS

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

SUNNUNTAINA 27.2. KLO 11–14 LASKIAISLUISTELUA SIIMUN JÄÄRADALLA!
HASSUIN LUISTELUASU PALKITAAN!
Paikan päällä myydään kahvia ja kuumaa mehua, laskiaispullaa ja grillimakkaraa.
TORSTAINA 10.3. KLO 10–14 TALVILOMAN PÄIVÄLEIRI SIIKAJOENKYLÄLLÄ!
Päiväleirillä puuhaillaan sisällä ja ulkona kivan tekemisen äärellä. Leiri sopii kaikille 1.–6.-luokkalaisille.
Kaikille osallistujille tarjotaan välipala leirin aikana.
4H-YRITTÄJYYSKURSSI 2.4. Raahen Lännenrannassa!
Järjestämme yrittäjyyskoulutuksen yhdessä Raahen seudun 4H-yhdistysten kanssa.
Koulutuksesta saa tärkeää tietoa ja osaamista oman 4H-yrityksen perustamiseen.
4H-yrittäjänä voit työllistää itsesi juuri itse haluamallasi tavalla vaikkapa kesän ajaksi!
Lisätietoa ja ilmoittautumiset: Siikajoen 4H-yhdistys ry, puh. 040 527 9295, siikajoki@4h.fi
JÄTEASEMA
Ruukin yrityspuistossa sijaitseva Kiertokaaren jäteasema palvelee normaaliin tapaan tiistaisin klo 16–19.
Lisätietoa vastaanotettavista jätteistä löydät osoitteesta https://siikajoki.4h.fi/jateasema/
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virkistävä siikajoki-hanke

HANKKEELLE HAETAAN LEADERIN KAUTTA
JATKOHANKETTA, JOSSA RYHDYTÄÄN PUNOMAAN
SIIKAJOEN HELMINAUHAA YHTEEN.
LUODAAN ERILAISIA PYÖRÄILYREITISTÖJÄ
ALUEIDEN VÄLILLE, NOSTETAAN PAIKALLISIA
TAPAHTUMIA, HISTORIAA JA TARINOITA REITTIEN
TUEKSI
SEURAA ILMOITTELUA JA LÄHDE MUKAAN
SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN
LISÄTIETOA 041 435 6539/ PIRKKO

