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Kannustavan ja innostavan yhteisön rakentamiseen 
voi jokainen vaikuttaa tahollaan. Avoimuus sekä ystä-
vällisyys ovat toimivan yhteistyön peruselementtejä. 
Patriarkaalinen lähestymistapa on auttamattomasti 
mennyttä aikaa nykypäivänä. Sillä tyylillä ei kehitetä, eikä 
varsinkaan itse kehity ihmisenä.

Siikajoen sekä Ruukin Yrityspuiston osa-aikaisena ke-
hityspäällikkönä olen kailottanut markkinoinnin saralla 
puolisen vuotta. Kivaa on ollut, sillä täällä on fiksua po-
rukkaa. Yleisenä tahtotilana on kehittää aluetta. Tästä 
on hyvänä esimerkkinä Elämään virtaa Siikajoelle -aree-
na, jossa pyydettiin kuntalaisten, yrittäjien, yhdistysten 
sekä yhteisöjen mielipiteitä. Niin hienosti tahot kyselyyn 
vastasivat, että Siikajoen pitäjäpäivillä Ruukissa kunta 
tarjoaa kiitoksena jokaiselle munkkikahvit! 

SIIKAJOEN KUNTATIEDOTE 7-8/2022

Jaetaan jokaiseen siikajokiseen talouteen
Painos: 2600 kpl
Seuraavan Siikasanomien materiaali ehdottomasti
TO 18.8. klo 15 mennessä os. kuntatiedote@siikajoki.fi
Lehti 9/2022 ilmestyy KE 31.8.2022

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

YSTÄVÄLLISYYS TEKEE FIKSUMMAKSI
Sulassa sovussa asiat etenevät. Anna niin saat -ajattelu-
tapa toimii käytännössä. Puhuen hyvää takanapäin saa 
itsellekin paremman mielen. Hyvä synnyttää hyvää ja se 
toinen sitä toista. Se lisääntyy, mihin keskittyy. Yksinker-
taista, mutta kukaan ei väitä, että se aina olisi helppoa. 

Yrittäjyys kulkee matkassani mukana kaiken rinnalla. Sii-
kajoella ymmärretään yrittämisen tärkeys kunnan elin-
voimatekijänä. Alueella on paljon yrittäjyyttä, säilyköön 
se jatkossakin niin. 

Ole itsellesi paras mahdollinen pomo. Ole mieluummin 
onnellinen kuin oikeassa. Tartu hetkeen ja nauti. Ole ys-
tävällinen. 

Aivan mahtavaa kesää! 
Yrittäjyyteen hurahtanut kehityspäällikkö

Kirsi Kivioja

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

TYÖTÄ, TAITOA JA TUKEA -HANKE
Hanke toimii vielä elokuun loppuun saakka. Hankkeen henkilökunta on apunasi osaamisen tunnistamisessa ja 
työllistymisen polkujen suunnittelussa. Ole rohkeasti yhteydessä! Olemme mukana Pitäjäpäivien toritapahtu-
massa 9.7. sekä Hyvinvointimessuilla 27.8. Käypä tervehtimässä meitä!

TUKEA TYÖNHAKUUN -KOULUTUS 18.8. KLO 9-15 
•Tietoa uudesta työnhakuvelvoitteesta   • Oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen
•Työnhaun asiakirjat   • Työhaastattelu   • Tulevaisuuden työelämätaidot   • Sähköinen työnhaku
Koulutuspäivänä tarjotaan ruoka ja kahvit. Koulutukset pidetään työllisyyspalveluiden yksikössä Ruukinkuja 3. 
Ilmoittaudu mukaan 15.8 mennessä veera.karvonen@siikajoki.fi tai puh. 0403156220.

HANKKEEN PÄÄTÖSKAHVIT 31.8. KLO 12-15 SIIKAJOEN SOLINAN TOIMISTOLLA
Tule tutustumaan hankkeen tuloksiin! Tarjoamme kakkukahvit. Ei ennakkoilmoittautumista. Tervetuloa!
Ruukinkuja 2, 94200 Ruukki

Työtä, taitoa ja tukea -hanke
Osoite: Ruukintie 3, 94200 RUUKKI
Kotisivut: https://tyota-taitoa-ja-tukea- hanke.webnode.fi/    Facebook: tyotataitoajatukea
Pirkko Paakkari puh: 050 477 5531   Kirsi Autio puh: 040 1407 382  Veera Karvonen puh: 040 3156 220
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MAASEUTUPALVELUT
KYLVÖVELVOITTEET, ILMOITETUN KASVIN 
MUUTTAMINEN JA MAATALOUSTUKIEN 
PERUMINEN POIKKEUSTILANTEISSA 
Sinun ei tarvitse kylvää uudelleen päätukihaussa ilmoitta-
maasi kasvia tai perua kasvin alalta tukia, jos olet viljellyt 
sitä hyvän maatalouskäytännön mukaisesti, mutta sateet 
tai kuivuus ovat tuhonneet kasvuston. Halutessasi voit 
kuitenkin perustaa kasvin uudelleen. Voit tehdä kasvuston 
tuhoutumisesta ilmoituksen kuntaan. Dokumentoi joka ta-
pauksessa kasvuston tuhoutumiseen johtaneet tapahtu-
mat ja hoida alaa hyvän maatalouskäytännön mukaisesti.

Kuitenkin talvehtimistuhoista kärsineiden kasvien osal-
ta pääosalla (yli puolet) kasvulohkoa tulee kasvaa korjuu- ja 
markkinakelpoinen kasvusto, jotta koko kasvulohkolle voi-
daan maksaa ympäristö-, luonnonhaitta- ja luomukorvaus. 
Muussa tapauksessa peru korvaukset tai kylvä uusi kasvi.

Hyvän maatalouskäytännön mukaan sinun on muo-
kattava, lannoitettava ja kylvettävä pelto tarkoituk-
senmukaisella tavalla, niin että pellolle on mahdollista 
saada tasainen itäminen ja kasvusto. Maatalousmaan 
kasvinsuojelusta on huolehdittava ja rikkakasvien leviä-
minen on estettävä siinäkin tapauksessa, jos kasvusto 
on tuhoutunut.

KASVIN MUUTTAMINEN 15.6. JÄLKEEN 
Voit muuttaa päätukihaussa ilmoittamaasi kasvia 15.6. 
jälkeen, jos olet ilmoittanut hakemukselle kasvin, jota ei 

tukiehtojen mukaan voi ilmoittaa, olet ilmoittanut virheel-
lisen kasvin hakemukselle tai et ole päässyt kylvämään 
tukihakemuksessasi ilmoittamaasi kasvia. Jos muutat 
kasvilajeja, huomioi, että kasvulohkon tuki- tai korvaus-
taso ei voi kasvaa kasvilajin muutoksen takia. Korkeam-
pi tuki/korvaus hylätään. Et saa muuttaa hakemusta, 
jos sinulle on ilmoitettu valvonnasta tai esimerkiksi ris-
tiintarkastuksen perusteella havaitusta hakemukses-
sa olevasta sääntöjen vastaisuudesta. Huomioi kasvin 
muuttamisessa viherryttämistuen viljelyn monipuolista-
misen ja ekologisen alan vaatimukset. Tilan koosta, si-
jainnista ja tuotantosuunnasta riippuen maatilallasi on 
oltava 30.6.–31.8. välisenä ajanjaksona viljelyssä tietty 
määrä viljelykasveja vaadituin prosenttiosuuksin. 

MAATALOUSTUKIEN PERUMINEN
Pinta-alaperusteiset tuet voit perua lomakkeella 145 
tai vapaamuotoisella ilmoituksella. Voit perua tuen koko 
peruslohkolta, koko kasvulohkolta tai vain joltain kasvu-
lohkon osalta. Kaikki pinta-alaperusteiset tuet on mah-
dollista perua samalla lomakkeella.

EU:n suorat tuet ja ohjelmakorvaukset
Maatalousmaan on täytettävä kaikki tukikelpoisuusehdot 
koko sen kalenterivuoden (1.1.-31.12.), jolta haet tukia. 
Maatalousmaata ovat pellot, pysyvät nurmet ja laitumet, 
pysyvät kasvit ja tilapäisesti viljelemätön ala. Maatalous-
maan tukikelpoisuusehtoja ovat viljelykelpoisuus, alan säi-
lyminen avoimena ja täydentävien ehtojen noudattaminen.

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. (Lomalla 27.6.-19.7.2022)

KESÄN LOMAKAUDEN MUUTOKSET SIIKAJOEN JA  
RAAHEN PIENELÄINTEN VASTANOTTOJEN  

AUKIOLOAJOISSA JA TOIMINNASSA
Siikajoen eläinlääkärin vastaanotto sekä  
Raahen pieneläinklinikka ovat suljettuina 
23.6. - 3.7.2022 ja 8.8. - 28.8.2022. 

KIIREELLISISSÄ pieneläinten terveyteen liittyvissä  
tapauksissa kääntykää yksityisten eläinlääkäri- 
palvelujen puoleen. 
• Pohjois-Suomen Eläinsairaala 0600 417 230,  

päivystys 24h 
• Eläinlääkäriasema Kamu p. 020 123 900,  

ma-pe 7-20 
• Oulun Eläinklinikka p. 08 554 5850,  

ma-pe 7-21, la 9-17
• Kalajoen vastaanotto p. 040 3528 058,  

ma-pe klo 8-16.

• Eläinlääkäripalvelu TrioVet (Puistotie 2, Pattijoki) 
p. 0400 230 700,  
pieneläimet: ma klo 8-20, ti-to klo 8-16, pe klo 8-15 
kiireelliset suureläimet: vk 26 ma-pe klo 8-16 
TrioVetin pieneläinpäivystys p. 0400 230 700: 
normaalien aukioloaikojen lisäksi myös 
pe 1.4. klo 16 - ma 4.7. klo 8

 TrioVetin tuotantoeläinpäivystys p. 0400 230 700: 
normaalien aukioloaikojen lisäksi myös ke 29.6. klo 16 
- to 30.6. klo 8 sekä pe 1.7. klo 16 - ma 4.7. klo 8 

• TO 30.6. klo 16 - PE 1.6. klo 8 TUOTANTOELÄINTEN 
puolesta päivystys Lehmätiimi Oy p. 045 1505 313.

Tarkista elokuun sulun päivystysnumerot:  
https://kalajoki.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ 
ymparistoterveydenhuolto/elainlaakinta-2/
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Kansalliset tuet 
Kansallisten pinta-alatukien eli pohjoisen hehtaarituen, 
nuorten viljelijöiden tuen ja yleisen hehtaarituen tuki-
kelpoisuusehtoina ovat vain tietyt täydentävien ehtojen 
vaatimukset, muun muassa suojakaistojen ja pienta-
reiden jättäminen, sängen polttokielto ja hukkakauran 
torjuminen. Yksittäisissä tuissa on lisäksi omia tukikel-
poisuusehtoja joita sinun on noudatettava, jotta tuki voi-
daan myöntää. Esimerkiksi avomaan vihannesten sato 
tulee korjata, jos olet hakenut pohjoista hehtaaritukea. 
Lohkolle voidaan kuitenkin maksaa pohjoinen hehtaari-
tuki, vaikka sadonkorjuuta ei ole tehty, jos sadonkorjaa-
mattomuus johtuu sääolosuhteista.

Ylivoimaisesta esteestä ja poikkeuksellisesta olo- 
suhteesta ilmoittaminen
Ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen tilan-
teessa ilmoitettua kasvia ei tarvitse kylvää lainkaan. Ilmoi-
ta ylivoimaisesta esteestä ja poikkeuksellisesta olosuh-
teesta kirjallisesti toimivaltaiselle viranomaiselle ja esitä 
niistä kyseistä viranomaista tyydyttävät todisteet viiden-
toista työpäivän kuluessa siitä, kun niiden toimittaminen 
on mahdollista. Lisätietoa ylivoimaisesta esteestä ja poik-
keuksellisesta olosuhteesta löytyy myös Hakuoppaasta 
kohdasta ylivoimainen este ja poikkeukselliset olosuhteet. 

Ympäristökorvauksen ja luomukorvauksen perumi-
nen ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen olosuh-
teen tilanteessa:
Jos olet voinut toteuttaa lohkolla vain osan ympäris-
tösitoumuksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauk-
sen tai ympäristösopimusten toimenpiteiden ehdoista 
ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisten olosuhteiden 
vuoksi, ilmoita toteuttamattomat toimet lomakkeella 
477. Tällöin korvausta vähennetään tekemättömien toi-
mien osalta. Jos et ole voinut toteuttaa lohkokohtaisia 
toimenpiteitä lainkaan, peru korvaus lohkolta lomak-
keella 145 ohjeen mukaisesti.

KOKO TILAN HALLINNANSIIRROT 15.6. 
JÄLKEEN
Kuluvan vuoden tuet voi saada tukihaun jälkeen uusi 
haltija, jos koko tilan hallinta siirtyy viimeistään 31.8. 
ja siitä ilmoitetaan kuntaan 15 työpäivän kuluessa, kui-
tenkin viimeistään 21.9.2020. Ilmoitus tehdään lomak-
keella 156. Elokuun jälkeen tehdyissä siirroissa, kuluvan 
vuoden tuen maksetaan tukihakemuksen jättäneelle 
hakijalle. Ely-keskuksen kanssa tehtyjen ympäristö- ja 
luomusopimusten, tai kunnan kanssa tehtyjen ympäris-
tösitoumusten osalta, pitää lisäksi jättää 15 työpäivän 
kuluessa ilmoitus hallinnansiirrosta, lomakkeella 160. 

HUKKAKAURAN TORJUNTA
Muistakaa torjua alueellanne esiintyvä hukkakaura. 
Torjunta voidaan tehdä kemiallisesti, mekaanisesti, kit-
kemällä tai muulla tavalla. Hukkakaurasta annetun lain 
mukaan, alueen haltijan on tehtävä kunnan maaseutue-
linkeinoviranomaiselle ilmoitus alueellaan esiintyvästä 
hukkakaurasta. Lain mukaan, haltijan on myös torjut-
tava hukkakaura ja pyrittävä estämään sen leviäminen 

alueen ulkopuolelle. Maaseutuelinkeinoviranomainen voi 
antaa viljelijää sitovan hukkakauran torjuntaohjeen tai 
vaikeammissa tapauksissa torjuntasuunnitelman. Nou-
data saamaasi ohjetta ja suunnitelmaa. Mikäli torjunta 
laiminlyödään, saattaa seurauksena olla tukien leikkaus 
ns. täydentävien ehtojen rikkomusten mukaan.

PELLONPIENNARPÄIVÄ 5.7.2022 
Useiden hankkeiden järjestämässä pellonpiennarta-
pahtumassa pääsee tutustumaan tämän kesäisiin 
Keskisen tilan luomuporkkanademoihin, Kippolan tilan 
emolehmätilaan, nurmentuotantoon, rantalaitumiin ja 
työnäytöksiin. Aloitus osoitteessa Kalarannantie 32, 
Parhalahti. Tapahtuma päättyy n. klo 14.30. Tilaisuus on 
avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Ilmoittaudu mu-
kaan tästä 1.7.2022 mennessä. Tilaisuus on maksuton. 
Tapahtuman järjestää Tehoa pohjoiseen luomuun, Digi-
nurmi, Rantalaidun ja Ympäristöviisas viljelijä -hankkeet.  
https://www.proagriaoulu.fi/fi/untamon-paiva-pellon-
pientareella/ Lisätietoja antaa: viivi.virkkula@proagria.fi, 
puh. 043 827 2282

KASIN LOMA-AJAT KESÄLLÄ 2022
Kalajoki
Pulkkinen Antti  27.6. - 7.8.2022
Mattila Lea  4.7. - 7.8.2022
Hietala Ritva   22. - 23.6. ja 11.7. - 7.8.2022
Pasanen Heidi  27.6. - 31.7.2022
Alavieska
Isotalus Jari  27.6. - 31.7.2022
Pyhäjoki ja Merijärvi
Rahja Timo  17.6., 23.6. - 28.6. ja 30.6. - 21.8.2022
Raahe
Mathlin Anni   1.7. - 31.8.2022, 1.9.2022 lukien eläkkeellä
Siikajoki
Leinonen Leila  6. - 15.7.2022

MAASEUTUTOIMISTON HENKILÖSTÖ 
ETÄTÖISSÄ
Työt hoidetaan toistaiseksi pääasiassa etänä ensisi-
jaisesti sähköpostitse ja puhelimen välityksellä. Mikäli 
haluat asioida toimistolla, varmista puhelinsoitolla, että 
paikalla maaseutuasiamies on paikalla. Postia voi jät-
tää oven vasemmalla puolella olevaan postilaatikkoon, 
joka tyhjennetään säännöllisesti. Sähköpostiosoite on 
etunimi.sukunimi(at)kalajoki.fi sekä koko henkilökunnalle 
yhteinen on maaseutuhallinto@kalajoki.fi. Maaseutuasi-
amiehen tavoittaa numerosta 044 4691396.

FACEBOOK JA KASI-
MAASEUTUPALVELUIDEN NETTISIVUT
Koulutuksista ja muista maaseutuhallinnon ajankoh-
taisista asioista tiedotteet löytyvät facebookista, os-
oitteesta www.facebook.com/KaSi.maatalous KaSi-
maaseutupalveluiden nettisivuilta löytyvät mm. KaSin 
uutiskirjeet, joista löytyy ajankohtaisia asioita.
https://kalajoki.fi/tyo-ja-yrittaminen/palvelut-maaseu-
tuyrityksille/maaseutu-ja-lomitus/
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RAAHEN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY/OmaisOiva                                              kesä 2022   
to 30.6. klo 13 Päiväkahvit, makkaranpaistoa ja pientä ohjelmaa Kirkkokukkulan kodalla (Revonlahdentie 805 
Revonlahti) 
ti 5.7. klo 13 kahvittelua ja sään salliessa makkaranpaistoa CakePop Oy Lohenpyrstössä (Lohenpyrstöntie 52 Raahe, 
leirintäaluetta vastapäätä) 
to 7.7. Päiväkahvit ja makkaranpaistoa Läntisrannan virkistysalueella (Läntisrannantie 92 Vihanti) 
su 10.7. klo 15 yhdistyksen jäsenille Täyttä Terästä! -näytös Raahen teatterilla TÄYNNÄ 
ke 13.7. klo 12 Leikkimielinen kisailupäivä Hakalan pihalla (Kotirannantie 34 Pattijoki), erilaiset hatut toivottuja       
 
Tulossa elokuussa: 
ti 23.8. klo 17 Seutukunnallinen erityislasten vanhempien ryhmä Psyyke ry:n Jäsentuvalla (Rantakatu 58 Raahe) 
pe 26.8. klo 12 Puheenjohtajan etäpäiväkahvit Teams-yhteydellä verkossa. Mukaan pääset ilmoittamalla 
sähköpostiosoitteesi Riitalle ed. päivään mennessä. Annamme tarvittaessa opastusta tietokoneen sekä Teams-
yhteyden käytössä. 
ke 31.8. klo 12-15 Perinteiset ohjelmalliset Elonkorjuutanssit Pyhäsalmen Suurlavalla (Vaskikellontie 342 Pyhäjärvi), 
linja-autokuljetus. Ennakkoilm. 15.-26.8. välisenä aikana Riitalle. Järj. yhteistyössä Suomenselän muisti ry:n ja 
Jokilaakson OmaisOivan kesken. 
 
Seuraathan ajankohtaista tietoa toiminnastamme Raahelaisen Seurat-palstalta, www.raahenomaishoitajat.fi ja 
Facebookista. 
OmaisOivan toimisto avoinna pääsääntöisesti maanantaisin klo 9-13 Kauppakeskus Mastossa, 2krs. (Ollinkalliontie 3, 
92100 Raahe, Citymarkettia vastapäätä). Tavoitat Riitan myös muina arkipäivinä p. 044 551 6803 
(riitta.sipola@raahenomaishoitajat.fi)  
 
Toimisto suljettu ja 
Riitta kesälomalla 18.7.-14.8.2022         

 

 

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

RUUKIN JA SIIKAJOENKYLÄN TERVEYSASEMAT
Aukioloajat ja ajanvaraus lääkärin ja hoitajan vastaan-
otoille
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.
Hoitotarvikejakelupisteet Ruukissa, Siikajoenkylällä ovat 
suljettu ajalla 4.7.-31.7.2022. Asiakkaita ohjataan varaa-
maan hoitotarvikkeita riittävästi kesän ajaksi. 
Raahen sairaalassa toimiva hoitotarvikejakelu on avoin-
na koko kesän. Puhelinaika tiistaisin ja torstaisin klo 12–
15, puh. 044 439 3751.
SIIKAJOENKYLÄ: Vastaanoton aukioloajat: Hoitajan vas-
taanotto on koronarokotteiden ja -näytteenottojärjeste-
lyjen vuoksi avoinna keskiviikkoisin klo 8-16.  Ma, ti, to ja 
pe asiakkaat ottavat yhteyttä joko Ruukin tai Raahen ter-
veysasemalle. Ajanvaraus: klo 8–10 välisenä aikana jätä 
takaisinsoittopyyntö puh. 08 849 4632. 
Hoitotarvike- ja diabetesvälinejakelu on ke klo 10-16.
Ruukin ja Siikajoenkylän vastaanotot on suljettu 4.7.-
31.7.  Raahen terveysaseman lääkärin vastaanotto pal-
velee em. ajan.  Huolehdithan hoitotarvikkeiden ja diabe-
tesvälineiden riittävyydestä koko sulun ajalle.

PÄIVYSTYS:
Virka-aikaan yhteydenotot omille terveysasemille ja  
virka-ajan ulkopuolella päivystyksellisissä asioissa yhteys 
puh. 116 117.
Jos sinulla tai läheiselläsi on hengitystieinfektion oirei-
ta, kysy tarvittaessa neuvoja omalta terveysasemaltasi.  
Sähköisen lääkemääräyksen uudistamista voi pyytää 
apteekista, NettiRassin tai Omakannan kautta sekä 
omalta terveysasemalta. Sähköinen lääkemääräys uu-
distetaan 8 vuorokauden kuluessa.

LABORATORIO
NordLab 
Ruukin terveysasemalla laboratorion näytteenotto on 
avoinna ti, ke ja pe klo 7.05–11.00, vain ajanvarauksella.  
Siikajoenkylän terveysasemalla laboratorion näytteen-
otto on avoinna joka toinen keskiviikko (pariton viikko) klo 
7.30 -10.30, vain ajanvarauksella.
Poikkeus kesän aukioloaikoihin: 13.6.-1.7.22 laborato-
rio toimii Ruukissa 2 päivää viikossa seuraavasti: Ruukki 
ti ja pe, poikkeuksena juhannusviikko, jolloin avoinna ti ja 
to. Ruukin ja Siikajoen laboratoriot ovat suljettuna ko. toi-
mipisteen sulkujen ajan (4.7.-31.7.2022).
Raahen sairaalan laboratorio toimii normaalien aukiolo-
aikojensa mukaisesti.
HUOM. Laboratorioon aika varataan netistä NordLabin 
ajanvarausjärjestelmästä (www.nordlab.fi) tai puhelimit-
se arkisin klo 7-18 puh. 020 619 8019. 
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Itsemaksavien asiakkaiden palvelu vain yksityislääkärin lä-
hetteellä. Ajanvarauksesta pitää valita itsemaksavan pal-
velu (ei verikoe) ja lähete pitää olla tulostettuna mukana.

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 jätä takaisinsoittopyyntö. 
Siikajoenkylän hammashoitolassa hammaslääkäri 
on paikalla ti ja to, oikomishoidon hammaslääkäri pai-
kalla 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 jätä takaisinsoittopyyntö.
Ruukin hammashoitola on suljettu 4.7.-14.8. Suuhygie-
nisti on paikalla 1.-14.8. (ei hammaslääkärin vastaanot-
toa). Siikajoenkylän hammashoitolat ovat suljettuina 
13.6. - 8.8.2022, oikojahammaslääkäri ja suuhygienisti 
paikalla yksittäisinä päivinä 1.-8.8.2022. Hammaslääkä-
ripäivystys Raahessa Softpoliksen hammashoitolassa 
oman alueen hammashoitolan ollessa kiinni.
Iltapäivystys on arkipäivisin klo 16–21 sekä viikonloppui-
sin ja arkipyhinä klo 8–21 Kokkolan pääterveysasemalla 
puh. 06 828 7461. Soita aina ennen päivystykseen ha-
keutumista. Yöaikaan klo 21-08 suun terveydenhuollon 
päivystyksestä vastaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoito-
piiri OYS yhteispäivystyksessä. Soita päivystyksen puhe-
linneuvontaan 08 315 2655 aina ennen yhteispäivystyk-
seen 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). 
Ruukin neuvola on avoinna koko kesän, toiminta supis-
tettua. Ruukin neuvolassa on 27.6.–29.7. käytössä vain 
puhelinnumerot 040 135 7905 ja 0401357715, puhe-
linaika klo 12–13.  Siikajoenkylän neuvola on suljettu 
koko kesän ja toiminnot on keskitetty Ruukkiin. Kiireel-
lisissä asioissa tauon aikana voi olla yhteydessä Raahen 
neuvolaan 040 135 8570. Puhelinaika on arkisin klo 
8-11:30, käytössä takaisinsoittojärjestelmä.
Ajanvaraukset lastenneuvolaan 1-5-vuotiaille ja 6-vuoti-
aiden esikoulutarkastuksiin kouluille voi tehdä myös Net-
tiRassin kautta.

KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO
Ruukin koulu, Siikajoen lukio: terveydenhoitaja Tuula 
Lehto puh. 044 439 4624. Gumeruksen, Paavolan ja 
Luohuoan koulut: terveydenhoitaja Henna Puolitaival 
puh. 040 135 7949. Revonlahden koulu: terveydenhoi-
taja Tuuli Ahonperä puh. 044 439 4634. Ruukin luonto- 
ja hevoskeskus (Ruukin maaseutuopisto): terveyden-
hoitaja Eveliina Lehto puh. 040 135 7715

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

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT
Mielenterveyspalveluiden yhteydenotot mielenterveys-
toimiston puhelinvaihteeseen arkisin klo 8-11 puh. 08 
849 4761 tai palveluohjaus arkisin klo 10-11 puh. 044 
439 4770. Päihdetyö: Mikko Qvist puh. 044 439 3784. 
Sulku A-klinikalla 18.-31.7.

AIKUISSOSIAALITYÖ
Aikuissosiaalityön /työikäisten palvelujen yhteydenotot 
palveluohjausnumeroon 040 135 8021 arkisin klo 8-11. 
Ajanvarauspyynnöt sosiaalityöhön menevät palveluoh-
jausnumeron kautta. 
Asiakastapaamiset voidaan järjestää Ruukin terveysase-
man tiloissa. Poikkeuksena kesäajan sulku 4.7.-31.7.2022
Muissa sosiaalityön asioissa voi asioida seuraavasti: 
Geronomi puh. 044 439 3703, yli 65-vuotiaat. 
Sosiaalityöntekijä, puh. 040 135 7915, alle 65-vuotiaat 
pysyvästi työkyvyttömyyseläkkeellä olevat. 
Aikuissosiaalityön postit voi jättää Ruukin terveysaseman 
ulko-oven seinustalla olevaan postilaatikkoon tai terveys-
aseman vastaanoton ajanvarausluukulle. 

SIIKAJOEN KOTIHOITO
Palveluesimies Tuula Riihijärvi p. 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 PALVELUOHJAUS
Yleinen palveluohjaus arkisin klo 9-12, p. 040 135 7880. 
Ikääntyneiden päivätoiminta on suljettu 27.6.- 31.7.

VAMMAISPALVELUT
Kaarna-koti ja Työkeskus Paja-Pehkola vammaispalvelu- 
ohjaaja Marjo Lokka puh. 040 135 7902. Vammais- 
palveluohjaaja Ella Juntunen puh. 040 135 7904.  
Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä Marjo Kokkaret 
puh. 044 439 3717.
Paja-Pehkola on suljettuna 4.7.-31.7.2022.

HYVINVOINTIPISTE NEUVORASSI
Hyvinvointipiste NeuvoRassi tarjoaa ohjausta, neuvon-
taa ja tietoa kaikenikäisten asiakkaiden hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon 
asioissa. NeuvoRassi palvelee puhelinnumerossa 040 
135 8455 ma-pe klo 8-15 tai sähköpostitse: neuvorassi 
@ras.fi. www.facebook.com/neuvorassi. 
Hyvinvointipiste NeuvoRassi on suljettu 27.6.-24.7. 
INR-hoitajan ja sairaanhoitajan vastaanotot sekä seksu-
aalineuvonta toimivat normaalisti ajanvaruksella, muu 
toiminta tauolla.

KORONAROKOTUKSET
Koronarokotuksia annetaan ajanvarauksella Rokotusai-
ka varataan NettiRassin kautta osoitteessa www.netti-
rassi.fi tai puhelimitse numerosta 08 849 4612 ma-ke 
klo 8-9. Seuraa koronatiedottamista osoitteessa www.
ras.fi/koronarokotukset
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SIVISTYSTOIMI

Eino Leinon päivän kirjastoilta
Komppalinnan lähikirjastossa

6.7.2022 klo 16-19
 

Lasten satutuokio klo 16:30
 

Musisointia ja kahvittelua klo 17:00
 
 

Kirjailijavieras
Pauliina Vanhatalo

klo 18:00

Tervetuloa!
 

Vapaa pääsy!
 

Kuva: Maiju Pohjanheimo

Raahen Rantajatsit starttaavat Karinkannasta 
28.7.2022 klo 17:00 alkaen (Karinkannantie 54)

LiiteriJazzin aikataulu:
Karja Renard Wandinger klo 18:00

Ollie's Jazz klo 19:30

Tarjolla jazzia laidasta laitaan maalaismaisemassa.
Alueella on kahvila ja lähipizzaa myytävänä.

Ota viltti ja sateenvarjo mukaan picnic-meiningillä.
VAPAA PÄÄSY, ei ikärajaa 

Tule laulamaan Jari Puhakan johdolla
yhteislaulutapahtumaan

Kreivinsaareen
keskiviikkona 13.7.2022 klo 14.

 
LAULA KANSSAIN on tunnin mittainen yhteislaulumatinea
jossa lauletaan lauluvihkosta kaiken kansan tuntemia ja

rakastamia ikivihreitä sävelmiä aina Kotkan ruususta
Dingon hitteihin.

 
Laulattajana ja seremoniamestarina toimii TV:stäkin tuttu
kapellimestari/pianisti JARI PUHAKKA (mm. Bumtsibum ja

Tuttu Juttu-Show)
 

Oulu2026-
tapahtumaideoita on

kerätty kartalle, joka on
esillä Ruukin

pääkirjastossa.
Käy tutustumassa!

Oulu 2026 -tapahtumavuoden ideointi jatkuu 
lauantaina 16. heinäkuuta tutustumiskierroksella 
Ruukin ja Paavolan alueiden tapahtumakohteisiin.

Lähtö yhteiskuljetuksella Ruukin pääkirjaston edestä 
(Opintie 3, 92400 Ruukki) kello 10. Paluu noin kello 15.

Ilmoittautumiset tutustumiskierrokselle 
kirjasto@siikajoki.fi tai 040 315 6303 

maanantaihin 11. heinäkuuta mennessä.
Kahvitarjoilu
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KIRJASTOJEN HEINÄ- 
ELOKUUN AUKIOLOAJAT

4.7.2022-14.8.2022
Ruukin pääkirjaston palveluajat:
ma 12-20, ti, ke, to 12-19, pe 10-16
p. 040-3156303
Omatoimikirjasto joka päivä klo 10-21
Eino Leinon päivänä 6.7.2022 pääkirjasto toimii 
ainoastaan omatoimikirjastona.

Heinäkuussa lähikirjastot ovat kiinni.

Lähikirjastojen palveluajat 1.8.2022-14.8.2022
Komppalinnan lähikirjasto maanantaisin klo 12-19
Revonlahden lähikirjasto tiistaisin klo 12-19
Luohuan lähikirjasto keskiviikkoisin klo 12-16
Paavolan lähikirjasto torstaisin klo 12-19
Komppalinnan omatoimikirjasto on avoinna
joka päivä klo 9-21.

Pääkirjaston lukupiiri kokoontuu 29.9.2022,
luettava teoksena on Hannu Salaman teos
Läheltä pitäen, kaukaa käyden
Tervetuloa!

SIIKAJOKI-OPISTO
Ilmoittautuminen lukuvuoden  
2022-2023 opintoihin alkaa  

ma 15.8. klo 9.00.
Opintoihin voit ilmoittautua Siikajoki-opiston  

nettisivulla olevan ilmoittautumislinkin kautta tai 
vaihtoehtoisesti puhelimitse 040 3156 230. 

Opinto-opas jaetaan 
siikajokisiin  

talouksiin elokuun 
ensimmäisellä 

viikolla.

Tervetuloa  
harrastamaan  
ja oppimaan!

Siikajoki-opisto
OPINTO-OHJELMA

2022-2023

JULKINEN TIEDOTE

PY
Ö

RÄ
IL

YK
AM

PA
N

JA
N

 S
U

O
RI

TU
SK

O
RT

TI
PY

Ö
RÄ

IL
YK

AM
PA

N
JA

N
 S

U
O

RI
TU

SK
O

RT
TI

1.
6.

 - 
31

.7
.2

02
2

1.
6.

 - 
31

.7
.2

02
2

Ke
sä

ku
u

H
ei

nä
ku

u
ke

sä
ku

u
H

ei
nä

ku
u

km
 /

km
 /

km
 /

km
km

 /
km

 /
km

 /
km

pv
su

or
itu

s
pv

su
or

itu
s

pv
su

or
itu

s
pv

su
or

itu
s

pv
su

or
itu

s
pv

su
or

itu
s

pv
su

or
itu

s
pv

su
or

itu
s

1.
17

.
1.

17
.

1.
17

.
1.

17
.

2.
18

.
2.

18
.

2.
18

.
2.

18
.

3.
19

.
3.

19
.

3.
19

.
3.

19
.

4.
20

.
4.

20
.

4.
20

.
4.

20
.

5.
21

.
5.

21
.

5.
21

.
5.

21
.

6.
22

.
6.

22
.

6.
22

.
6.

22
.

7.
23

.
7.

23
.

7.
23

.
7.

23
.

8.
24

.
8.

24
.

8.
24

.
8.

24
.

9.
25

.
9.

25
.

9.
25

.
9.

25
.

10
.

26
.

10
.

26
.

10
.

26
.

10
.

26
.

11
.

27
.

11
.

27
.

11
.

27
.

11
.

27
.

12
.

28
.

12
.

28
.

12
.

28
.

12
.

28
.

13
.

29
.

13
.

29
.

13
.

29
.

13
.

29
.

14
.

30
.

14
.

30
.

14
.

30
.

14
.

30
.

15
.

15
.

31
.

15
.

15
.

31
.

16
.

16
.

16
.

16
.

Su
or

itu
ks

ia
 y

ht
ee

ns
ä:

Su
or

itu
ks

ia
 y

ht
ee

ns
ä:

Ki
lo

m
et

re
jä

 y
ht

ee
ns

ä:
Ki

lo
m

et
re

jä
 y

ht
ee

ns
ä:

N
im

i:
N

im
i:

O
so

ite
:

O
so

ite
:

Pu
h.

Pu
h.

PA
LA

UT
US

: K
irj

as
to

t j
a 

vi
ra

st
on

 p
os

til
aa

tik
ko

 ta
i s

ka
nn

at
tu

na
, k

uv
ak

ap
pa

us
 y

m
s.

PA
LA

UT
US

: K
irj

as
to

t j
a 

vi
ra

st
on

 p
os

til
aa

tik
ko

. S
ka

nn
at

tu
na

, k
uv

ak
ap

pa
us

 y
m

s.
sä

hk
öp

os
tii

n 
m

ar
ko

.a
ija

la
@

sii
ka

jo
ki

.fi
 ta

i p
uh

. 0
40

 3
15

62
41

.
sä

hk
öp

os
tii

n 
m

ar
ko

.a
ija

la
@

sii
ka

jo
ki

.fi
 ta

i p
uh

. 0
40

 3
15

62
41

.
Pa

la
ut

us
 1

5.
8.

 m
en

ne
ss

ä.
Pa

la
ut

us
 1

5.
8.

 m
en

ne
ss

ä.
Pa

lk
in

no
t s

yy
sk

uu
n 

tie
do

tt
ee

ss
a.

Li
sä

tie
to

a:
Si

ik
aj

oe
n 

lii
ku

nt
at

oi
m

i
Pa

lk
in

no
t s

yy
sk

uu
n 

tie
do

tt
ee

ss
a.

Li
sä

tie
to

a:
Si

ik
aj

oe
n 

lii
ku

nt
at

oi
m

i

PYÖRÄILYKAMPANJAN SUORITUSKORTTI





 

 



- 12 -

Siikajoen kuntatiedote

LIIKUNTATOIMI
OTAHAN SEURANTAAN
Tuoreimman tiedon löydät aina Siikajoen liikuntatoi-
mi& virkistysalueet FACEBOOK-sivulta jota voit myös 
lukea kunnan nettisivujen kautta, www.siikajoki – vapaa-
aika&kulttuuri - liikuntatoimi 

SALIVUOROHAKEMUKSET 2022-2023
Liikuntasalivuorot ovat tuttuun tapaan haettavissa 
20.8.2022 mennessä. Uudet vuorot astuvat voimaan 
1.9.2023. Salivuoro haetaan sähköpostilla. Siinä tulee 
olla: 1. Varaajan nimi,puh.nro, osoite ja hetu. (yli 18 v). 
2. Liikuntasali jota varaus koskee. 3. 1 – 2 kpl vuorosi 
toiveajankohtaa. 4. Mielellään liikuntalaji/-muoto mitä 
harrastetaan.
2021-2022 salivuorot on laskutettu kesäkuussa. 

KUNTOPESIS
Kuntopesis starttas Ruukisa. Porukka kokoontuu 1-2 
krt viikossa (tarkoitettu 12-99 v) :) Kamppeita löytyypi 
kentältä jonkin verran mutta omiaki kannattaa ottaa 
mukkaan. Porukalla on oma wappiryhmä johon voipi liit-
tää vapaasti kavereita osallistumaan. Huhut kertovat 
että Eskolan Mara & kumppanit on kasaamassa po-
rukkaa ”vanhan” Siikajoen kunnan puolelta loppukesän 
haasteottelua varten 

TENNIS
Tenniskentillä pellaaminen on maksutonta :) Eli Urheilu-
maasta löytyy 2 kenttää (asfaltti), Kärkiniemen kenttä 
on hiekkatekonurmea sekä Paavolasta että Revonlah-
delta löytyvät massakentät (Massakentille saat avai-
men Ruukin pääkirjastolta. Panttimaksu)

LIIKUNTAVÄLINELAINAAMO
Liikuntavälinelainaamon löydät Ruukin Pääkirjastol-
ta. Liikuntakamppeita voit lainata kirjastokortilla niin 
kuin muitakin tuotteita :) Lainaamoon tulee tavaraa 
toiveiden mukkaan. Nyt sieltä löytyypi sykekelloja, 
kävelysauvoja, frisbeegolfkiekkoja, eri lajien palloja, 
tennismailoja&palloja, FatBiket (2 kpl). Toiveita lainaa-
mon sisältöön voipi esittää liikuntasihteerille 

HYTE-MESSUT
HYTE-Messut järjestetään lauantaina 27.8. klo 10-16 
Ruukin koulukeskuksella. Tapahtumassa on huippu- 
esiintyjiä Pekka Hyysalon johdolla :) Messukävijöillä on 
mahdollisuus maksuttomaan InBody-mittaukseen. Ajan-
varausohjeet lähempänä tapahtumaa. Messuesittelijöi-

den on mahdollisuus varata allekirjoittaneelya tapah-
tumaan esittelypöytä - > tulee oma tiedote. Messujen 
järjestäjänä toimii Siikajoen kunnan HYTE-työryhmä.

MASSALIIKUNTAKAMPANJAT:
Kesäinen PYÖRÄILYKAMPANJA polokastaan kesä – ja 
heinäkuussa :) Kortti täsä tiedotteesa. Kampanjapala-
kinnot toimitettu voittajilleen. Kuntosalikampanjan ak-
tiivisin kylä oli Ruukki. Hiihtokampanjan Siikajoenkylä ja 
viime kesän pyöräilyn Luohua. Näitä kyliä oottaa pysti 
Pitäjäpäivien toritapahtumassa.

PITÄJÄPÄIVÄT
Pitäjäpäivillä on maanantaina & tiistaina kylien omia 
tapahtumia, joissa toivottaa olisi aktiivinen osallistumi-
nen pyöräillen  Keskiviikkona on Ruukin Into heittänyt 
haasteen kunnanväelle ja luottamusmiehille frisbeegol-
fin parissa. Myös Keskiviikkona Heidi pitää porrasjum-
pan klo 18-19 josta Sanna jatkaapi sujuvasti Joogan 
merkeissä klo 19-20 (oma matto). Perjantaina on klo 
15 Lasten Onkikisa Kärkiniemen Urheilupuistossa. Ka-
loja narrataan Karvosen Eeron johdolla. Lauantaina on 
Ruukin pesiskentällä klo 14 perinneurheilukisat – kan-
nattaa mennä kattoon sekä osallistumaan. Tapahtumat 
maksuttomia 
PITÄJÄPÄIVISTÄ TULEE JOKA KOTIIN FLAIJERI 
29.6.2022.

JÄRJESTÖILLAT
Syksyllä on tulossa Seutukunnallinen järjestöilta.
Myös viimeksi tammikuussa osanottajien puutteen 
vuoksi peruuntunut Siikajoen OMA järjestöilta pidetään 
het´alkusyksystä :) Tavoite on päästä sykliin jossa sään-
nölliset tapaamiset ovat tammikuussa ja elo/syyskuus-
sa ja näissä muiden päivänpolttavien asioiden lomassa 
laaditaan Siikajoen kunnan tapahtumien VUOSIKELLO.

PALAUTE

Liikuntapaikkoja koskeva palaute meilinä liikuntasihtee-
rin vuosiloman aikana tekninen@siikajoki.fi eli niin isom-
mat kuin pienemmätkin jutut niin saadaan ylläpidettyä 
yhä paremmin meidän kunnan laajaa liikuntapaikkaver-
kostoa 

Liikunnallisin terveisin Marko Äijälä
Liikuntasihteeri /järjestöyhdyshenkilö
puh. 040 315 624, marko.aijala@siikajoki.fi
Facebook: Siikajoen liikuntatoimi & virkistysalueet
Vuosilomalla 9.8. eli duunissa 10.8.2022.
OIKEIN NAUTINNOLLISTA KESSÄÄ KAIKILLE! 

sanomatsanomat
 Aineistopäivä Julkaisupäivä
nro 9/2022 TO 18.8. klo 15 KE 31.8.
nro 10/2022 TO 15.9. klo 15 KE 28.9.

HUOM! JAKELUPÄIVÄ MUUTTUI!
Siikasanomien ilmestymispäivä on 

keskiviikkoisin ja aineistopäivä torstaisin. 
Aineistot os. kuntatiedote@siikajoki.fi
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SIIKAJOEN NUORISOPALVELUT
Etsivä nuorisotyöntekijä Veera Karppinen  p. 040 3156 243
Nuoriso-ohjaaja Memmu 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
 INSTAGRAM 
NuortentaloRuori 
satelliitin_veera
satelliitin_kristiina

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

Muutokset ovat mahdollisia. Seuraathan meitä so-
messa, sieltä saat reaaliaikaisen tiedon.  Elokuun toi-
minnoista tiedotetaan Nuortentalo Ruorin someissa!

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

Kaikki kunnan nuorisopalvelut löytyvät osoitteesta Pekka-
lantie 11. Täällä sijaitsee nuortentalo Ruori.  Lisäksi nuor-
tentalo Ruorilta löytyy Siikajoen 4H-yhdistys sekä kunnan 
liikuntatoimi. Seuraathan somesta reaaliaikaiset tiedot. 
Tulethan toimintoihin vain terveenä. :)

MOI! 
Olen Siikajoen uusi nuoriso-ohjaaja Memmu. Tuuppa hei-
näkuussa moikkaamaan mua Ruorille kahvikupposen 
tai pelailun merkeissä! Minuun saat yhteyden samas-
ta nuoriso-ohjaajan numerosta p. 0403156255 sekä 
nuortentalo ruorin someista. Terkuin Memmu 

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. Lomailen 11.7.-7.8. Olen jälleen tavoitetta-
vissa 8.8. :) Nuorten työvalmentaja Kristiinaan (Tuukka-
nen) saat yhteyden p. 040 3156 256.

ETSIVÄ NUORISOTYÖ
Hei sää 15-29-vuotias nuori! Onko oma ala tai opiskelu-
paikka vielä hakusessa? Onko haaveissasi työllistyminen 
tai kesätyö, mutta et tiedä mistä lähteä liikkeelle? Tarvit-
setko apua raha-tai tukiasioissa? Kaipaatko luottamuk-
sellista juttu seuraa, jolle voit puhua mieltäsi painavista 
asioista? 

Etsivä nuorisotyö on kaikille 15-29-vuotiaille nuorille 
tarkoitettu palvelu. Etsivä nuorisotyöntekijä auttaa nuor-
ta juuri niissä asioissa, joihin nuori itse kaipaa apua. Pal-
velu on nuorille maksutonta, luottamuksellista ja aina 
vapaaehtoista. Halutessaan tukea voi saada myös ni-
mettömästi. Yhteyttä etsivään nuorisotyöntekijään voi 
ottaa nuori itse tai nuoren vanhemmat tai kaverit.

Työpisteeni löytyy nuortentalo Ruorilta osoitteesta 
Pekkalantie 11. Voit olla yhteydessä soittamalla, laitta-
malla viestiä, somen kautta, tulla jututtamaan Ruorille 
tai osoitteessa yhteysetsivaan.fi. Ole rohkeasti yhtey-
dessä! Mietitään yhdessä ratkaisuja mieltä askarrutta-
viin asioihin. 

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.

Lomailen 27.6.-31.7. Olen tavoitettavissa jälleen 1.8. 
:) Etsivä nuorisotyöntekijä, Veera Karppinen p. 040 
3156 243

ALAKOULULAISET

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

Elokuun toiminnoista tietoa nuortentalo Ruorin 
someissa!

YLÄKOULULAISET JA 2.ASTE

Nuortentalo Ruorin nuokkari avoinna nuorille 
HEINÄKUUSSA!
Nuortentalo Ruorilla nuokkari avoinna heinäkuussa joka 
viikon maanantai, tiistai ja torstaina klo 16-20! HOX ti 
5.7. ei nuokkareita, koska on lanit ja to 7.7. ei nuokkareita, 
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koska konsertti Kreivinsaaressa! Suunnattu 7-luokkalai-
sista -> 
Jos kaipailet lisätietoja niin laita viestiä nuoriso-ohjaaja 
Memmulle p. 040 3156 255. 

Nuorten LANIT 13-16-vuotiaille Nuortentalo 
Ruorilla tiistaina 5.7. klo 16-23
Meilon lanit! :) Mukaan mahtuu enintään 12 pelaajaa. 
Pelaajat ottavat mukaansa pelikoneen, näytön, pelatta-
vat pelit sekä verkkoyhteyden, jos tarvitset. Mikäli olet 
pelaamasi pelin suojaikärajan alapuolella, tulee huolta-
jan ilmoittaa suostumuksensa ilmoittautumisen yhte-
ydessä. Nuorisotoimi tarjoaa pientä purtavaa ja illan 
aikana myös pientä skabailua. Ilmoittautumiset pe 1.7. 
mennessä nuoriso-ohjaaja Memmulle tekstiviestillä tai 
whatsapilla p. 0403156522.

Elokuun toiminnoista tietoa nuortentalo Ruorin 
someissa!

ETSIVÄN NUORISOTYÖN JA NUORTEN 
TYÖPAJAN JÄRJESTÄMÄÄ AVOINTA 
TOIMINTAA 15-29-VUOTIAILLE ELOKUUSSA

Avoin kuntosalivuoro 15-29-vuotiaille joka keski-
viikko 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.

Avoimet ovet Ruorilla 16-29-vuotiaille ma 1.8.  
klo 16-19
Vaihetaan kesän kuulumisia, kahavitellaan ja pelaillaan. 
Tervetuloa! Lisätietoja Etsivä nuorisotyöntekijä Veeralta 
p. 040 3156 243.

KESÄPÄÄTTÄRI-REISSU HAILUOTOON 17.8. 
Lautta matka hailuotoon, vierailu Marjaniemessä ja ret-
kieväät notskilla. Lähtö Ruorilta klo 9.30 ja paluu n. klo 
18. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 26.8. mennessä Etsi-
vä nuorisotyöntekijä Veeralle p. 040 3156 243.

Leivotaan mustikkapiirakkaa ja kahavitellaan 
Ruorilla 23.8. klo 12-13.30 
Tervetuloa leipomaan ja kahavittelemaan nuortentalo 
Ruorille! Mahdollisuus myös lähteä poimimaan omat 
mustikat pakkaseen samana päivänä! Mustikan poimi-
joiden porukka starttaa klo 9.00 Ruorilta. Voit siis tulla 
koko päiväksi tai vain leipomaan ja kahavittelemaan ilta- 
päivästä! Lisätietoja Etsivä nuorisotyöntekijä Veeralta  
p. 040 3156 243

Hangasnevan luontopolulle ti 30.8.2022  
Tule mukaan viettämään retkipäivää Hangasnevan kau-
niiseen maastoon! Lähtö Ruorilta klo 10.00, syömme 
retkilounaan perillä. Paluu klo 13.30 mennessä. Lisätie-
toa ja ilmoittautumiset Etsivä nuorisotyöntekijä Veeralle 
p. 040 3156 243 tai Nuorten työvalmentaja Kristiinalle 
p. 040 3156 256.

MUUT
Haluaisitko kehittää näyttelijän taitojasi? 

 Oletpa vasta aloittelemassa teatteriharrastusta 
taikka jo kokenut näyttelijä, olet tervetullut 
osallistumaan Ruukin Näyttämön ja SHT:n 

yhteistyössä järjestämään 

 
Koulutus pidetään 27.-28.8.2022 Paavolan 

nuorisoseuralla SHT:n kouluttaja Marko 
Pohjanrinteen johdolla. Koulutuksen hinta on 100€/

hlö, sisältää 12h opetusta sekä ruokailun. 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut iltaisin ja 
viikonloppuisin 7.8.2022 mennessä numeroon 

04578321244. Mukaan mahtuu rajallinen määrä 
osallistujia, joten olethan nopea!

NÄYTTELIJÄNTYÖN 
PERUSTEET-

KOULUTUKSEEN.

ELÄKELIITON PAAVOLAN JA 
RUUKIN YHDISTYKSET SEKÄ 

RUUKIN INVALIDIT
Teemme vuoden ensimmäisen yhteisen matkam-
me tiistaina 02.08.22 Kajaaniin Höyrylaiva Kou-
tan risteilylle Oulujärvellä. 
Höyrylaiva tarjoaa erilaisia elämyksiä kaikille sopivas-
ti: maisemia, tekniikkaa, historiaa, luontoa, sauna ja 
vaikkapa karaokeakin voi laivalla laulaa sekä tietysti 
tarjolla hyvää ruokaa, juomaa ja yhdessäoloa.
Risteily alkaa klo 12.00 ja kestää 4 tuntia 
Matkan hinta on 100 euroa ja se sisältää matkat, 
risteilyn, ruoka- ja kahvitarjoilun.
Sitovat Ilmoittautumiset 15. 07. 22 mennessä Riital-
le puh. 050 5500503, Pirkolle 040 5179397 tai 
Olaville 050 5607831
Linja-auton aikataulu. Lähtee Revonlahden Seolta klo 
8.30, Tervatuvalta klo 8.40 ja ajaa Vanhantien kaut-
ta Paavolaan klo 9.00
Ottakaa arvottavaa mukaan.
Tervetuloa nauttimaan Höyrylaivaristeilystä!
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SIIKAJOEN MAA- JA KOTITALOUSSEURA RY

JUHLAT TULOSSA,  JUHLAT TULOSSA,  
MUTTA LIINOISTA JA MUTTA LIINOISTA JA 
ASTIOISTA ON UUPELO?ASTIOISTA ON UUPELO? 
VUOKRAA valkoiset juhlaliinat ja kahviastiat 
Siikajoen Maa- ja Kotitalousseuralta. 
Ota yhteys Anna-Maija Rahjaan  
p. 044 0221559.

• Laatikko astioita 5e • Kahvinkeitin 10e
• Kakkuteline 20e • 30 l kattila 3e • 10 l kattila 2e 
• Muut astiat määrän mukaan 1-10e  
    (esim. lusikat, haarukat, veitset)  
• Korvaus rikkoutuneesta astiasta 5-15e  
• Isot liinat 4e/kpl, palautus pestyinä  
•Pieni liina 3e/kpl, palautus pestyinä.

HALUATKO LIITTYÄ JÄSENEKSI? Ota yhteys 
siikajoenmaajakotitalousseura@gmail.com

 PAAVOLAN NUORISOSEURA
 Nuorisoseurantalo (Kirkkotie 14, Paavola)
 Suunnitteletko juhlaa, tapahtumaa, kokousta tms. 
 Nuorisoseurantaloa vuokrataan tilaisuuksien 
 järjestämiseen, ota yhteyttä p. 045 696 8383,
 sähköposti: paavolannuorisoseura@gmail.com) 
 voit käydä tutustumassa taloon. Kauttamme 
 myös pitopalvelu.  
 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
 Nuorisoseuran kotisivuja päivitetään.
 Nähdään kerhoissa, tapahtumissa ja talkoissa!

¨

 

 ELÄKELIITON PAAVOLAN YHDISTYS
 Ota yhteyttä!
 Puheenjohtaja Matti Kelloniemi, p. 040 868 7527
 Jäsenasiat Liisa Meriläinen, p. 040 562 2738
 Toivotamme myös uudet jäsenet tervetulleiksi!
 Lisätietoa: www.elakeliitto.fi/paavola             
 www.facebook.com/ELpaavolanyhdistys

 PAAVOLAN KYLÄ- JA KOTISEUTUYHDISTYS
 Sivulta www.facebook.com/paavolanseutu   
 löydät tietoa Paavolan tapahtumista, toiminnasta  
 ym. kiinnostavista asioista. Käy katsomassa!
 Jäsenmaksut vuodelle 2022:
 Henkilöjäsenyys 5 € 
 Perhejäsenyys 10 €
 Kannatusjäsenmaksu 20 €
 Tilinumero: FI12 5317 0340 0044 95
 Tule mukaan toimintaan!
 Lisätietoa: Jari Sihvonen (puh. 040 411 6350)

S I I K A J O K I L A A K S O N

R I I S T A N H O I T O Y H D I S T Y S

Koeammunnat 2022

pvm klo pvm klo
15.touko 11:00 2.elo 17:00
24.heinä 11:00 6.elo 10:00

7.elo 11:00 13.elo 10:00
14.elo 11:00 23.elo 17:00
28.elo 11:00 3.syys 10:00
10.syys 10:00 11.syys 12:00

17.syys 10:00
20.syys 17:00
25.syys 12:00

Metsästäjänumero ja riistanhoitomaksun kuitti mukaan.

Käteismaksu 20€/suorituskerta.

Rantsila Olkijoki

Koeammuntoihin ilmoittautuminen viimeistään 1 tunti 
ammuntojen alkamisen jälkeen.

Rantsilassa myös mahdollista suorittaa jousiammuntakoe, alkaen 
puoli tuntia ilmoitettujen alkamisaikojen jälkeen.

METSÄSTÄJÄKURSSI JA -TUTKINNOT 2022

KOEAMMUNNAT 2022

Siikajoen Riistanhoitoyhdistys järjestää metsästäjätutkintoja 
29.7., 5.8., 12.8., 26.8., 9.9. Tutkinnot alkaa klo  18:00 ja mak-
su on 20e koekerralta käteisenä.
Metsästäjäkurssi järjestetään 25.7.-28.7.2022 (3 tuntia/
pvä) alkaen klo 18.00.
Ennakkoilmoittautuminen Risto Lantolle 22.7. mennessä ris-
to.lantto@kotinet.compuh. 050-3901022. Kurssin järjestä-
minen edellyttää 6 osallistujaa ja sen hinta on 40e (käteinen). 
Tutkintojen ja kurssin pitopaikkana toimii Ruukin luonto- ja 
hevoskeskus, Sammalkankaantie 280 Ruukissa. Tapahtuma-
ajat ja -paikat voi tarkistaa myöhemmin esim. Riistakeskuksen 
nettisivuilta: https://riista.fi/metsastys/tapahtumahaku/

Koeammuntoihin ilmoittautuminen viimeistään 
1 tunti ammuntojen alkamisen jälkeen.
Metsästäjänumero ja riistanhoitomaksun kuit-
ti mukaan. Käteismaksu 20e/suorituskerta.
Rantsilassa myös mahdollista suorittaa jousi-
ammuntakoe, alkaen puoli tuntia ilmoitettujen 
alkamisaikojen jälkeen.

Rantsila Olkijoki
pvm klo pvm klo

15. touko 11:00 2. elo 17:00
24. heinä 11:00 6. elo 10:00

7. elo 11:00 13. elo 10:00
14. elo 11:00 23. elo 17:00
28. elo 11:00 3. syys 10:00
10. syys 10:00 11. syys 12:00

17. syys 10:00
20. syys 17:00
25. syys 12:00
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Tiesitkö? Kaikki turvakodit Suomessa ovat auki 24/7 ja voit hakeutua mihin turva-
kotiin tahansa. Nollalinjan sivuilta löydät myös turvakotien yhteystiedot. www.nolla-
linja.fi/turvakoti   #turvakoti #nollalinja 

Turvakotipalvelut ovat aina asiakkaalle maksuttomia ja tarkoitettu kaikille niille, 
joilla on väkivaltaa tai väkivallan uhka lähisuhteessa tai perheessä. Voit soittaa tai 
tulla suoraan paikan päälle. 

Turvakotien henkilökunta on koulutettu kohtaamaan lähisuhdeväkivaltaa kokeneita. 
Turvakodissa saat suojan väkivallalta ja apua väkivallan loppumiseksi. Väkivallan 
kohteeksi joutuminen ja sen todistaminen on usein traumatisoivaa aikuisille ja lap-
sille. Turvakoti tarjoaa mahdollisuuden purkaa kokemuksia ja tunteita turvallisessa 
ympäristössä. Turvakodissa saat myös ohjausta ja tukea käytännön asioiden järjestä-
miseen. 

 

Raahen Ensi- ja turvakoti toimii  
Raahessa osoitteessa  

Fellmaninpuistokatu 11 92100 Raahe,  
puh 044-2824211 

 

REVONLAHDEN KYLÄKIRJA 
ON ILMESTYNYT

REVONLAHTI-TAPAHTUMAT 
PITÄJÄPÄIVÄVIIKOLLA  

TIISTAINA 5.7.

REVONLAHDEN KOTISEUTU-
TALON 200-VUOTISJUHLA 

SUNNUNTAINA 28.8. 
ALKAEN KLO 10 JUHLA-

JUMALANPALVELUKSELLA 
REVONLAHDEN KIRKOSSA

KLO 10 - 12  
LAPSET JA NUORET RUMPARISSA  
(Kirkkokosken virkistysalueeella)

KLO 13 - 16  
PYÖRÄRETKI KIRKKOKUKKULALLE
• Lähtö SEOlta klo 13
• Paluu Rumpariin

KLO 17 ALKAEN  
SUOMI-UKRAINA - RUOKAKULTTUU-
RIA - TAPAHTUMA KOTISEUTUTALOL-
LA
• Pikkumaistiaisia: piirakoita, rieskaa 

ja rinkilöitä
• MusiikkiaREVONLAHDEN KYLÄKIRJAN 

ESITTELYÄ JA MYYNTIÄ
PITÄJÄPÄIVÄVIIKOLLA 
LAUANTAINA 9.7.2022 

RUUKIN TORILLA 
Käteismaksu 50€/kirja

Juhlapäivän muu ohjelma 
tarkentuu myöhemmin. 

TERVETULOA JUHLAAN!

• 604-sivuinen, kovakantinen
• 780 mustavalkoista valokuvaa 
• 35 eri kirjoittajaa 
• Yrjö Koivun vuonna 1900 

piirtämä Revonlahden kartta 
etu- ja takalehdellä

www.revonlahti.com

HYVÄÄ KESÄÄ 
KAIKILLE 

SIIKAJOKISILLE!

Ruukin kisan järjestämänä  
URHEILUKOULUT JATKUVATURHEILUKOULUT JATKUVAT

27.6.-30.6.2022 ja 4.7.-7.7.2022. 
Huomioittahan että Ruukin koulun  

koulukeskuksen pihalla sijaitsee kaksi isoa 
areenaa. Siellä kyllä kelpaa liikkua! :) 

Urheilukoulut jatkuvat samalla periaatteella 
kuin aikaisemmatkin liikuntatoimen 
urheilukoulut, eli aina on 2ohjaajaa, 

joten saamme jaettua porukan kahteen 
ryhmään, niin pienemmät eivät jää isompien 

”jalkoihin”. Reippaat ohjaajamme ovat  
Jonne Terho ja Lauri Mehtälä.  

Kokoontumisajat ja -paikat ovat seuraavat:
Luohuan koulu: Ti 10-11.30 To 12-13.30Luohuan koulu: Ti 10-11.30 To 12-13.30
Paavolan koulu: Ti 12-13.30 To 10-11.30Paavolan koulu: Ti 12-13.30 To 10-11.30

Ruukin koulukeskus Ma 10-11.30 Ke 10-11.30Ruukin koulukeskus Ma 10-11.30 Ke 10-11.30
Revonlahden koulu: Ma 12-13.30 Ke 12-13.30Revonlahden koulu: Ma 12-13.30 Ke 12-13.30

Ruukin koulukeskus Ti 14-15.30 Ruukin koulukeskus Ti 14-15.30 
Ruukissa Kärkiniemen urheilukenttä:  Ruukissa Kärkiniemen urheilukenttä:  

jalkapallokerho torstaisin klo 14.30 – 16.00. jalkapallokerho torstaisin klo 14.30 – 16.00. 

Kerhoihin ottakaa mukaan päähine ja  
JUOMAPULLO sekä reipasta mieltä. 

Tiedustelut Henna Salonpää  
puh. 050-5169878. 
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RUUKIN KYLÄYHDISTYS

Minna Luoma pj.  040 0704082
Kalervo Holopainen varapj.
Saara Arvola, sihteeri
Tuula Kangas, rahastonhoitaja
Marko Alaluusua, jäsen
Tuovi Alaluusua, jäsen
Reijo Lampi, jäsen
Risto Niinimaa, jäsen

ruukinkylayhdistys@gmail.com

Kyläyhdistys järjestää toimintaa ja 
tapahtumia kyläläisille sekä osallistuu 
aktiivisesti kylän kehittämiseen.

JÄSENMAKSU 2022

KREIVINSAAREN TOIMINTAA

Tervetuloa tekemään 
saaresta entistäkin 
viihtyisämpää! Jokaiselle 
löytyy sopivaa tekemistä.

KYLÄYHDISTYKSEN HALLITUS 2022

Yhdistyksemme yksi tulonlähteistä 
on tilillemme maksetut jäsenmaksut. 
Niillä tuloilla maksamme 
tapahtumien kuluja, talkookuluja, 
erilaisten hankkeiden 
omarahoitusosuuksia sekä 
järjestämme toimintaa mm. 
Kreivinsaareen.

Jäsenmaksut ovat :
10 e / henkilö 
ja kannattajajäsenmaksu 50 e 
(esim. yritykset)

Tilinumeromme: 
FI66 5317 1720 0178 67

KIITOS TUESTANNE!

-----

KREIVINSAAREN TILAVARAUKSET

Kreivinsaari tarjoaa kauniin miljöön ja 
viihtyisät tilat erilaisten kokousten ja 
tapahtumien pitoon.

Varaukset puh. 050-5490282 / Kalervo 
Holopainen

KESÄTIISTAISIN 
TALKOOT
KLO 18-21

Nokipannukahvit.
Tikkakisa.
Jutustelua kylän asioista.
Lämpimästi tervetuloa!

PITÄJÄPÄIVÄVIIKOLLA
GRILLIKATOKSEN 
AVAJAISET TI 5.7. KLO 18

Kreivinsaaren polut ja nuotiopaikat 
ovat vapaasti käytettävissänne. 
Huolehtikaa alueen siisteydestä! 
Omat roskat viedään pois ja paikat 
pidetään ehjinä. 

TORSTAINA 7.7. KLO 19-22  ROCK-KONSERTTI 
KREIVINSAARESSA KAIKENIKÄISILLE
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RUUKIN KYLÄYHDISTYS

Minna Luoma pj.  040 0704082
Kalervo Holopainen varapj.
Saara Arvola, sihteeri
Tuula Kangas, rahastonhoitaja
Marko Alaluusua, jäsen
Tuovi Alaluusua, jäsen
Reijo Lampi, jäsen
Risto Niinimaa, jäsen

ruukinkylayhdistys@gmail.com

Kyläyhdistys järjestää toimintaa ja 
tapahtumia kyläläisille sekä osallistuu 
aktiivisesti kylän kehittämiseen.

JÄSENMAKSU 2022

KREIVINSAAREN TOIMINTAA

Tervetuloa tekemään 
saaresta entistäkin 
viihtyisämpää! Jokaiselle 
löytyy sopivaa tekemistä.

KYLÄYHDISTYKSEN HALLITUS 2022

Yhdistyksemme yksi tulonlähteistä 
on tilillemme maksetut jäsenmaksut. 
Niillä tuloilla maksamme 
tapahtumien kuluja, talkookuluja, 
erilaisten hankkeiden 
omarahoitusosuuksia sekä 
järjestämme toimintaa mm. 
Kreivinsaareen.

Jäsenmaksut ovat :
10 e / henkilö 
ja kannattajajäsenmaksu 50 e 
(esim. yritykset)

Tilinumeromme: 
FI66 5317 1720 0178 67

KIITOS TUESTANNE!

-----

KREIVINSAAREN TILAVARAUKSET

Kreivinsaari tarjoaa kauniin miljöön ja 
viihtyisät tilat erilaisten kokousten ja 
tapahtumien pitoon.

Varaukset puh. 050-5490282 / Kalervo 
Holopainen

KESÄTIISTAISIN 
TALKOOT
KLO 18-21

Nokipannukahvit.
Tikkakisa.
Jutustelua kylän asioista.
Lämpimästi tervetuloa!

PITÄJÄPÄIVÄVIIKOLLA
GRILLIKATOKSEN 
AVAJAISET TI 5.7. KLO 18

Kreivinsaaren polut ja nuotiopaikat 
ovat vapaasti käytettävissänne. 
Huolehtikaa alueen siisteydestä! 
Omat roskat viedään pois ja paikat 
pidetään ehjinä. 

TORSTAINA 7.7. KLO 19-22  ROCK-KONSERTTI 
KREIVINSAARESSA KAIKENIKÄISILLE
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Siikajoen kuntatiedote

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

SIIKAJOEN 4H-YHDISTYS 

 

Siikajoen 4H-yhdistys, Ruukinkuja 2, 92400 Ruukki. puh. 040 527 9295 
siikajoki@4h.fi,  www.siikajoki.4h.fi, www.facebook.com/Siikajoen4H 

 

 
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
   

VUOKRAA SUP-LAUTA! 
4H:lla on vuokrattavana 7 ilmatäytteistä Saimaa SUP-lautaa. Lautoja saa vuokrata tunti-, päivä- ja 
viikonloppukäyttöön. Järjestämme tilauksesta myös ohjattuja SUP-tunteja. Soita ja kysy lisää! 
 
JÄTEASEMA PALVELEE RUUKIN YRITYSPUISTOSSA TIISTAISIN KLO 16:00 – 19:00. Lisätietoa 
vastaanotettavista jätteistä löydät osoitteesta https://siikajoki.4h.fi/jateasema/  

4H MUKANA PITÄJÄPÄIVILLÄ! 
Perjantaina 1.7. klo 17.00–20.00 Ruukin Hietamaalla leikkimielinen kesätriathlon.  
Haasta mukaan kaverisi tai vaikka työporukkasi! Sopii myös perheille! Tapahtumassa uidaan lyhyt 
matka uimalammen halki, hölkkäillään vapaalla tyylillä lähimaastossa ja pyöräillään omalla 
pyörällä ulkoilureittiä pitkin. Hassuimmat suoritukset palkitaan! Osallistujille makkaratarjoilu. 
Ilmoittaudu mukaan, niin osataan varata riittävästi makkaraa! Tapahtuma on maksuton. 

Maanantaista torstaihin 4.–7.7. klo 12.00–14.00 Ruukin Hietamaalla koko perheen SUP-koulu.  
4H-jäsenille maksuton, muille 10 €/ hlö. SUP-koulussa opit hauskan vesiliikuntalajin perusteet. 
Harjoittelemme myös turvallisuutta. Ilmoittautumiset ennakkoon, ks. yhteystiedot alla. 

 
 
 
Keskiviikkona 6.7. Ruukin lenkki!  
Osallistu tapahtumaan pyöräilemällä Hietamaalle klo 16.00–19.00 välisenä aikana. Osallistujille 
makkara- ja kahvi-/ mehutarjoilu. Jättäessäsi makkarakojulle suoritusmerkintäsi (nimi, puh, 
lähtöpaikka, arvioitu kilometrimäärä) osallistut palkintojen arvontaan!  

Perjantaina 8.7. klo 20.00–23.00 yömelonta SUP-laudoilla Ruokolahdelta Kärkiniemeen!  
Retki on hyvin matalan kynnyksen liikuntaa, jossa etenemistahti on rauhallinen, ja painopiste on 
maisemien ihailulla. Ensikertalaisille on ennen lähtöä paikan päällä ohjattu tutustuminen 
suppailuun klo 19.00. Mukaan voi lähteä omilla tai 4H:n vuokravälineillä. Joella aikaa vierähtää 
noin 3 tuntia. Osallistuminen on 4H:n jäsenille maksuton, muille 10 € / hlö. Hinta sisältää ohjatun 
tutustumisen suppailuun. Vuokravälineet: 20 €/ SUP (hinta sisältää laudan, melan, evät ja 
karkuremmin. Laudasta on omalle eväs- tai tarvikepussille kiinnityspaikka).  

HELPPI-KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ TARJOLLA KOTI- JA PIHATÖIHIN PAAVOLASSA, RUUKISSA, 
REVONLAHDELLA JA SIIKAJOENKYLÄLLÄ!  
Rehottaako nurmikko tai kaipaatko apua pihanhoitoon? Tilaa nuori kätevästi töihin Helppi-
palvelun kautta tai soittamalla suoraan 040 527 9295 / Siikajoen 4H-yhdistys ry!  
Voit ladata Helppi-sovelluksen sovelluskaupoista. Käyttämällä palvelua työllistät samalla 
lähialueesi nuoria! Työn hinta 25 €/h (sis.alv). Hyödynnä myös kotitalousvähennys. 
4H on nuorille vastuullinen työnantaja. Palkkaus on työehtosopimuksen mukaista, ja jokainen 
nuori perehdytetään tehtävään. Lue lisää Helpin tarjoamista palveluista ja lataa ilmainen sovellus 
sovelluskaupastasi: helppi.4h.fi         
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Siikajoen kuntatiedote

 KESÄ 2022 (muutokset mahdollisia)
 La 2.7. Eija Kantola & Omega
 Ke 6.7. Komiat
 La 9.7. PNP
 Ke 13.7. Albert Salminen & The Gallants (järj. MTK)

 La 16.7. Heikki Koskelo & Helmi 
 Ke 20.7. Tangokuninkaalliset 2022
 La 23.7. Helminauha
 Ke 27.7. Finlanders
 La 30.7. Pirita Niemenmaa, Jarkko Yli-Sikkilä 
               & Soiva orkesteri
 Ke 3.8. Neitoset
 La 6.8. Kari Hirvonen & Onnentähti
 Ke 10.8. Jyrki Nurminen & Sävel
 La 13.8. Teuvo Oinas & Tanssikengät
 Ke 17.8. Antti Ahopelto & Etiketti
 La 20.8. Leif Lindeman & Amore
 La 27.8. Komiat 
 La 3.9. Nina Åkerman yht.
 Lauantait klo 20.30-01.00, lippu 16€ 
 Keskiviikot klo 19.00-23.00, lippu 16€
 Facebook, Instagram: @ruokolahdenlava 
 Matkaparkin sähköpaikan tai huoltorakennuksen 
 avaimen vuokraus lavan kesäkahvila/kioskilta 
 aukioloaikoina. Kesäkioski avoinna 31.7. saakka 
 (KE 12-20, PE 12-18, LA 12-20, SU 12-18). 
 Muina aikoina kyselyt p. 045 696 8383. 
 Yöpyminen ilmaista, sähköpaikka 5€ /vrk,  
 huoltorakennus 15€ /vrk. 

PAAVOLAN KARJALASEURA RY
Päiväkahvit Ritva ja Seppo Kangastalon  

kodissa Huumolassa 13.7.2022 kello 14.00.
Tervetuloa!

RAAHEN ALUEEN KUULO RY 
KUULOLÄHIPALVELU Ruukin terveysasemalla 

torstaina 18.8.2022 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!



JULKINEN TIEDOTE

Karinkannan
Nuorisoseuran 

perinteinen
Kirppis!

La-Su 2-3.7
La-Su 9-10.7
La-Su 16-17.7

Klo 11-14
Pöytävaraukset numerosta

044-9774900
27.6 alkaen 

klo 15-17 välisenä aikana
Pöytämaksu 5€

Tule 

myymään tai 

ostoksille!

Karinkannantie 13 A, 92330 Karinkanta

LiiteriRock
Pienet bileet 

pellon laidalla!

Lauantaina
6.8.

Lippu portilta
20€

(ennakkoon 18€)

Pääesiintyjä
Alue ja lipun myynti avautuu klo 17.00 

alue suljetaan klo 00.30

Yllätys ohjelmaa...

www.liiterirock.�i

Karinkannantie 54, 92330 Karinkanta

Rokkia, lähiruokaa ja juomaa

Liput 15e aikuiset / 10e lapset alle 15v  •  K12(7)
Paikkoja on reilusti, mutta halutessaan tiedusteluja ja varauk-
sia voi tehdä numerosta 045-2459015 11.7. alkaen klo 16-18.
Esitys kestää väliajan kanssa n. 2,5 h. Väliajalla on kahvio.
Maksaa voi käteisellä, pankkikortilla, SmartumPaylla sekä  
Smartum liikunta- ja kulttuuriseteleillä.
Tervetuloa nauttimaan teatterista!

Siikajoenkylällä SiiMun moottoriurheilu- 
keskuksessa Klingsporintie 296.

Huom! Ei kylmäkoneita eikä auton renkaita.

METALLIROMUN 
KERÄYSPISTE

TUOMIOJAN KESÄTEATTERI 2022 esittää:
Pentti Järvisen ja Olli Tolan farssin 

PALJON ONNEA VAAN!
Esitykset uudella nuorisoseurantalolla osoit-
teessa Tuomiojantie 941, 92470 Tuomioja

Ensi-ilta: Pe 15.7. klo 19
Muut esitykset:
La 16.7. klo 15 (tuoksuton)
Su 17.7. klo 15 ja 18
Ke 20.7. klo 19
Pe 22.7. klo 19
La 23.7. klo 15
Su 24.7. klo 15 ja 18
Ke 27.7. klo 19

Näytelmä on Pentti Järvisen ja Olli Tolan käsialasta lähtöisin 
oleva farssi. Päähenkilö on Kari-Pekka Pylvänäinen, joka täyttää 
40 vuotta. Syntymäpäiväjuhlia on järjestämässä suuri joukko 
Kari-Pekan läheisiä ja juhlista on tulossa farssi jo ennen alkuaan.

Ohjaajana Eija Paakkari. Rooleissa 
ovat Ville Parttimaa, Eevi Tervo, 
Martti Rönkkö, Enni Heilala, Essi 
Saarela, Mari Ylikärppä, Maria 
Parfentieva ja Anne Heilala. 
Taustatyöryhmässä Olga Tervo, 
Esa Palokangas sekä Tuomiojan 
nuorisoseuran väki. Tekijänoikeuk-
sia valvoo Näytelmäkulma- Nordic 
Drama Corner Oy.


