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Vuoden pimein aika on meneillään ja muutaman viikon 
päästä päivä kääntyy kohti valoa ja kevättä. Valoa kaiva-
taan, etenkin vallitsevaan maailmantilanteeseen. Kohta 
vuoden ajan on nähty ja kuultu uutisia sodasta. Eikä so-
dan välillisiltä seurauksilta täälläkään ole voitu välttyä.

Kunnan päätöksenteossa vuoden viimeinen rutistus 
on seuraavan vuoden talousarviosta päättäminen. Se 
tapahtuu lopullisesti 15.12 valtuuston kokouksessa. Ensi 
vuoden talousarviota voi luonnehtia lyhyesti palvelut ja 
rakenteet säilyttäväksi. Mitään oleellista ei ole karsittu 
ja kunnan palveluverkko on säilymässä nykyisellään. Täs-
sä vaiheessa talousarvio on etenemässä viimeiseen kä-
sittelyyn käyttötalouden osalta ihan tukevasti, noin 800 
000 euroa, ylijäämäisenä. Rakenteilla olevien Paavolan 
monitoimitalon ja Mäkelänrinteen palveluyksikön myötä 
kunnan velkamäärä tosin nousee noin 50%. Korotus on 
merkittävä kun myös korkojenmaksu on alkanut. Pitkän 
nollakorko ajan jälkeen. Siikajoella velkamäärä asukasta 
kohden on sen jälkeenkin vielä alle kuntien keskiarvon. 

Suurimman epävarmuuden kunnan talouteen tuo 
yleisen taloustilanteen nopea muuttuminen huonom-
paan suuntaan ja sen tuomat heijastusvaikutukset 
myös kuntaan. Kun kuluvasta vuodesta on muodostu-
massa myös reilusti ylijäämäinen, antaa kunnan vakaa 
taloustilanne meille hyvän pohjan katsoa rohkeasti tule-
vaisuuteen. Itsenäisenä Siikajoen kuntana.

 Ensi vuoden budjetin loppusumma on peräti 50 % 
alempi kuin kuluvan vuoden, hyvinvointi-alueelle siirtyvien 
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Jaetaan jokaiseen siikajokiseen talouteen
Painos: 2600 kpl
Seuraavan Siikasanomien materiaali ehdottomasti
TO 15.12. klo 15 mennessä os. kuntatiedote@siikajoki.fi
Lehti 1/2023 ilmestyy KE 28.12.2022

Lehden taitto ja paino: 
Rannikon Laatupaino Oy, Vihanti
p. 0440 687 915
www.siikajoki.fi/kuntatiedotteet

YHDEN AIKAKAUDEN PÄÄTÖS
sotemenojen vuoksi. Tosin sotemenojen suuruiset ve-
rotulot ja valtio-osuudet menivät samaa tietä. Itsenäi-
syyden ajan suurin kuntia koskeva hallinnollinen muutos 
astuu voimaan 1.1.23 . Sen myötä voi hyvin sanoa yhden 
aikakauden päättyvän. 

Vaikka soten suorat menot kunnilta poistuvatkin, 
vastuu äärimmäisen tärkeästä ennalta-ehkäisevästä 
sote-työstä on edelleen kuntien ja myös meidän jokai-
sen henkilökohtaisella vastuulla.

Kuntaamme reilun 2 vuotta hallintojohtajana pal-
vellut Juha Lampi on siirtymässä työelämässä uusiin 
haasteisiin. Uuden hallintojohtajan hakuprosessi on 
käynnissä. Kiitän Juhaa Siikajoen kunnan hyväksi teh-
dystä työstä.

Suomen 105. itsenäisyyspäivää juhlitaan viikon pääs-
tä. Kulunut vuosi on näyttänyt sen, että itsenäisyys ei to-
dellakaan ole itsestään selvä asia. Itsenäisyyden ja rau-
han eteen on oltava jokaisen valmiita tekemään tekoja. 
Se mikä on nähty tänä vuonna Ukrainassa, on ollut totta 
40-luvulla myös Suomessa. Tämä asia konkretisoitui mi-
nulle aivan erityisellä tavalla 17.11 kun seisoimme Paa-
volan sankarihautausmaalla, avatun haudan äärellä. 
Sankarihautaan laskettiin 22-vuotiaana Tali-Ihantalassa 
kaatuneen Paavolalaisen Onni Hilakiven maalliset jään-
nökset. 78 vuoden odotuksen jälkeen.

Toivotan kaikille kuntalaisille  Hyvää ja Rauhallista Joulun 
odotusta ! 

Kauko Lehto
kh pj
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MAASEUTUPALVELUT
RAIVIOT VUODESTA 2023 ETEENPÄIN 
HUOM! VALMISTELUTILANNE SYYSKUUSSA 2022
Vuoden 2022 jälkeen käyttöön otetut maatalousmaat 
ovat pysyvästi nurmella. Tämä koskee sekä turve- että 
kivennäismaita. Alaa ei saa kyntää, mutta se voidaan 
uusia suorakylvönä tai kevytmuokkaamalla siten, että 
uusi nurmi kylvetään heti aiemman kasvuston muok-
kauksen jälkeen. Pysyvä nurmikasvivaatimus ei koske 
tilusjärjestelypäätösten mukaisia uusia aloja tai lohkon 
muotoa parantavia muutoksia. 
Lohkon ollessa viljelykelpoinen vuoden 2022 puolella, 
sitä ei koske nurmikasvivaatimus. Peruskunnostustoi-
menpiteiden oltava valmiina vuonna 2022 ja halutes-
saan voi ottaa aikaan sidottuja kuvia uudesta alasta. 
Alat ilmoitetaan peruslohkomuutosten ilmoitusaikana 
keväällä 2023. Uuden alan voi ilmoittaa halutessaan 
paperilomakkeella 102C karttaliitteen kanssa tämän 
vuoden puolella.

Talvi lähestyy vääjämättä ja lumi alkaa pian painamaan 
puiden oksia alaspäin. Katualueiden ylläpidon vuoksi 
tekninen toimisto julkaisee uudelleen ohjeen vuodelta 
2019. 

Huomatkaa, että ajoradan 4,8 m ja kevyen liikenteen 
väylän 4,0 m vaaditut korkeudet pitää täyttyä myös tal-
vella lumen painaessa oksia.

Tekninen toimisto alkaa kiinnittää huomiota kaava-
teiden tiealueelle levenneisiin pensaisiin ja puihin sekä 
tiealueen yläpuolella kasvaviin puiden oksiin.

TAVOITTEELLINEN MAKSUAIKATAULU
Joulukuussa maksetaan alkuperäiskasvien ylläpitosopi-
mus (100%), luonnonhaittakorvaus loppumaksu n. 15 
%, perustuki ja viherryttämistuki (95%), nuoren viljeli-
jän tuki (EU) 95 % ja peltokasvipalkkio (95%). Luonnon-
haittakorvauksen kotieläinkorotus maksetaan vuonna 
2023. Maidon tuotantotuki maksetaan kuukausittain. 
Maksuaikataulu löytyy osoitteesta https://www.ruoka-
virasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/maksuaikataulu/.

PELTOJEN VUOKRASOPIMUKSET
Tarkistakaa, että vuokrasopimukset ovat ajan tasalla. 
Asiakirjavalvonnassa vuokrasopimukset tarkistetaan ja 
mikäli ne eivät ole kunnossa, tuet perutaan ko. lohko-
jen osalta. Tämä koskee niitä vuokrattuja peltoja, joista 
tukihaussa olet merkinnyt, että on kirjallinen vuokraso-
pimus. 

Suomessa ajoneuvon suurin sallittu korkeus on 4,4 
metriä ja Trafin (Liikenne virasto) määrittelemä ajora-
dan vapaa korkeus on 4,8 metriä. 

Tekninen lautakunta on päättänyt, että kiinteistöjen 
omistajat velvoitetaan poistamaan ajoradan päällä kas-
vavat puiden oksat 4,8 metrin ja jalkakäytävän/kevyen 
liikenteen väylän 4,0 metrin korkeuteen asti. KUVA 1.

Jos tontillasi kasvaa kaavatien alueelle edellä maini-
tusti levinneitä pensaita, puita tai puiden oksia ja sinulla 
on vaikeuksia poistaa niitä, niin soita 040-3156492 tai 
lähetä sähköpostia jyrki.raatikainen@siikajoki.fi.

TEKNINEN TOIMI
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VILJELIJÄTUKIEN TAVOITTEELLINEN 
MAKSUAIKATAULU VUOSILLE 2023-2028
Ruokavirasto on julkaissut viljelijätukien tavoitteellisen 
maksuaikataulun vuosille 2023–2028. Ensi vuodesta 
alkaen maksut painottuvat hakuvuoden joulukuulle ja 
seuraavaan kevääseen.
EU on monien pinta-ala- ja eläinperusteisten tukien 
rahoittaja. Euroopan unionin säädöksissä on tulevan 
kauden perussääntönä, että tuet voidaan maksaa ai-
kaisintaan 1.12. ja viimeistään 30.6. seuraavana kalen-
terivuonna. Tietyin edellytyksin on mahdollisuus mak-
saa ennakkomaksuja jo tätä aikaisemmin. Lisää tietoa 
https://www.ruokavirasto.fi/tuet/tuet-uudistuvat/
maatalous/tukien-uudistus-vaikuttaa-viljelijatukien-mak-
suaikatauluun/viljelijatukien-tavoitteellinen-maksuaika-
taulu-syksysta-2023-kevaaseen-2028/

KOULUTUKSIA JA TAPAHTUMIA
KOTIELÄINTILOJEN AJANKOHTAISINFO - webinaari ma 
12.12.2022 klo 12.00-15.15
Infossa käydään läpi kotieläintuottajia koskevia lainsää-
däntömuutoksia sekä eläintukiin ja hyvinvointikorvauk-
seen liittyviä asioita.
PELTOVILJELYN AJANKOHTAISINFO - webinaari pe 
16.12.2022 klo 10.00-12.15
Miltä peltokasvien markkinat näyttävät? Mitä uusi ohjel-
makausi tuo tullessaan C-alueelle peltoviljelyn näkökul-
masta?

Ilmoittautumiset https://www.kpedu.fi/tietolinkki/ta-
pahtumat  -sivuilta tai ritva.jaakkola@kpedu.fi   p. 044 
7250 625. 
Muiden infojen tallenteita ja materiaaleja löytyy osoit-
teesta https://www.kpedu.fi/tietolinkki/materiaalit 

MAASEUTUTOIMISTON HENKILÖSTÖ 
ETÄTÖISSÄ
Työt hoidetaan toistaiseksi pääasiassa etänä ensisi-
jaisesti sähköpostitse ja puhelimen välityksellä. Mikäli 
haluat asioida toimistolla, varmista puhelinsoitolla, että 
maaseutuasiamies on paikalla. Postia voi jättää oven va-
semmalla puolella olevaan postilaatikkoon, joka tyhjen-
netään säännöllisesti. 
Sähköpostiosoite on etunimi.sukunimi(at)kalajoki.fi sekä 
koko henkilökunnalle yhteinen on maaseutuhallinto@
kalajoki.fi. Maaseutuasiamiehen 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-maaseutuyrityk-
sille/maaseutu-ja-lomitus/

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 
 
 
JOULUKUU 
to 8.12. klo 17-18 Omaishoitajaliiton webinaari ” Kenen elämää elän?” etäkatsomo Raahen 
Psyyken Jäsentuvalla (Rantakatu 58, Raahe), voit seurata tilaisuutta myös omalta tietokoneeltasi: 
lisätietoja www.omaishoitajaliitto.fi/tapahtumat 
ma 12.12. klo 14 yhteinen tutustumiskäynti perhehoitokoti Villa Briittaan (Varvinkatu 12, Raahe) 
ti 13.12. klo 13 Päiväkahvit Kuusiratin kylätalolla (Nuupakantie 143, Vihanti) 
ti 13.12. klo 17 seutukunnallinen erityislasten vanhempien ryhmä Psyyke ry:n Jäsentuvalla 
(Rantakatu 58 Raahe) 
ke 14.12. klo 13 Päiväkahvit Heikinhovissa (Heikintie 1, Siikajoen kylä) 
 
Toimisto suljettu 22.12.2022-1.1.2023. 
 
OmaisOiva vastaava Riitta Sipola p. 044 551 6803 riitta.sipola@raahenomaishoitajat.fi 
Yhdistyksen puheenjohtaja Aarne Eskola p. 040 552 3331 aarne.eskola@gmail.com   
 
Hyvää joulun aikaa ja onnellista uutta vuotta2023! 
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RUUKIN JA SIIKAJOENKYLÄN TERVEYSASEMAT
Aukioloajat ja ajanvaraus lääkärin ja hoitajan vas-
taanotoille
RUUKKI: Vastaanoton aukioloajat: ma–to klo 8–16 ja pe 
klo 8–15. Ajanvaraus puh. 08 849 4612 jätä takaisin- 
soittopyyntö. Hoitotarvike- ja diabetesvälinejakelu on 
ma-to klo 10-16, pe klo 10-15.
SIIKAJOENKYLÄ: Vastaanoton aukioloajat: Hoitajan 
vastaanotto on koronarokotteiden ja -näytteenottojär-
jestelyjen vuoksi avoinna keskiviikkoisin klo 8-16.  Ma, ti, 
to ja pe asiakkaat ottavat yhteyttä joko Ruukin tai Raa-
hen terveysasemalle. Ajanvaraus: klo 8–10 välisenä ai-
kana jätä takaisinsoittopyyntö puh. 08 849 4632, 
Hoitotarvike- ja diabetesvälinejakelu on ke klo 10-16.

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 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.
Raahen sairaalan infektiopoliklinikka palvelee arkisin 
klo 8-15 numerossa 040 135 8530.

LABORATORIO
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. 
HUOM. Laboratorioon aika varataan netistä NordLabin 
ajanvarausjärjestelmästä (www.nordlab.fi) tai puhelimit-
se arkisin klo 7-18 puh. 020 619 8019. 
Itsemaksavien asiakkaiden palvelu vain yksityislääkärin 
lähetteellä. Ajanvarauksesta pitää valita itsemaksavan 
palvelu (ei verikoe) ja lähete pitää olla tulostettuna mu-
kana.
Puhelinneuvontapalvelumme opastaa potilasasiakkai-
ta esimerkiksi näytteenottoon liittyvissä kysymyksissä. 
Asiakasneuvonta ei anna tuloksia eikä varaa aikoja näyt-
teenottoon. Tietoa laboratoriopalveluista löytyy laajasti 
NordLabin verkkosivuilta, jossa kysymyksiä voi esittää 
myös Chat-robotti ”LabraBotille”. Lisätietoa palvelusta 
osoitteesta www.nordlab.fi tai asiakaspalvelu@nordlab.
fi. Asiakasneuvonnan puhelinnumero 08 23778911.

SUUN TERVEYDENHUOLTO
Ruukin hammashoitola on avoinna ma-to klo 8-16 ja  
pe klo 8-14. Ajanvaraus: ma-to klo 8-15, pe klo 8-14,  
puh 08 849 4728, klo 8-9 välisenä aikana jätä takaisin-
soittopyyntö. 

Siikajoenkylän hammashoitolassa 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 välisenä aikana jätä takaisin-
soittopyyntö. 
Hammaslääkäripäivystys Raahessa Softpoliksen ham-
mashoitolassa oman alueen hammashoitolan ollessa 
kiinni. Iltapäivystys on arkipäivisin klo 16–21 sekä vii-
konloppuisin ja arkipyhinä klo 8–21 Kokkolan pääterve-
ysasemalla puh. 06 828 7461. Soita aina ennen päi-
vystykseen hakeutumista. Yöaikaan klo 21-08 suun 
terveydenhuollon päivystyksestä vastaa Pohjois-Pohjan-
maan sairaanhoitopiiri OYS yhteispäivystyksessä. Soita 
päivystyksen puhelinneuvontaan 08 315 2655 aina en-
nen yhteispäivystykseen hakeutumista.

NEUVOLAT
Ruukin terveysaseman neuvolan puhelintunti on ma–
pe klo 12–13. Neuvolan puhelinnumerot ovat:
044 439 4634 ja 040 135 7715.
Siikajoenkylän terveysaseman neuvolan puhelintunti 
on ma–pe klo 12–13, 040 135 7949.
Ajanvaraukset lastenneuvolaan 1-5-vuotiaille ja 6-vuo-
tiaiden esikoulutarkastuksiin kouluille voi tehdä myös 
NettiRassin kautta.

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

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

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT
Mielenterveystyö Sirpa Kurikka puh. 044 439 3803 
Päihdetyö: Mikko Qvist puh. 044 439 3784. 

AIKUISSOSIAALITYÖ
Aikuissosiaalityön /työikäisten palvelujen yhteydenotot 
palveluohjausnumeroon 040 135 8021 arkisin klo 
8-11. Ajanvarauspyynnöt sosiaalityöhön menevät palve-
luohjausnumeron kautta.
Muissa sosiaalityön asioissa voi asioida seuraavasti:
Geronomi puh. 040 135 8642, yli 65-vuotiaat.
Sosiaalityöntekijä puh. 040 135 7915, alle 65-vuotiaat 
pysyvästi työkyvyttömyyseläkkeellä olevat.
Aikuissosiaalityön postit voi jättää Ruukin terveysase-
man ulko-oven seinustalla olevaan postilaatikkoon tai 
terveysaseman vastaanoton ajanvarausluukulle.



- 7 -

Siikajoen kuntatiedote

SIIKAJOEN KOTIHOITO
Palveluesimies Janne Holappa puh. 08 849 5735  
ma-pe klo 9-12. 
Mäkelänrinteen keskuskeittiö puh. 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

VAMMAISPALVELUT
Kaarna-koti ja Työkeskus Paja-Pehkola vammaispalve-
luohjaaja Marjo Lokka puh. 040 135 7902. Vammais- 
palveluohjaaja Ella Juntunen puh. 040 135 7904.  
Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä Marjo Kokkaret 
puh. 044 439 3717.

HYVINVOINTIPISTE NEUVORASSI
Hyvinvointipiste NeuvoRassi tarjoaa tietoa, ohjausta ja 
neuvontaa kaikenikäisille hyvinvoinnin ja terveyden edis-
tämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista sekä 
kiireettömiä neuvonta- ja vastaanottopalveluita mata-
lan kynnyksen periaatteella. 

NeuvoRassissa järjestetään asiantuntijaluentoja ja 
tapahtumia erilaisista aiheista hyvinvointiin ja tervey-
teen liittyen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tapah-
tumia järjestetään Raahessa, Pyhäjoella, Ruukissa ja 
Vihannissa. Toiminta on kaikille avointa ja maksutonta.

NeuvoRassi palvelee puhelinnumerossa 040 135 
8455 ma-pe klo 8-15 tai sähköpostitse: neuvorassi@
ras.fi. www.facebook.com/neuvorassi.

Huom! Ilmoitamme Raahen seudun hyvinvointikun-
tayhtymän joulun ajan mahdollisista poikkeusajoista 
myöhemmin osoitteessa www.ras.fi ja kaupunkilehti 
Raahelaisen mukana joulukuussa jaettavassa Hyvinvoin-
tiviestissä.

SIVISTYSTOIMI

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,  

mahdollisuus käyttää videoneuvottelulaitteistoa, 
varaa puhelimitse aika

Komppalinnan lähikirjasto p. 040-3156 350
- palveluajat ma 12-19 ja ke 9-15
- omatoimi joka päivä klo 9-21

Luohuan lähikirjasto p. 040-3156 351 ke 10-17
Paavolan lähikirjasto p. 040-3156 352  
ma 12-19 ja pe 9-14
Revonlahden lähikirjasto p. 040-3156 353  
ti 12-19 ja to 9-14

JOULUKUUN POIKKEUSAJAT:
Itsenäisyyspäivän aatto 5.12.2022: kirjastot ovat 
avoinna klo 9-15
Itsenäisyyspäivänä 6.12. kirjastot ovat suljettu
24.12.-26.12.2022 kirjastot ovat suljettu
vko 52: 27.12-31.12.2022 lähikirjastot suljettuina
vko 1: 2.1.2023 Komppalinnan lähikirjasto on  
avoinna klo 12-19
2.1.2023 Paavolan lähikirjasto on avoinna klo 12-19
3.1.2023 Revonlahden lähikirjasto avoinna klo 12-19
4.1.2023 Luohuan lähikirjasto on avoinna klo 12-16

Pääkirjaston lukupiiri 3.12.2022 klo 18
Mortel: Piin elämä. Tervetuloa!

Tervetuloa
juhlistamaan 

itsenäisyyspäivää
musiikkimatineaan

Ruukin koululle
6.12.2022 klo 14

Tilaisuudessa
esiintyvät

Pytinki-kuoro
ja

Trio Unelma

Vapaa pääsy
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SIIKAJOKI-OPISTO
JOULUKUUN KURSSITARJONTAA:

810203 TEHDÄÄN PIPARKAKKUTALO! 
GUMERUKSEN KOULU, KOTITALOUSLK., Jaakontie 1 
Pe 17.00–20.15, La 9.00–15.45 2.–3.12.2022 
Satu Nikola, Anne Nygård, 25,00 e
Tämä kurssi on tarkoitettu lapsen ja aikuisen yhteisek-
si kurssiksi. Kurssilla tehdään jouluinen piparkakkutalo 
aina kaavoista ja taikinan tekemisestä koristeluun saak-
ka. Perjantaina valmistamme taikinan ja suunnittelem-
me talon piirustukset eli kaavat. Lauantaina valmistam-
me talon elementit, kokoamme ja koristelemme talot. 
Kurssimaksu sisältää yhden lapsen ja yhden aikuisen. 
Kurssi järjestetään yhteistyössä Siikajoen maa- ja koti-
talousseuran kanssa. 

830194 NAISTEN ITSEPUOLUSTUSKURSSI YLI 
15-VUOTIAILLE 
RUUKIN KOULUN LIIKUNTASALI, Opintie 1 
La 10.00–15.30, Su 10.00–13.45 3.–4.12.2022 
Ulla Hämeenaho, 20,00 e
Naisten itsepuolustuskurssilla käydään läpi yleisimpiä 
uhka -ja väkivaltatilanteita, näiden ennakointia ja har-
joitellaan toimintamalleja näistä tilanteista selviytymi-
seen. Fyysiset harjoitteet sisältävät erilaisista otteista 
irrottautumisia, torjuntoja, liikkumisharjoituksia, puolus-
tautumista maassa ja useampaa hyökkääjää vastaan. 
Pidämme lauantaina ruokatauon ja kahvitauon ja sun-
nuntaina ruokatauon. Ota mukaan sisäliikuntaan sopi-
vat vaatteet ja juomapullo. 

110467 JOULULAHJAVALVOJAISET, RUUKKI 
RUUKIN KOULU, TEKSTIILITYÖN LK., Opintie 1 
La 9.00–16.45 10.12.2022 
Marika Ilola, 20,00 e
Tule ompelemaan ihanat pehmeät joululahjat lapsille ja 
aikuisille ja samalla virittäytymään joulun tunnelmaan. 

110468 JOULULAHJAVALVOJAISET, SIIKAJOENKYLÄ 
GUMERUKSEN KOULU, TEKSTIILITYÖN LK., Jaakontie 1 
Su 9.00–17.30 11.12.2022 
Marika Ilola, 20,00 e
Tule ompelemaan ihanat pehmeät joululahjat lapsille ja 
aikuisille ja samalla virittäytymään joulun tunnelmaan. 

TAMMIKUUSSA ALKAVAT UUDET KURSSIT:

110408 PUUTYÖ, RUUKKI 
RUUKIN KOULU, TEKNISEN TYÖN LK., Opintie 1 
Ma 17.00–19.30 9.1.–8.5.2023 
Opettaja: Jukka Kauppinen. 45,00 e
Puuesineiden suunnittelu: piirustukset, tarveaine- ja 
laatuvaatimuslaskelmat, työmenekin arviointi, työvaihei-
den järjestys. Puumateriaalin arviointi, sahaus, höyläys 
ja liitostekniikat. Osien sovitukset toisiinsa. Liitosten 
kiinnitykset: liimaus, ruuvaus tms. Viimeistelyt: hionnat, 
kiillotukset ja pintakäsittelyt. Opiskelija hankkii kurssilla 
tarvittavan materiaalin itse. Kurssille on 18 vuoden ala-
ikäraja. 

610101 KELAN HYVÄKSYMÄ ENSIAPUKURSSI, 
SIIKAJOENKYLÄ 
KOMPPALINNAN LIIKUNTASALI, Jaakontie 1 
La 9.00–16.00  14.1.2023 
Aila Mäkisalo, 10,00 e
Kurssin sisältö: Elvytys, tajuttomuus -tilanteen tunnista-
minen ja ensiapu, sydäniskurin käyttö. Sokki -sokkitilan 
tunnistaminen, ensiapu, suurten verenvuotojen tyreh-
dyttäminen. Erilaiset sairauskohtaukset ja niiden ensi-
apu sekä toiminta onnettomuuspaikalla. Koulutus pitää 
sisällään aiheeseen liittyviä ensiapuharjoituksia. Koulut-
tajana on Kelan hyväksymä ensiapukouluttaja, sairaan-
hoitaja. Koulutuksesta saa ensiapukortin, joka sisältyy 
koulutuksen hintaan. 

KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄ  
1.1.2023 ALKAEN

Lasten kotihoidon tukea voi saada huoltaja, jolla on 
alle 3-vuotias lapsi kotihoidossa, eikä lapsella ole 
kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa. Tukeen kuuluu 
lakisääteinen kotihoidon tuki ja harkinnanvarainen 
kuntalisä.

Siikajoella otetaan käyttöön kotihoidon tuen kun-
talisä 1.1.2023 alkaen (Kunnanvaltuusto § 48, 
28.4.2022). Kuntalisää maksetaan perheen kaikis-

ta alle 3-vuotiaista lapsista, jotka ovat kotihoidossa. 
Kuntalisän määrä on 100 e / lapsi.

Kela maksaa kuntalisän automaattisesti kotihoi-
don tukea saaville perheille.

Lisätietoja: https://www.kela.fi/lastenhoidon-tuet
varhaiskasvatusjohtaja Sari Mällinen, 
puh. 040 3156 301
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Tuoreimman tiedon löydät aina Siikajoen liikuntatoi-
mi& virkistysalueet FACEBOOK-sivulta jota voit myös 
lukea kunnan nettisivujen kautta, www.siikajoki – vapaa-
aika&kulttuuri - liikuntatoimi 

SENIORILIIKUNTA:
•Tallaajien (maksuton) pikkujoulureissu Zimmariin – 
tehhään tiistaina 13.12.2022. Liikuntatoimi maksaa, 
matkan, vesijumpan sekä uintimaksun. Auto lähtee 
Paavolasta (Museo) klo 10. Ruukki (TB) klo 10.15. Re-
vonlahden Neste klo 10.30. Siikajoenkylän kauppa klo 
11.50. Karinkanta klo 12 - > Zimmari. Kotiapäin n. klo 
15.30! ILMOITTAUTUMISET marko.aijala@siikajoki.fi ja 
pikasisesti 
• Viimenen tämän vuoden Vesitallaaja ompi Vesipekas-
sa 17.12. ja tammikuussa jatketaan 

KÄRPPÄREISSU
Kärpät – SaiPa pelataan Raksilassa 14.12. klo 18.30.
Istumapaikkalippu ja kyyti yhteensä 30 e. Pikaiset ilmoit-
tautumiset marko.aijala@siikajoki.fi
Kyydin aikataulun kuulet ilmoittautuessasi.

SALIVUOROHAKEMUKSET 2022-2023
Vuorolistat näet www.siikajoki – liikuntatoimi – salivuo-
rot ja vapaita vuoroja voit tiedustella liikuntasihteeriltä.
Syksyn salivuorot laskutetaan tammikuussa.

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).  Uusimpana lai-
naamoon on hankittu kahvakuulia & treeniohjelmia.
Toiveita lainaamon sisältöön voipi esittää liikuntasihtee-
rille 

MASSALIIKUNTAKAMPANJAT
JUMPPA&KUNTOSALIKUUKAUSI SIIRTYY. Normaalisti 
marraskuinen kampanja pidentää nyt joulu- & tammi-
kuussa.
Yhtenä syynä Ruukin kuntosali siirretään joulukuun aika-
na Liikuntahallille. Hallin ”kylänpuoli päähän” remontoi-
daan tilaa kuntosalille. Myös avainjärjestelmä uusiutuu. 
Tiedotamme tarkemmin milloin siirto alkaa & avainsys-
teemistä.

PALAUTE 
Liikuntapaikkoja koskeva palaute meilinä marko.aijala@ 
siikajoki.fi eli niin isommat kuin pienemmätkin jutut niin 
saadaan ylläpidettyä yhä paremmin meidän kunnan laa-
jaa liikuntapaikkaverkostoa 

LIIKUNTATOIMI

110462 MAKRAMEE TUTUKSI, SIIKAJOENKYLÄ 
GUMERUKSEN KOULU, TEKSTIILITYÖN LK., Jaakontie 1 
To 18.00–19.30, Pe 17.30–20.45, La 9.00–15.30 
19.1.–11.2.2023 
Nea Pigg , 29,00 e
Kurssin aikana opettelemme keskeiset makrame -tek-
niikan solmut tekemällä pienehkön sisustustekstiilin. 
Mahdollisuuksien mukaan kurssilaiset voivat tehdä 
myös esim. amppelin tai koruja tai muita pienimuotoisia 
töitä kiinnostuksen mukaan. Tarvittavista materiaaleis-
ta ja välineistä ilmoitetaan osallistujille infotilaisuudes-
sa. Kurssin infotilaisuus to 19.1. klo 18.00-19.30 Gume-
ruksen koulun tekstiilityön lk. Kurssipäivät ovat 3.-4.2. 
ja 10.-11.2. 

110600 KIELENHUOLLON LYHYTKURSSI, RUUKKI 
RUUKIN KOULU, LK C 112, Opintie 1 
Ti 16.00–19.15 31.1.2023 
Kaisla Huovinen, 12,00 e
Haluaisitko muistaa, miten kirjoitetaan oikein? Kielen-
huollon kurssilla kerrataan, mitä tarkoittaa hyvä asia-
tyyli kirjoittamisessa. Lisäksi kerrataan isot ja pienet 
alkukirjaimet, yhdyssanat ja välimerkit. 

Siikajoki-opisto
OPINTO-OHJELMA

2022-2023

JULKINEN TIEDOTE

Opinto-ohjelma on nähtävillä osoitteessa  
www.siikajoki.fi/siikajoki-opisto 

Kursseille ilmoittautumiset osoitteessa  
opistopalvelut.fi/ruukki

Netti-ilmoittautuminen toimii ympäri vuorokauden viikon 
kaikkina päivinä. Vaihtoehtoisesti voit ilmoittautua soit-
tamalla opiston toimistoon p. 040 3156 230.

Opiston toiminnasta, kursseista, opinto-ohjelmaan tu-
levista mahdollisista muutoksista ja uusista kursseista 
ilmoitamme nettisivuillamme, facebookissa sekä kunta-
tiedotteessa. Muutokset mahdollisia. Ajantasaiset tie-
dot löydät nettisivuiltamme.
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SIIKAJOEN NUORISOPALVELUT
Etsivä nuorisotyöntekijä Veera Karppinen  p. 040 3156 243
Nuoriso-ohjaaja 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 

ETSIVÄ NUORISOTYÖ
Sijaisuuteni Siikajoen etsivänä nuorisotyöntekijänä on 
tulossa päätökseen. Jään pitämään vuosilomiani 7.12. 
alkaen. Suuret kiitokset kaikille teille nuorille sekä yhteis-
työkumppaneille, että sain teidän kanssa työskennellä. 
Hetket teiän kanssa on ollu antoisia!! Kaikkea hyvää tu-
levaan just sulle! 

Etsivään nuorisotyöntekijään saat yhteyden jälleen 
tammikuun alussa samasta numerosta! Myös sometilit 
säilyvät, vain nimi muuttuu. 

Hei sää 15-29-vuotias nuori!
Onko oma ala tai opiskelupaikka vielä hakusessa? Onko 
haaveissasi työllistyminen tai kesätyö, mutta et tiedä 
mistä lähteä liikkeelle? Tarvitsetko apua raha-tai tuki-
asioissa? Kaipaatko luottamuksellista 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. Etsivä nuorisotyöntekijä, Veera Karppinen 
p. 040 3156 243

ALLE KOULUIKÄISET 

Perhefutis Ruukissa keskiviikkoisin! 
”Suunnattu 2-6-vuotiaille yhdessä vanhemman kanssa. 
” Keskiviikkoisin klo: 17.00-17.45, Ruukissa Kärkiniemen 
urheilukentällä. Ilmojen kylmetessä siirrytään sisätiloi-
hin. Sään mukainen vaatetus ja juotavaa mukaan. Osal-
listujille maksuton. Järjestää: FC Raahe yhteistyössä 
Siikajoen nuoriso-ja liikuntatoimien kanssa. Lisätietoja 
Katrilta iltapäivisin p. 050 304 6350

ALAKOULULAISET

Varhaisnuorten nuokkarit (4-6-lk) nuortentalo 
Ruorilla ovat jatkuneet!
Nuortentalo Ruorilla keskiviikkoisin varhaisnuorten 
nuokkarit. Suunnattu 4-6 -luokkalaisille.
Varhaisnuokkarit on, Ruukin kylällä, nuortentalo Ruorilla 
(Pekkalantie 11) keskiviikkoisin klo: 14.30-17.30. 
Ilmottaudu ennakkoon laittamalla whatsappia nume-
roon p. 040 527 9295.
Järj. Nuorisotoimi ja 4H

Muutokset ovat mahdollisia. Seuraathan nuortentalo 
Ruorin somea, sieltä saat reaaliaikaisen tiedon.  
Seuraa myös Etsivän Nuorisotyön ja Nuorten Pajan 
tapahtumia somessa!

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. 

NUORTEN TYÖVALMENNUS (NUORTEN PAJA)
Siikajoen nuorisotoimessa, Nuortentalo Ruorilla, Ruu-
kissa, järjestetään Satelliitti-työvalmennusta, joka on 
sisällöltään ns. Starttivalmennusta, ryhmämuotoista 
matalan kynnyksen toimintaa. 

Mikäli olet alle 29-vuotias, työtön tai muuten vaikeas-
sa työmarkkina-asemassa oleva Siikajokinen nuori, on 
sinun mahdollista tulla mukaan toimintaan. Valmennuk-
sessa harjaannutetaan arjessa, työssä ja opiskelussa 
tarvittavia taitoja, tehdään oppilaitos- ja työpaikkavierai-
luja sekä tutustutaan eri ammatteihin.  Työpajalla voit 
tehdä käsitöitä ja taidetta. Teemme pienimuotoisia ko-
din huoltotöitä, kokkailemme, leivomme tai voit vaikka 
tuunata omia huonekalujasi ja tehdä itsellesi sisustus-
tuotteita.  Saat tuoda mukanasi omiakin ideoita! Poru-
kassa on mukava touhuta! Olet tervetullut!

Työvalmennus on ryhmämuotoista ja yhdessä rää-
tälöidyn sopimuksen ja omien toiveidesi mukaan voit 
osallistua ryhmään 1-3 kertaa viikossa. Tavoitteena 
on, että jokaiselle nuorelle löytyisi omia tulevaisuuden 
suunnitelmia tukeva väylä, jota pitkin lähteä etenemään. 
Työvalmentaja tukee nuorta tarpeen mukaan myös yk-
silöohjauksella.

Mikäli kiinnostuit toiminnasta, ota rohkeasti yhteyttä 
työvalmentajaan, sosiaalityöntekijään tai etsivä nuoriso-
työntekijään. Nuorten työvalmentaja Kristiinaan (Tuuk-
kanen) saat yhteyden p. 040 3156 256.
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Futisnuokkari 10-18-vuotiaille Ruukissa keski-
viikkoisin!  ”Tuu mukkaa sellaisena kun oot!” 
Futisnuokkari keskiviikkoisin klo: 18.00-19.00. Paikkana 
on Ruukin Kärkiniemen urheilukenttä. Ilmojen kylmetes-
sä siirrytään sisätiloihin. Toiminta on osallistujille maksu-
tonta. Sään mukainen vaatetus ja vesipullo mukkaa! Jos 
kaipaat lisätietoja, niitä saat iltapäivisin Katrilta p. 050 
304 6350 Järjestää: FC Raahe yhteistyössä Siikajoen 
nuoriso-ja liikuntatoimien kanssa

YLÄKOULULAISET JA 2. ASTE

Nuortentalo Ruorin nuokkarit avoinna nuorille!
Nuortentalo Ruorin nuokkarit ovat startanneet jälleen! 
Suunnattu 7-9 -luokkalaisille!
Nuokkarit ovat avoinna nuorille perjantaisin klo: 18-21.
Ilmottaudu ennakkoon laittamalla whatsappia nume-
roon p. 040 527 9295.
Järj. Nuorisotoimi ja 4H

Futisnuokkari 10-18-vuotiaille Ruukissa keski-
viikkoisin! ”Tuu mukkaa sellaisena kun oot!” 
Futisnuokkari keskiviikkoisin klo: 18.00-19.00. Paikkana 
on Ruukin Kärkiniemen urheilukenttä. Ilmojen kylmetes-

sä siirrytään sisätiloihin. Toiminta on osallistujille mak-
sutonta. Sään mukainen vaatetus ja vesipullo mukkaa! 
Jos kaipaat lisätietoja, niitä saat iltapäivisin Katrilta p. 
050 304 6350 Järjestää: FC Raahe yhteistyössä Sii-
kajoen nuoriso-ja liikuntatoimien kanssa

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

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

Avoimet ovet Ruorilla 16-29 -vuotiaille ma 
19.12. 
Fiilistellään joulua, nautitaan glögistä ja joulun tunnel-
masta. Pelaillaan ja mahdollisuus myös tehdä joulu-
kortteja. Tervetuloa sellaisena kuin oot!  Lisätietoja 
nuorten työvalmenta Kristiinaltaja p. 040 3156 256.

TEMPPUJUMPPA ALLE KOULUIKÄISILLE 
PERJANTAINA 9.12.

Lysti Liikkua kaiken ikää-hanke järjestää alle 
kouluikäisille lapsille maksuttoman temppujum-
pan perjantaina 9.12.2022 Siikajoenkylällä ja 
Ruukissa. 

Lapset, jotka ovat 4-vuotiaita tai alle osallistuvat 
toimintaan yhdessä vanhemman/aikuisen kans-
sa. Ilmoittaudu mukaan etukäteen ensisijaisesti 
ilmoittautumislinkin kautta, jonka löydät Siikajoen 
kunnan kotisivuilta siikajoki.fi/liikuntatoimen-
ajankohtaista sekä facebookista Siikajoen liikun-

tatoimi & virkistysalueet-sivulta. Ilmoittautudut-
han viimeistään 7.12. Ohjaajana toimii Marjaana 
Vilmusenaho.

- Siikajoki, Komppalinna klo 16.30-17.15

- Ruukki, Koulukeskuksen sali klo 18.15-19.00

Tervetuloa mukaan!

Lisätiedot ja toissijaiset ilmoittautumiset: Hanke-
koordinaattori Elina Jaakola puh. 040 3156 222 
tai elina.jaakola@siikajoki.fi

OSALLISTU LIIKUNTA-AIHEISEEN KUNTALAIS-
KYSELYYN, VAIKUTA JA VOITA SYKEKELLO!

Liikuntakyselyn tarkoituksena on selvittää siikajokilaisten tämänhetkisiä liikuntatottumuksia sekä 
arvioida kuntoa. Samalla voi antaa myös kehitysideoita koskien kunnallisia liikuntamahdollisuuksia 
ja -palveluita.

Kyselyyn pääset vastaamaan linkin kautta, jonka löydät Siikajoen kunnan kotisivuilta  
siikajoki.fi/liikuntatoimen-ajankohtaista sekä facebookista Siikajoen liikuntatoimi & virkistysalueet-sivulta.

Vastaathan kyselyyn 18.12.2022 mennessä.  
Kaikkien vastaajien kesken arvotaan sykekello sekä muita pienempiä palkintoja.

Lisätietoja Hankekoordinaattori Elina Jaakolalta puh. 040 3156 222 tai elina.jaakola@siikajoki.fi
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w w w . r a a h e n s e u r a k u n t a . f i

SIIKAJOELLA JOULULYHTY KIERTÄÄ TAAS

Kaunis kynttilälyhty ilmestyy 1.12.2022 
jonkun Siikajoen kuntalaisen portaille, 
kuistille, johonkin näkyvään paikkaan.  
Lyhdyn tarkoituksena on yllättää ja ilah-
duttaa kuntalaisia joulukuun aikana. 

Jokaiseen kotiin lyhty ei ehdi kulkeutua, 
mutta toivottavasti hyvä kiertää muul-
lakin tavalla. Lyhdyn mukana on vihko, 
jossa on toimintaohje. 

 
Viime vuonna lyhty kierteli ensimmäistä kertaa liitty-
en Siikajoen joulukalenterin luukkuun nro 1. Kalen-
teri pitää nyt välivuotta, mutta lyhty kiertää suuren 
suosion ansiosta.  

Saarikoskelta lähtenyt joululyhty ehti kiertää 49:ssä 
kodissa!  Ja voi ihme, kuinka kauniita jouluntoivo-
tuksia oli vihkoon tehty: runoja, piirustuksia, tarroja, 
virkattu enkeli, jouluisia kuvia ja vaikka mitä kau-
nista.  Lyhty palautui keväällä Paavolan srk-talon 
portaille niin kuin ohjeessa toivottiin. 

Kiitos kaikille mukana olleille ripeille ”tontuille”!  

Vihkoa voi käydä ihailemassa Mirjan ja Maunon 
tuvalla Ruukissa. 

Hyvää Joulua! 

Raahen seurakunta / Siikajoen kunta 
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MUUT

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

Vietämme puurojuhlaa perjantaina 9.12. klo 
18 Kreivinajassa (Brahenkatu 14-16, Raahe). 
Yhdistys tarjoaa riisipuuroa 
sopan kera sekä  
torttukahvit. Ohjelmassa 
seurustelua, yhteis- 
laulua ja joulupukin vierai-
lukin. Ken lahjan tuo, hän 
lahjan saa. Tervetuloa!

Diabetesyhdistys kiittää kuluneesta vuodesta 
ja toivottaa kaikille jäsenille perheineen 
leppoisaa joulunaikaa ja onnea uudelle 

vuodelle 2023!

ELÄKELIITON SIIKAJOEN 
YHDISTYS RY

Pikkujoulu Heikinhovissa ma 5.12. klo 12.
”Ken lahjan tuo hän lahjan saa.”

Jouluruokailu 12.12. klo 12 Törmälässä,
ilm. Leenalle puh 050-4684791 2.12. mennessä.

RAAHEN ALUEEN KUULO RY 
toivottaa Rauhallista Joulun aikaa  
ja Hyvää Uutta Vuotta asiakkaille  

ja yhteistyökumppaneille.

Jouluateria
Kreivinajassa to 08.12.22 klo 16.00.

Jäsenille Ruukin Invalidit tarjoavat jouluaterian  
ilmaiseksi. Ilmoittautuminen viimeistään 

01.12.2022 mennessä  
Aini Matinlaurille puh. 040-5276792.

RUUKIN INVALIDIT R.Y. 

ELÄKELIITON PAAVOLAN JA 
RUUKIN YHDISTYKSET SEKÄ 

RUUKIN INVALIDIT
Linja-auton aikataulu Oulun Madetojan salissa sunnun-
taina 11.12.22 esitettävään ILOINEN LESKI- operettiin:
Auto lähtee Paavolasta klo 15.00 ajaa Vanhantien 
kautta Tervetuvalle klo 15.20 ja Revonlahden Seolle klo 
15.30.
Tervetuloa nauttimaan talven iloisimmasta operetista!    
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Revonlahden kuntoiluryhmä/Tavalliset tallaajat 
kokoontuu maanantaisin klo 14.30 alkaen koulun 
kuntosalilla.

Ruukin kuntoiluryhmä/Tavalliset Tallaajat Ruu-
kin kuntosalilla (pesäpallokentän vieressä) joka 
tiistai klo 10.  Liikuntahallin yhteyteen on tekeillä 
uusi kuntosali, johon siirrytään sen valmistuttua.

Bocciaa pelataan keskiviikkoisin yhdessä Ruukin 
invalidien kanssa klo 14.40 alkaen Ruukin liikunta-
hallissa (ent. yläasteen sali).

Ruskakerho jäänyt joulutauolle. Kuntosaliryh-
mät ja boccia jatkavat marraskuun loppuun asti. 
Sitten alkaa joululoma.

Toiminta jatkuu ensi vuonna viikolla 2.

SIIKAJOEN 4H-YHDISTYS

HEI SINÄ YLÄASTEIKÄINEN!  
HALUAISITKO TULLA MUKAAN KANSAIN- 
VÄLISEEN NUORISOTOIMINTAAN? 
Etsimme nyt 10 nuorta mukaan rakentamaan 
4H:n kansainvälisyystoimintaa. Toiminnan tavoit-
teena on löytää nuoria kiinnostava kohdemaa ja 
suunnitella yhdessä toteutus vierailulle kohde-
maassa. Ilmoittaudu rohkeasti mukaan!

4.–6.-LUOKKALAISTEN VARKKARIT JA 
7.–9.-LUOKKALAISTEN NUOKKARIT
Varkkarit keskiviikkoisin klo 14:30 – 17:30 ja 
nuokkarit perjantaisin klo 18:00 – 21:00 Nuor-
tentalo Ruorilla. Hengailua, pelailua, kavereita, 
kokkailua ja jutustelua rennolla fiiliksellä.  
Ilmoittaudu mukaan tekstarilla tai wapilla! 

NUORILLE TÖITÄ JA KYLILLE PALVELUITA
Talven tupruttaessa lumiset terveiset 4H tarjoaa 
nuorille 13–28-vuotiaille töitä lumenluonnin pa-
rissa. Jos kiinnostuit työstä, ota yhteyttä meihin 
puhelimitse tai mailitse! 
Tarvitsetko apua kotisi pihatöissä? Tilaa meiltä 
4H-nuori avuksesi!

JÄTESEMA PALVELEE RUUKIN YRITYSPUISTOSSA 
TIISTAISIN KLO 16:00–19:00.
Lisätietoa vastaanotettavista jätteistä löydät os-
oitteesta https://siikajoki.4h.fi/jateasema/ 

ILMOITTAUTUMISET JA YHTEYDENOTOT
4H-yhdistys ry, puh. 040 527 9295,  
siikajoki@4h.fi  

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

www.facebook.com/Siikajoen4H

Jouluateria to 1.12. klo 16 Ravintola Kreivin 
ajassa. Hinta jäseneltä 10 euroa. Ilmoittautuminen 
28.11. mennessä Riitalle tai Matille.

Seurailkaa ilmoittelua  facebookissa - yhdistyksen 
kotisivuilla elakeliitto.fi/yhdistykset/ruukki  -  Siika-
jokilaakson järjestöpalstalla - ja kuntatiedotteessa.

Yhdistyksen toimintaa (esimerkiksi jäseneksi 
liittyminen) koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä 
puheenjohtaja Matti Lassilaan puh. 0407265401, 
sähköposti lassila.matti@kotinet.com  tai sihteeri 
Riitta Pietarilaan puh. 0505500503, sähköposti 
riitta.pietarila@ph-parts.com. Tulettehan paikalle 
vain terveinä!
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HUOM! SOLINA OSUUSKUNNALLA ON UUSI PALVELU:
Kempeleessä toimiva pesula Liaton noutaa perjantaisin pyykkiä Solinan toimistolta.

Jos Sinulla on tarvetta pesulapalveluun, tuo pesua kaipaava vaate, matto, ryijy tms. torstaihin 
mennessä toimistolle. Seuraavan viikon perjantaina pesty tuote palautuu haettavaksi Solinan 

toimistolta. Palveluhinnasto löytyy Solinan toimistolta tai Solinan kotisivuilta.
Solina Osk on muuttanut Kiramon viereen, osoitteeseen Siikasavontie 8 LH3.

Toimisto on avoinna arkisin klo 10.00 - 14.00. Tervetuloa asioimaan

 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) 30 €
 Kuntosali (6 kk) 27 € (seuran jäsenille)
 Tilinumero: FI27 5317 0310 0017 37
 Nuorisoseurantalon kuntosali 
 avoinna joka päivä klo 06.00 – 21.30.
 Defibrillaattori Paavolan Nuorisoseurantalolla.
 Kirpputori TI-PE 11-17, LA 10-15 (10.12. saakka)
 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 Nuorisoseura ry
kiittää talkoolaisia, tanssijoita ja

yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta!
Tämän vuoden joulumuistamiset laitetaan

Siikajoen lahjapuukeräykseen.
Nuorisoseuralle etsitään uutta puheenjohtajaa 

ja kirpputorin tiloihin vuokraajaa! 
(lisätietoa p. 045 696 8383)

Paavolan Nuorisoseura ry
syyskokous torstaina 15.12.2022 

klo 18.00 toimitalolla
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

 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)

sanomatsanomat
Aineiston viimeinen jättöpäivä torstaisin 

klo 15.00 mennessä seuraavan kuun lehteen.

 AINEISTOT JULKAISUPÄIVÄ
Nro 1/2023 15.12.2022 KE 28.12.2022
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Voit soittaa Raahen turvakodille 24/7 
numeroon 044-282 4211 tai tulla suoraan 
paikan päälle Fellmaninpuistokatu 11,  
92100 Raahe 
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JAA PARHAAT HETKESI
@visitraahe
#visitraahe

www.visitraahe.fi
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METALLIROMUN KERÄYSPISTE
Siikajoenkylällä SiiMun moottoriurheilu- 

keskuksessa Klingsporintie 296.
Huom! Ei kylmäkoneita eikä auton renkaita.



JOULUMYYJÄISET 
Paavolassa la 10.12 klo 9-14 

KOTOTUVALLA ja PAJA-PEHKOLASSA
Joulupukki vierailee klo 11-12

Lämpimästi tervetuloa jouluiseen  
tunnelmaan! Kahvio molemmissa. 

Käteismaksu

JULKINEN TIEDOTE

Tervetuloa Revonlahden koululle 
RUUKIN KISAN 

LIIKUNTAKERHOONLIIKUNTAKERHOON
Torstaisin klo 17.00-18.00.  

Kerho on tarkoitettu 4. luokkalaisista  
alkaen ja kerhoon voi tulla  

toisiltakin kouluilta. 

Kerho-ohjaaja  
Miisa Karsikas

Ruukin kisan kuntojaoston 
pj. Henna Salonpää

ENTISAJAN JOULUISET PELIT JA LEIKIT 
Heikinhovi ma 12.12.2022  klo 18-20

Siikajoen kotiseutuyhdistys Siikajoki-seura 
kutsuu väkeä jouluiseen puuroiltaan Heikinhoville 
maanantaina 12.12.2022 klo 18-20. Tuo tullessa 
muidenkin iloksi mukanasi teeman mukaisesti joulun 
ajan peli tai leikkeissä käytetty rakas nukke tai lelu. 
Muistellaan yhdessä miten muuten niin rauhallista 
joulun aikaa vietettiin saatujen lahjojen parissa.  
Jouluisen Illan ohjelmassa: 
• joulupuuro ja glögi tortuin ja piparein 
• esitelmä joulun ajan lahjaperinteestä 
• jouluinen yhteisleikki 
• muistelua entisajan joulun ajan peleistä ja leikeistä 
• jouluevankeliumi paikallisella murteella 

Olette kaikki lämpimästi 
tervetulleita!
Siikajoki-seura 


