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SIIKAJOEN KUNTATIEDOTE 3/2023
Jaetaan jokaiseen siikajokiseen talouteen
Painos: 2600 kpl
Seuraavan Siikasanomien materiaali ehdottomasti
TO 16.3. klo 15 mennessä os. kuntatiedote@siikajoki.fi
Lehti 4/2023 ilmestyy KE 29.3.2023

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

IKÄÄNTYVIEN PALVELUT
Hyvänmielentyöntekijä Virve Aittola tekee kotikäyntejä Siikajoen kunnan alueella  

70 vuotta täyttäneiden luona. Jos jokin asia askarruttaa, kaipaat juttuseuraa tai 
 apua esim. ulkoiluun, ota yhteyttä numeroon 050 3550415 ma-pe klo 8-16.

SÄHKÖ ON NYT JOKAISEN HUULILLA
Energian tuottamisesta ja käyttämisestä tuli yhtäkkiä jo-
kapäiväisen keskustelun pääasia. Siellä missä kaksi ihmistä 
tapaa, kääntyy keskustelu sangen nopeasti sähkön hintaan. 
Onko sinulla pörssisähkösopimus, onko sinulla vuoden, kah-
den vai jatkuva sopimus? Näin keskustelu etenee. Kaksi vuot-
ta sitten tällainen keskustelu olisi ohitettu olan kohautuksel-
la tai lyhyellä kommentilla.

Kun tällaiseen keskusteluun liitetään vielä käyttämäm-
me energian tuottama hiilidioksidi, ollaan  jo keskustelussa 
päästy tasolle, joka saa vastapuolen hiljenemään. Mutta 
tulevaisuus tulee näyttämään, että sekä yhteiskunnat että 
sen jäsenet velvoitetaan olemaan kiinnostuneita energian 
tuottamisen ja käyttämisen vaikutuksista. Nykyään yhteisöt, 
myös kunnat laativat eritasoisia ohjelmia lähiympäristönsä 
säilyttämiseksi puhtaana. 

Siikajoen kunnalla on hyvät mahdollisuudet tuottaa uusiutu-
vaa ja vähäpäästöistä energiaa. Kuntamme myötävaikuttaa 
siihen, että alueellamme edistetään ja hyödynnetään hiilet-
tömän tuotannon mahdollisuuksia. Fennovoiman ydinvoima-
lahankkeen kaatuminen lisää painetta tuulivoimatuotannon 
lisärakentamiselle. Kunnan tulee olla mukana uusien alueiden 
kaavoittamisessa tuulivoimatuotantoon.

Suuren mahdollisuuden kuntamme energiatuotantoon tuo 
vety. Tuo alkuaine, josta vielä muutama vuosi sitten puhut-
tiin haihatteluna, on osoittautunut arvokkaaksi energian 

varastointimenetelmäksi. Tekniikan kehityttyä voidaan kun-
tamme edustan merialue nähdä valtavan potentiaalin omaa-
vana tuulivoiman tuotantoalueena. Hiiletöntä sähköä tarvi-
taan vedyn irrottamiseksi vedestä. Todennäköisesti sähkön 
hinta tulee pysymään korkealla tasolla ja sen kysyntä tulee 
kaksinkertaistumaan vuosittain. Merituulivoiman kannatta-
vuus liittyy hiilettömien tuotteiden tuotantoon ja on siten 
osa koko globaalin tuotantojärjestelmän hiilettömyyspyrki-
mystä. Siikajoen kunta edistää tulevaisuuden energiamuoto-
jen kehittämistä ja on mukana energiamurroksen ongelmien 
ratkaisemisessa.

Mutta keskittyminen pelkästään tuotantoon ei riitä. Kuntam-
me ryhtyy tarkastelemaan kiinteistöjensä energiankulutus-
ta. Erilaisilla kampanjoilla tehostetaan kiinteistöjen energian 
käyttöä. Tytäryhtiöitä ohjataan omistajaohjauksen avulla 
siirtymään pois öljystä maalämmön tai hakkeen hyödyntä-
miseen. Kunnan mahdollisuuksia hyödyntää runsaita tur-
vevarojaan edistetään vesistöt ja luonto huomioon ottaen. 
Tuotannosta poistuneiden alueiden jatkokäyttö tutkitaan ra-
vinnetalouden analyysin perusteella. Tehottomat alueet voi-
daan valjastaa mm. tuulivoiman tai aurinkovoiman alustoina.

Siikajoen kunnan energiaan liittyvänä strategiana tulee 
olla omavaraisuus eli me tuotamme enemmän kuin käytäm-
me. Se on hyvä ja vaivaton keino turvata kuntamme talous ja 
palvelut.

Jukka Ruopsa
kunnanhallituksen jäsen
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SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
 

                        Tervetuloa mukaan! 
 
To 9.3. klo 17-18 Omaishoitajaliiton hyvinvointiwebinaarin etäkatsomo 
OmaisOivan toimistolla, aiheena Lempeämmän katseen tiellä -
voimauttava valokuva, voit osallistua tilaisuuteen myös omalta 
tietokoneeltasi, ennakkoilm. 7.3. mennessä 

www.omaishoitajat.fi/tapahtumat ja koulutukset, saat osallistumislinkin sähköpostiisi 
Ma 13.3. klo 14 tutustutaan porukalla Tukea syöpätyölle ry:n Toimintatupaan kahvittelun ja mukavan 
yhdessäolon merkeissä (Rantakatu 7E Raahe 2.krs, vanha seminaarialue/järjestöjen tilat) 
Ti 14.3. klo 13 päiväkahvit Irma Pietarilalla (Tölvääntie 54 Ruukki) 
Ke 15.3. klo 13 päiväkahvit Heikinhovissa (Heikintie 1 Siikajoenkylä)                                        
To 16.3. klo 16-18 Omaishoitajaliiton Kuinka lakia luetaan -seminaari etäkatsomo OmaisOivan toimistolla, 
aiheina on lastensuojelu omaishoidon näkökulmasta sekä oikeus hoitotarvikkeisiin ja apuvälineisiin. Voit 
osallistua tilaisuuteen myös omalta tietokoneeltasi, ennakkoilm. 14.3. mennessä 
www.omaishoitajat.fi/taphtumat ja koulutukset, saat osallistumislinkin sähköpostiisi 
Ti 21.3. Omaishoitajien koulutuspäivä Apua arjen tueksi -messut Oulaisten JEDUlla, omavastuu 15€/hlö sis. 
linja-autokuljetus, kahvit ja lounas, ennakkoilm. 10.3. mennessä Riitalle p. 044 551 6803 
Ke 22.3. klo 17 yhdistyksen kevätkokous OmaisOivan toimistolla  
Ti 28.3. klo 13 Päiväkahvit Kuusiratin kylätalolla (Nuupakantie 143 Vihanti) 
Ti 28.3. klo 17 seutukunnallinen erityislasten vanhempien ryhmä kokoontuu OmaisOivan toimistolla  
Pe 31.3. klo 12 Puheenjohtajan etäpäiväkahvit Teams-yhteydellä, ilmoitathan sähköpostiosoitteesi Riitalle 
edeltävään päivään mennessä. Saat tarvittaessa henkilökohtaista opastusta tietokoneen sekä Teams-
yhteyden käytössä 
 
Tulossa: 
To 13.4. klo 17-18 Omaishoitajaliiton hyvinvointiwebinaarin etäkatsomo OmaisOivan toimistolla, aiheena 
kuvataide ja liike, voit osallistua tilaisuuteen myös omalta tietokoneeltasi, ennakkoilm. 11.4. mennessä 
www.omaishoitajat.fi/tapahtumat ja koulutukset, saat osallistumislinkin sähköpostiisi 
Ti 18.4. klo 13 Päiväkahvit Kuusiratin kylätalolla (Nuupakantie 143 Vihanti) 
Ke-pe 3.-5.5. Voimaantumispäivät Runnin kylpylässä, omavastuu 160€/hlö puolihoidolla, lisämaksusta voit 
etukäteen varata erilaisia hoitoja p. 017 768 751 (kylpylän vastaanotto), ennakkoilm.17.4.mennessä Riitalle 
 
OmaisOivan toimisto sijaitsee Kauppakeskus Mastossa, 2krs. (Ollinkalliontie 3 Raahe, Citymarkettia 
vastapäätä). Työntekijän tavoitat toimistolta henkilökohtaisesti pääsääntöisesti ma klo 9-13 sekä 
puhelimitse myös muina arkipäivinä. Voit myös varata henkilökohtaisen keskusteluajan sinulle sopivaan 
aikaan. Otathan rohkeasti yhteyttä, jos kaipaat tietoa, tukea tai kuuntelijaa! 
OmaisOiva vastaava Riitta Sipola p. 044 551 6803 (riitta.sipola@raahenomaishoitajat.fi)  
yhdistyksen puheenjohtaja Aarne Eskola p. 040 552 3331 (aarne.eskola@gmail.com) 
 
Seuraathan Raahelaisen Seurat toimii -palstaa sekä www.raahenomaishoitajat/tapahtumakalenteri      

 
LIITY NYT YHDISTYKSEMME JÄSENEKSI!  
Henkilöjäsenmaksu 25€/v., kannatusjäsenmaksu 50, 70, 100€ tai 
enemmän/v.  
Jäsenenä saat mm. Lähellä-lehden (4 numeroa vuodessa), 
palveluoppaan omaishoitajille ja läheisille sekä yhdistyksen 
jäsenkirjeen 2krt/v. Liittyminen onnistuu osoitteessa 
www.raahenomaishoitajat.fi tai ottamalla yhteyttä Riittaan (myös 
lahjajäsenyys on mahdollista). 
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MAASEUTUPALVELUT
POHJOINEN KOTILÄINTUKI
C-alueella maksetaan kansallisena tukena pohjoista koti-
eläintukea. Tukea maksetaan koko C-alueella emolehmistä, 
sonneista (6 kk-alle 20 kk ikäiset), teurashiehoista, uuhista 
ja kutuista. Vipu-palvelussa voi hakea joko tuen ennakkoa 
ja lopullista tukea tai ainoastaan lopullista tukea. Pohjoisen 
kotieläintuen hakuohje löytyy Ruokaviraston sivuilta https://
www.ruokavirasto.fi/tuet/maatalous/elaintuet/pohjoinen-
kotielaintuki/pohjoinen-kotielaintuki/pohjoinen-kotielaintu-
ki-2023/

PELTOTUKIEN EUROMÄÄRÄT LÖYTYVÄT 
RUOKAVIRASTON SIVUILTA
Ruokavirasto on julkaissut sivuillaan peltotukien euromäärät. 
Näihin voi tutustua osoitteessa https://www.ruokavirasto.fi/
tuet/maatalous/maksuaikataulu/peltotukien-euromaarat/

EHDOLLISUUDEN OPAS JULKAISTU 
Nykyinen täydentävät ehdot ja viherryttämistuki korvaan-
tuu Ehdollisuudella. Ehdollisuus tarkoittaa perusvaatimuksia, 
joiden noudattaminen on viljelijätukien ehtona. Vaatimukset 
muodostavat perustason, joiden noudattamisesta ei saa 
erikseen tukea. Viljelyyn liittyvän hyvän maatalouden ja ym-
päristön vaatimusten lisäksi ehdollisuudessa on lakisääteisiä 
hoitovaatimuksia. Opas löytyy Ruokaviraston sivuilta 
https://www.ruokavirasto.fi/tuet/maatalous/perusehdot/
ehdollisuus/ehdollisuuden-opas/ehdollisuuden-opas-
2023/#tuet-joiden-ehtona-on-ehdollisuuden-vaatimusten-
noudattaminen

MAASEUTUHALLINNON TUKIKOULUTUKSET
Maaseutuhallinto järjestää tukikoulutukia viljelijöille: 17.3. 
Siikajoella Törmälän tilalla ja 24.3. Raahessa Fregattisalissa. 
Koulutukset koskevat uutta ohjelmakautta. Puhujina ovat 
maaseutuasiamiehet Timo Rahja ja Leila Leinonen sekä San-
na Suomela ProAgria Oulusta luomuasioissa. Tarjoiluiden 

vuoksi toivomme ilmoittautumista tekstiviestillä Siikajoen 
tapahtumaan 12.3. mennessä tai Raahen tapahtumaan 19.3. 
mennessä. Ilmoittautua voi joko 044 4691 394 Timo tai 
044 4691 396 Leila. Näiden lisäksi koulutukset ovat Pyhä- 
joella 5.4. ja Merijärvellä 14.4.

TIETOLINKKI- HANKKEEN WEBINAARIT JA 
KOULUTUKSET
Tietolinkiltä löytyy monenlaista webinaaria ja koulutusta 
ajankohtaisista asioista. Tulossa on mm. ympäristösopimuk-
set -info. Tallenteena löytyy mm. CAP27 pähkinänkuoressa. 
Lisäksi Materiaalit -välilehdeltä löytyy runsaasti ajankoh-
taisten infojen tallenteita ja materiaaleja. Tietoa löytyy  
 https://www.kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat tai Ritva Jaak-
kola ritva.jaakkola (at) kpedu.fi  p. 044 7250 625. 

MAASEUTUTOIMISTON HENKILÖSTÖ ETÄTÖISSÄ
Maaseututoimisto on muuttanut osoitteeseen Virastotie 5 
A. Sisäänkäynti Tuomiojantien puolelta kirppiksen ovesta. 
Työt hoidetaan vielä toistaiseksi pääasiassa etänä ensisi-
jaisesti sähköpostitse ja puhelimen välityksellä. Mikäli halu-
at asioida toimistolla, varmista puhelinsoitolla, että paikalla 
maaseutuasiamies on paikalla. Sähköpostiosoite on etunimi.
sukunimi(at)kalajoki.fi sekä koko henkilökunnalle yhteinen on 
maaseutuhallinto@kalajoki.fi. Maaseutuasiamiehen tavoit-
taa numerosta 044 4691396.

FACEBOOK JA KASI-MAASEUTUPALVELUIDEN 
NETTISIVUT
Koulutuksista ja muista maaseutuhallinnon ajankohtaisis-
ta asioista tiedotteet löytyvät facebookista, osoitteesta  
www.facebook.com/KaSi.maatalous KaSi-maaseutupalve- 
luiden nettisivuilta löytyvät mm. KaSin uutiskirjeet, joista löy-
tyy ajankohtaisia asioita. https://kalajoki.fi/tyo-ja-yrittaminen 
/palvelut-maaseutuyrityksille/maaseutu-ja-lomitus/

TEKNINEN TOIMI
YKSITYISTIEN PARANTAMISEN AVUSTAMINEN
Valtionavustuskelpoisille yksityisteille voidaan myöntää har-
kinnanvaraisesti valtionavustusta tienpitoon. Yksityistiease-
tukseen on tullut väliaikainen muutos vuosille 2023–2025, 
Näiden kolmen vuoden aikana tiekunta voi saada valtion-
avusta nykyistä suuremmalla avustusprosentilla yksityistien 
perusparantamiseen. Tavanomaiset tien parannuskohteen 
valtionavustuksen enimmäismäärä nousee 50% -> 70%:iin. 

Tiekunnat voivat hakea valtionavustusta ELY-keskuksesta.

Lisätietoa avustuksen hakemisesta: 
https://www.ely-keskus.fi/yksityisteiden-
parantamisen-avustaminen

Lomake seuraavalla sivulla.
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SIVISTYSTOIMI
SIIKAJOKI-OPISTO

MAALISKUUSSA ALKAVAT UUDET KURSSIT:
110459 LAPINRUMPUKURSSI, RUUKKI  
RUUKIN KOULU, KUVAAMATAIDON LK., Opintie 1 
La 10.00–16.00, Su 10.00–13.00, 18.–19.3.2023 
Katariina Tenhunen, 23,00 € 
Tule tekemään itsellesi oma rumpu. Värjäämme kurssilla sekä 
koivuvanerisen kehikon että poronnahan. Pingotamme poron-
nahan valmiin kehikon päälle nahkanauhalla ja valmistamme 
rumpukapulan. Kurssilta saat mukaasi myös ohjeet rummun 
käyttöön sekä rummun hoito-ohjeet. Rummun ääni johdat-
telee kuulijansa syvälle mieleen ja kehoon auttaen sinua 
rentoutumaan. Viikkoa ennen kurssia saat opettajalta listan 
tarvikkeista, joita kurssilla tarvitaan. Materiaalimaksu 170 €, 
joka maksetaan opettajalle käteisellä tai OP:n siirtomaksuna. 

830187 TANSSIMARATON, KEVÄT, SIIKAJOENKYLÄ 
KOMPPALINNAN LIIKUNTASALI, Jaakontie 1 
La 12.00–14.15 25.3.2023 
Heidi Kilkki, 15,00 € 
Jalat koreasti tanssien lauantaitanssien merkeissä. Tunti si-
sältää 3 x 45 minuutin mittaista tuntia, joissa aiheena lava-
tanssijumppa, afro-brasilialaiset tanssit ja latin dance. 

110601 LUOVA KIRJOITTAMINEN 1, RUUKKI 
RUUKIN KOULU, LK C 112, Opintie 1 
Pe 16.00–19.15, La 9.00–14.15 31.3.–1.4.2023 
Kaisla Huovinen, 20,00 € 
Luovan kirjoittamisen kurssilla tutustutaan siihen, mitä luo-
va kirjoittaminen on. Kurssilla kirjoitetaan paljon ja luetaan 
joitakin omia tekstejä ääneen ja saadaan niistä palautetta 
ryhmäläisiltä ja opettajalta. Kurssilla pääpaino ei ole oikein-
kirjoituksessa vaan siinä, että opetellaan tuottamaan tekstiä 
ilman paineita. Luovan kirjoittamisen kurssilla tehdään läm-
mittelyharjoituksia, keksitään henkilöhahmoja ja mietitään 
kertojatyyppejä. Kirjoitettavien tekstien pääpaino on proosa-
teksteissä. Lisäksi pohditaan, miten kielellä voi luoda erilaisia 
tunnelmia ja miten tekstin rakenne vaikuttaa kokonaisuu-
teen. Kurssi antaa työkaluja myös oman kirjoitusharrastuksen 
jatkamiseen. 

HUHTIKUUSSA ALKAVAT UUDET KURSSIT:
219802 OPI PITÄMÄÄN PUOLIASI -KURSSI, RUUKKI 
RUUKIN KOULU, Opintie 1 
Ti 18.00–20.15 4.–18.4.2023 
Kaisa Kopsa, 20,00 € 
Jämäkkyys eli assertiivisuus tarkoittaa sitä, että pitää oman 
puolensa loukkaamatta toista tahallisesti. Assertiivisuus on 
suoraa, selkeää ja samalla kunnioittavaa ilmaisua. Jämäkäs-
ti käyttäytyvä ei arvostele muita, mutta arvostaa itseään. 
Vaikka käyttäytyy jämäkästi voi olla ystävällinen. Kurssilla 
käydään läpi, miten assertiivisuutta voi opetella. Kurssipäivät 
ovat 4.4., 11.4. ja 18.4.

710201 METSÄSTÄJÄKURSSI, RUUKKI 
RUUKIN KOULU, Opintie 1 

La 9.00–15.00, Su 9.00–15.00 15.–16.4.2023 
Asiantuntija Markku Halonen, 45,00 € 
Kurssin sisältö: metsästysoikeus ja metsästyslainsäädäntö, 
riistahallinto ja metsästäjäjärjestöt, lajituntemus, riistaeko-
logoia ja riistanhoito, eri metsästysmuodot, hyvät metsäs-
täjätavat, haavoittuneen riistan etsintä ja saaliin käsittely, 
ampuma-aseet ja niiden käyttö metsästyksessä. Tavoite: 
kurssilaiset kykenevät läpäisemään metsästäjätutkinnon, 
joka järjestetään kurssin jälkeen sunnuntaina. Kurssi on tar-
koitettu kaikille metsästyksestä kiinnostuneille (ei ala- eikä 
yläikärajaa). Metsästäjätutkinnon voi suorittaa kurssin lopuk-
si. Metsästäjätutkinnon hinta on 20 euroa ja se maksetaan 
suoraan opettajalle. 

219804 ITSEMYÖTÄTUNTO -KURSSI, RUUKKI 
RUUKIN KOULU, Opintie 1 
Ti 18.00–19.30 25.4.–2.5.2023 
Kaisa Kopsa, 12,00 € 
Oletko ymmärtäväinen muita kohtaan, mutta itsesi kovin 
arvostelija? Itsemyötätunnon harjoittaminen auttaa nouse-
maan sisäistä kriitikkoa vastaan. Johtavan itsemyötätunnon 
tutkijan Kristin Neffin mukaan itsemyötätunto koostuu kol-
mesta pääkohdasta: kiltteydestä itseä kohtaan, mindfulnes-
sista sekä siitä, että jokainen ihminen kokee kärsimystä ja 
henkilökohtaista riittämättömyyttä. Tällä kurssilla käsitellään 
itsemyötätuntoa, sen hyötyjä ja miten sitä voi oppia näiden 
pääkohtien pohjalta. Kurssipäivät ovat 25.4. ja 2.5.

110452 HOPEAKORUT, SIIKAJOENKYLÄ 
GUMERUKSEN KOULU, TEKNISEN TYÖN LK., Jaakontie 1 
La 9.00–15.30 29.4.2023 
Leila Ronkainen, 20,00 € 
Kurssilla voit valmistaa ketjuja hopealangasta sekä koruja ho-
pea- tai alpakkalusikoista. Opit hopeatyöskentelyn perustyö-
tapoja esim. lenkkien tekoa, ketjujen punontaa, juottamista, 
levyn sahausta ja muotoilua. Voit ottaa mukaasi myös reiäl-
lisiä kiviä, parittomia korviksia ym. vanhoja korun osia liitettä-
väksi työhösi. Ohjaajalla lankoja myytävänä kurssilla tehtäviin 
töihin sekä hiomapaperit, sahan- ja poranterät. Juottamisesta 
ja kaasunkäytöstä peritään pieni maksu. 

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 soitta-
malla opiston toimistoon p. 040 3156 230.

Opiston toiminnasta, kursseista, opinto-ohjelmaan tulevista 
mahdollisista muutoksista ja uusista kursseista ilmoitam-
me nettisivuillamme, facebookissa sekä kuntatiedotteessa. 
Muutokset mahdollisia. Ajantasaiset tiedot löydät netti-
sivuiltamme.
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ESIKOULUN ALOITTAMINEN 
SYKSYLLÄ 2023

Sivistystoimi

Syksyllä 2023 esikoulun aloittavien 
lasten kouluun tutustuminen  
järjestetään seuraavasti:  
GUMERUKSEN KOULU 9.5.2023 klo 9.00 – 11.00. 
Lisätietoja tarvittaessa p. 040 3156 448 tai  
040 3156 431. 

LUOHUAN KOULU 9.5.2023 klo 9.00-11.00.  
Lisätietoja tarvittaessa p. 040 3156 354

PAAVOLAN KOULU 9.5.2023 klo 9.00-11.00.  
Lisätietoja tarvittaessa p. 040 3156 363

REVONLAHDEN KOULU 9.5.2023 klo 9.00-11.00. 
Lisätietoja tarvittaessa p. 040 3156 361

RUUKIN KOULU 9.5.2023 klo 9.00–11.00.  
Lisätietoja tarvittaessa p. 040 3156 433

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

Aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittautumisen pitää 
tehdä viimeistään tutustumispäivänä tai toimittaa 
lomakkeen jo ennen tutustumispäivää kouluille AP/
IP- toiminnan ohjaajalle tai kansliaan viimeistään 
9.5.2023.   
Ryhmä järjestetään, mikäli ilmoittautuneita lap-
sia on vähintään 8. 

Juha Isomaa       
vs.sivistysjohtaja

VARHAISKASVATUSPAIKKOJEN HAKU 
Siikajoen kunnan varhaiskasvatuspaikkojen haku 1.8.2023 alkavalle  
toimintakaudelle on 31.3.2023 mennessä.
Lapselle voi hakea varhaiskasvatuspaikkaa myös ympäri vuoden. Hakemus tulee jättää viimeistään neljä 
kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee paikan. Jos tarve on kiireellinen (äkillinen työllistyminen, opintojen 
alkaminen), hakemus on jätettävä viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.

Varhaiskasvatuksessa jo olevalle lapselle ei tarvitse hakea paikkaa uudelleen.

Varhaiskasvatusoikeus on alle oppivelvollisuusikäisillä 
lapsilla. Mikäli tarvitsette esiopetusta täydentävää 
(päiväkodissa tai perhepäivähoidossa järjestettävää) 
osa-aikaista varhaiskasvatusta, pitää sitä kuitenkin 
hakea. Nyt tämä koskee vuonna 2017 syntyneitä 
lapsia.

Täytä hakemus sähköisessä asiointipalvelussa osoit-
teessa: https://www.siikajoki.fi/varhaiskasvatukseen-
hakeminen. 

Palvelun käyttö vaatii vahvan tunnistautumisen.

Jos sähköisen hakemuksen täyttäminen ei ole 
mahdollista, otathan yhteyttä päivähoitotoimistoon, 
puh. 040 3156 301 / Sari Mällinen, varhaiskasvatus-
johtaja.
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LIIKUNTATOIMI
Tuoreimman tiedon löydät aina Siikajoen liikuntatoimi& vir-
kistysalueet FACEBOOK-sivulta jota voit myös lukea kunnan 
nettisivujen kautta, www.siikajoki – vapaa-aika&kulttuuri - 
liikuntatoimi 

Tavallisten Tallaajien toiminnoista voit tiedustella 
liikuntasihteeriltä.
Vesitallaaja jatkuupi lauantaisin Vesipekassa klo 13-13.45.
Kevään Wibitit (eli jumppaa ei ole):
    LA-SU 11.-12.3.     LA-SU 8.- 9.4.
Tavallisten Tallaajien kuntosaliryhmät kokoontuvat 
seuraavasti:
Paavola (Nuorisoseurantalo) maanantai ja torstai klo 10
Revonlahti (koulu) maanantai klo 14.30
Ruukki (kuntosali/liikuntahalli) tiistai klo 10
Boccia-ryhmä (liikuntahalli) keskiviikko klo 14.45
Huomioithan Vesipekan SENIORIPASSIuudistuksen! 
Lisätietoja Vesipekan sivuilta. Liikuntatoimi maksaa yhä 50% 
senioripassistasi.

ALAKOULUJEN HIIHTOKISAT

Alakoulujen hiihtokisat pidetään Ruukin Hietamaalla torstai-
na 2.3. lumitilanteen niin salliessa

SALIVUOROT 2022-2023
Vuorolistat näet www.siikajoki – liikuntatoimi – salivuorot ja 
vapaita vuoroja voit tiedustella liikuntasihteeriltä.

Syksyn salivuorot laskutettu tammikuussa. Muistathan 
että salivuoron varaus tehdään kirjallisesti eli sähköpostilla 
jotta tapahtumasta jää tosite laskutusta varten.

LIIKUNTAVÄLINELAINAAMO
Liikuntavälinelainaamon löydät Ruukin Pääkirjastolta. Liikun-
takamppeita voit lainata kirjastokortilla niin kuin muitakin 
tuotteita. Lainaamoon tulee tavaraa toiveiden mukkaan. Nyt 
sieltä löytyypi sykekelloja, kävelysauvoja, frisbeegolfkiekko-
ja, eri lajien palloja, tennismailoja&palloja, FatBiket (2 kpl).  
Toiveita lainaamon sisältöön voipi esittää liikuntasihteerille.
Myös LUMIKENGÄT ovat liikuntavälinelainaamossa. J

SÄHLYTURNAUKSET 
Niin aikuisten kuin alakoululaisten turneet pidetään Komppa-
linnassa maalis- ja huhtikuun aikana. Tarkempia tietoja faces-
sa & koulujen opettajilta

MASSALIIKUNTAKAMPANJAT
JUMPPA&KUNTOSALIKUUKAUSI oli TAMMIKUUSSA.Suoritus-
kortin palauttaneiden kesken arvotaan liikunnallisia palakin-
toja sekä aktiivisin kylä palakitaan J  PALKITUT julkaistaan 
netissä ja facessa.

Helmi- ja maaliskuun ajan suksitaan perinteistä (tai luiste-
lua) Kansanhiihtokampanjaa J Suorituskortti on seuraa-
valla sivulla tai voit tulostaa sen kunnan nettisivulta.

HIIHTOLADUT
Hiihtolatujen kunnossapitoa voit seurata osoitteesta 
kartta.latutilanne.fi

KÄRPPÄREISSU
Kauden viimeinen KÄRPPÄREISSU tehdään hiihtolomaviikol-
la, keskiviikkona 8.3.2023. Vastassa Raksilassa on yksi kau-
den ylisuorittajista eli Tampereen Ilves. Kyyti & lippu yhteen-
sä VAIN 30 e. Linkka lähtee Paavolasta klo 16.30.
Ilmoittautumiset viestillä marko.aijala@siikajoki.fi tai wap 
0403156241

AVANTOSAUNATAPAHTUMA
Ruukin Hietamaalla avantosaunatapahtuma 11.3.2023.
Naiset klo 13-15 ja miehet klo 15-17. Mukana ”majurien” 
kaksi saunaa. Vappaaehtone saunamaksu. 
Tuleppa mukkaan J

PALAUTE 
Liikuntapaikkoja koskeva palaute meilinä marko.aijala@ siika-
joki.fi eli niin isommat kuin pienemmätkin jutut niin saadaan 
ylläpidettyä yhä paremmin meidän kunnan laajaa liikunta-
paikkaverkostoa J

PITÄJÄPÄIVÄT
Pitäjäpäivätoimikunnnan seuraava kesän tapahtumaviikon 
suunnittelukokous ompi 16.3.2023. Toimikunta toivoo run-
sasta palautetta&ideoita kesän tapahtumaviikosta sihteerin 
sähköpostiin eli marko.aijala@siikajoki.fi  - Kiitos J

KIRJASTOJEN AUKIOLOAJAT
Ruukin pääkirjasto p. 040-3156 303,  
palveluajat: ma 12-20, ti-to 12-19, pe 10-16 
omatoimiaika joka päivä 9-21

-  hiljainen tila, jossa asiakastietokone
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
Hiihtolomaviikon (6.-12.3.2023)  
poikkeusaukioloajat lähikirjastoissa
•  maanantaina 6.3.2023 Komppalinnan lähikirjaston  

palveluaika klo 12-19
•  maanantaina 6.3.2023 Paavolan lähikirjasto avoinna  

klo 12-19
•  tiistaina 7.3.2023 Revonlahden lähikirjasto klo 12-19
•  keskiviikkona 8.3.2023 Luohuan lähikirjasto klo 12-16

PÄÄKIRJASTON LUKUPIIRI kokoontuu 
17.3.2023 klo 18. ks. erillinen tiedote seuraavalla sivulla.
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Tervetuloa kuuntelemaan 
Janne Nevalan esitystä

pääkirjaston lukupiiriin 17.3.2023
 klo 18

Paavolan lähikirjasto muuttaa syksyllä
valmistuvaan Paavolan monitoimitaloon.
Uusien pienempien tilojen vuoksi kirjasto

joutuu poistamaan suurimman osan
aineistostaan. 

Tervetuloa noutamaan ilmaisia
poistokirjoja! Kirjasto on avoinna 

ma klo 12-19 ja pe klo 9-14. 
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SIIKAJOEN NUORISOPALVELUT
Etsivä nuorisotyöntekijä Jenna Niemelä p. 040 3156 243
Nuoriso-ohjaaja Tuula Pekkala p. 040 3156 255 ja  
Saana Mähönen p. 044 0261 78 
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
Satelliitin Kristiina
INSTAGRAM 
NuortentaloRuori 
satelliitin_jenna
satelliitin_kristiina

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

ETSIVÄ NUORISOTYÖ

Hei sää 15-29-vuotias nuori!
Onko oma ala tai opiskelupaikka vielä hakusessa? Onko 
haaveissasi työllistyminen tai kesätyö, mutta et tiedä mis-
tä lähteä liikkeelle? Tarvitsetko apua raha-tai tukiasioissa? 
Kaipaatko luottamuksellista juttu seuraa, jolle voit puhua 
mieltäsi painavista asioista? Etsivä nuorisotyö on kaikille 
15-29-vuotiaille nuorille tarkoitettu palvelu. Etsivä nuoriso-
työntekijä auttaa nuorta juuri niissä asioissa, joihin nuori itse 
kaipaa apua. Palvelu on nuorille maksutonta, luottamuksellis-
ta ja aina vapaaehtoista. Halutessaan tukea voi saada myös 
nimettömästi. Yhteyttä etsivään nuorisotyöntekijään voi ot-
taa nuori itse tai nuoren vanhemmat tai kaverit.

Työpisteeni löytyy nuortentalo Ruorilta osoitteesta 
Pekkalantie 11. Voit olla yhteydessä soittamalla, laittamalla 
viestiä, somen kautta, tulla jututtamaan Ruorille tai osoit-
teessa yhteysetsivaan.fi. Ole rohkeasti yhteydessä! Mieti-
tään yhdessä ratkaisuja mieltä askarruttaviin asioihin. 

Satelliitti- etsivä nuorisotyö toimii Raahen, Siikajoen ja 
Pyhäjoen alueilla.  Mikäli tiedät nuoren, joka voisi hyötyä et-
sivän nuorisotyön palveluista tai koet itse toiminnan olevan 
sinua varten, ota yhteys etsivään nuorisotyöntekijään.
Etsivä nuorisotyöntekijä, Jenna  Niemelä puh. 040 3156 243

NUORISOTOIMINTAA

HIIHTOLOMAVIIKOLLA 9.3. klo 15.00 alkaen koko 
perheen talvitapahtuma Ruukin koululla/pihalla. Oh-
jelmassa talviolympialajeja ym.talvista puuhaa ja kisailua. 
Myynnissä makkaraa ja mehua luokkaretkien hyväksi. Päivän 
päätteeksi koulukeskuksen salissa  klo 17.30-19.00 APU-
LANTA TRIBUUTTI-konsertti, Cover-bändi esittää nimensä 
mukaisesti supersuositun Apulannan kappaleita. Tapahtuma 
on kaikille avoin ja maksuton. 
Nuorisotoimi ja Nuorisovaltuusto järjestää reissun Ylivies-
kaan 16.3 KUUMAA-bändin keikalle 16.3. klo 19.00.  
Meno yhteiskyydillä. Reissuun tulee ilmoittautumiset lähem-
pänä. 
Kevään aikana tulossa Ruorille JÄRKKÄÄ TAPAHTU-
MA-koulutus 13-25-vuotiaille. Koulutuksen sisältöä 
mm.tiedottaminen, talous, markkinointi, aikataulutus, ohjel-
masisällöt. Jos kiinnostaa, laita viestiä NoRsun Riikalle what-
sapilla 045 7835 5167 tai Nuoriso-ohjaaja Tuulalle 040 
315 6255, tarkempi aikataulu sovitaan osallistujien kanssa.
SEURAA NUORISOTOIMEN ILMOITTELUA TAPAHTU-
MISTA LÄHEMPÄNÄ

ALLE KOULUIKÄISET 
Perhefutis Ruukissa keskiviikkoisin! 
urheilukentällä. Ilmojen kylmetessä siirrytään sisätiloihin. 
Sään mukainen vaatetus ja juotavaa mukaan. Osallistujille 
maksuton. Järjestää: FC Raahe yhteistyössä Siikajoen nuo-
riso-ja liikuntatoimien kanssa. Lisätietoja Katrilta iltapäivisin  
p. 050 304 6350.

Muutokset ovat mahdollisia. Seuraathan nuortenta-
lo 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. Tu-
lethan toimintoihin vain terveenä. J

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

Mikäli olet alle 29-vuotias, työtön tai muuten vaikeassa 
työmarkkina-asemassa oleva Siikajokinen nuori, on sinun 
mahdollista tulla mukaan toimintaan. Valmennuksessa har-
jaannutetaan arjessa, työssä ja opiskelussa tarvittavia taito-
ja, tehdään oppilaitos- ja työpaikkavierailuja sekä tutustutaan 
eri ammatteihin.  Työpajalla voit tehdä käsitöitä ja taidetta. 
Teemme pienimuotoisia kodin huoltotöitä, kokkailemme, lei-
vomme tai voit vaikka tuunata omia huonekalujasi ja tehdä 
itsellesi sisustustuotteita.  Saat tuoda mukanasi omiakin ide-
oita! Porukassa on mukava touhuta! Olet tervetullut!

Työvalmennus on ryhmämuotoista ja yhdessä räätälöi-
dyn sopimuksen ja omien toiveidesi mukaan voit osallistua 
ryhmään 1-3 kertaa viikossa. Tavoitteena on, että jokaisel-
le nuorelle löytyisi omia tulevaisuuden suunnitelmia tukeva 
väylä, jota pitkin lähteä etenemään. Työvalmentaja tukee 
nuorta tarpeen mukaan myös yksilöohjauksella.

Mikäli kiinnostuit toiminnasta, ota rohkeasti yhteyttä työ-
valmentajaan, sosiaalityöntekijään tai etsivä nuorisotyönte-
kijään. Nuorten työvalmentaja Kristiinaan (Tuukkanen) saat 
yhteyden p. 040 3156 256.
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ALAKOULULAISET
Varhaisnuorten nuokkarit (4-6-lk) nuortentalo Ruorilla!
Nuortentalo Ruorilla tiistaisin varhaisnuorten nuokkarit. 
Suunnattu 4-6 -luokkalaisille. Ruukin kylällä (Pekkalantie 11) 
tiistaisin klo: 14.30-16.00. Nuoriso-ohjaajat Tuula p. 040 
315 6255 ja Saana p. 044 0261 78 Järj. Nuorisotoimi ja 4H

YLÄKOULULAISET JA 2. ASTE
Nuortentalo Ruorin nuokkarit avoinna nuorille!
Nuortentalo Ruorin nuokkarit on suunnattu 13v-25v.
Nuokkarit ovat avoinna nuorille tiistaisin klo 16.30-18.30 ja
perjantaisin klo: 18-21, Pekkalantie 11. Nuoriso-ohjaajat 
Tuula p. 040 315 6255 ja Saana p. 044 0261 78 Järj. Nuori-
sotoimi ja 4H
Tyttöryhmä (mahtuu vielä )perjantaisin klo 16-17.30,  
ilmoittaudu ennen ensimmäistä kertaa nuoriso-ohjaajalle 
p. 040 315 6255
Futisnuokkari 10-18-vuotiaille Ruukissa keskiviikkoisin! 
”Tuu mukkaa sellaisena kun oot!” 
Futisnuokkari keskiviikkoisin klo: 18.00-19.00. Paikkana on 
Ruukin Kärkiniemen urheilukenttä. Ilmojen kylmetessä siirry-
tään sisätiloihin. Toiminta on osallistujille maksutonta. Sään 
mukainen vaatetus ja vesipullo mukkaa! Jos kaipaat lisätieto-
ja, niitä saat iltapäivisin Katrilta p. 050 304 6350 Järjestää: 
FC Raahe yhteistyössä Siikajoen nuoriso- ja liikuntatoimien 
kanssa

ETSIVÄN NUORISOTYÖN JA NUORTEN 
TYÖPAJAN JÄRJESTÄMÄÄ AVOINTA TOIMINTAA 
15-29-VUOTIAILLE 
Höntsävuoro kuntosalilla 15-29 –vuotiaille joka kes-
kiviikko 12.00-13.30. Nuorten oma höntsä kuntosali-
vuoro keskiviikkoisin klo 12.00-13.30 Ruukin kuntosalilla. 
Ilmoita viestillä edellisenä päivänä jos haluat mukaan salille. 
HUOMAA, KUNTOSALI MUUTTANUT RUUKIN KOULUN LII-
KUNTAHALLILLLE! Lisätietoja nuorten työvalmentaja Kristii-
nalta p. 040 3156 256 tai etsivältä nuorisotyöntekijältä p. 
040-3156 243.

AVAAMME TAVARATORIN RUORILLA keskiviikkona 
15.3. klo 12-18
Kutsuuko kevätsiivous? Otamme vastaan lahjoituksena 
nuorten tarpeisiin ehjiä, puhtaita kodin pientarvikkeita. 
TILAMME OVAT RAJALLISET JOTEN EMME VOI OTTAA VAS-
TAAN KOVIN ISOA TAVARAA TAI SUURIA MÄÄRIÄ! Mikäli si-
nulla on esim. huonekaluja, mitä haluaisit lahjoittaa, niin voit 
laittaa meillä kuvan tai kuvauksen tavarasta. Voimme sitten 
nuorille vinkkailla ja sopia tuonnista yhdessä tarkemmin.
KIITOKSENA TARJOAMME LAHJOITTAJILLE KAHVIT J
Tavaratori on avoinna myös nuorille keskiviikkona (15.3.) sekä 
loppukuun ajan, sopimuksen mukaan.  Nuoret voivat käydä 
valitsemassa itselleen tarpeellista kodin tavaraa ym.  
Pirauta tai laita viestiä kun olet tulossa penkomaan!
Jenna 040- 3156 243 ja Kristiina 040- 3156 256 
Avoimet ovet Ruorilla 16-29-vuotiaille 
ma 15.3.2023
Kahvittelua, pelailua ja tavaratorin penkojaiset! Tervetuloa 
sellaisena kuin oot! J Lisätietoja nuorten työvalmenta Kris-
tiinalta p. 040 3156 256 tai etsivä nuorisotyöntekijä Jennal-
ta p. 040-3156 243
Maaliskuussa alkamassa Mielekäs-ryhmä 
15-29-vuotiaille nuorille!
Kaipaatko arkeesi mielekästä tekemistä tai piristystä päiviin?
Mielekäs-ryhmän tavoitteena on saada mukavia kokemuksia 
yhdessä turvallisessa ryhmässä ja saada tukea mielenhyvin-
tiin erilaisia keinoja hyödyntäen mm.: eläimet, luonto, liikunta, 
taide, musiikki, harjoitukset, yhteiset keskustelut ja vertais-
tuki. Suunnitellemme ryhmän sisällön ryhmäläisten toiveiden 
mukaan.
Ryhmä alkaa viikolla 11 ja kokoontumiset seuraavasti:
Tiistaina 14.3. klo 16.30-18.30
Tiistaina 21.3. klo 16.30-18.30
Torstaina 30.3. klo 16.30-18.30
Ryhmää voidaan myös jatkaa toiveiden mukaan!
Lisätietoja ja ilmoittautumiset ryhmään etsivä nuorisotyön-
tekijä Jennalta p. 040-3156 243.

Seuraileppa meidän someilmoittelua!
FACEBOOKISSA:   INSTAGRAM  tiktok: nuortentaloruori
Siikajoen Nuortentalo Ruori NuortentaloRuori    
Satelliitin Jenna  satelliitin_jenna snapchat: 
Satelliitin Kristiina satelliitin_kristiina NUortentalo Ruori jenna_ent

sanomatsanomat
Nro 4/2023  
aineistopäivä  TO 16.3. 
ilmestyy KE 29.3.

Nro 5/2023  
aineistopäivä  MA 17.4. 
ilmestyy KE 3.5.

Nro 6/2023  
aineistopäivä  MA 15.5. 
ilmestyy KE 31.5.

Nro 7-8/2023 
aineistopäivä  MA 14.6. 
ilmestyy KE 28.6.

Nro 9/2023 
aineistopäivä  MA 17.8. 
ilmestyy KE 30.8.

AINEISTON TOIMITUSPÄIVÄT JA  
LEHDEN ILMESTYMISET 2023 NROT 3-9.

Muutokset mahdollisia!

Aineistot osoitteella: 
kuntatiedote@ 

siikajoki.fi
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JUMALANPALVELUKSET 
Jumalanpalvelusten pitopaikat arkijaksolla.  
Joka kuun ensimmäinen ja kolmas sunnuntai  
Revonlahdella klo 12. Joka kuun toinen ja neljäs  
sunnuntai Paavolassa klo 10 ja Siikajoella klo 12. 

Paavolan kirkko
Su 12.3. klo 10 messu

Su 26.3. klo 10 Marianpäivän perhekirkko ja  
 lounas Paavolan seurakuntatalolla 

Ruukin seurakuntatalo
Ke 29.3.  klo 18 arki-illan iltakirkko ja iltatee

Revonlahden kirkko
Su 5.3. klo 12 messu
Su 19.3. klo 12 sanajumalanpalvelus ja kirkkokahvit
Su 26.3. klo 12 Marianpäivän sanajumalanpalvelus 
 Revonlahden kotiseututalolla

Siikajoen kirkko
Su 12.3.  klo 12 messu

Muutokset mahdollisia, tarkista Raahelaisen kirkol- 
lisista tai nettisivultamme www.raahenseurakunta.fi

LAPSI- JA PERHETYÖ
Päivä- ja perhekerhot 
Ei kerhoja hiihtolomaviikolla 10.
Lapsiparkki Ruukissa
Tiistaisin 14.3., 21.3. ja 18.4. Ruukin srk-talolla  
klo 14 - 16.30. Mikä se sellainen on? Se on ilmainen 
1-10 -vuotiaille lapsille, turvallinen ja viihtyisä leikki-
paikka. Huoltajat voivat jättää lapsen leikkimään 2,5 
tunnin ajaksi ja käydä itse hoitamassa asioita, lenkillä 
yms.  Ilmoittaudu sähköpostilla lapsiparkki.lapsirikas@
gmail.com  (lapsen ikä, nimet, puh.nro. Saat sähköpos-
tilla vastauksen.) Huom! Aiemmassa ilmoituksessa oli 
väärä sähköpostiosoite.

DIAKONIA
Torstairuokailu pienituloisille työttömille, opis-
kelijoille ja eläkeläisille Ruukin seurakuntatalolla 
klo 11-12: to 2.3., 16.3., 23.3. ja 30.3. Aterian 
hinta kaikille 4 euroa. Alle kouluikäiset veloituksetta. 
Varttihartaus ennen ruokailua klo 10.45. Hiihtoloma-
viikolla ei ruokailua eikä hartautta. 
Seurakuntakerho Ruukin seurakuntatalolla  
klo 12: to 2.3., 16.3. ja 30.3. Ennen kerhoa mah-
dollisuus ruokailuun, hinta 4 €. Seurakuntakerhoon 
mahdollisuus saada taksikyyti 4 € omavastuuhintaan/
kerhokerta. Taksikyydin tarvitsijat, ottakaa yhteyttä 
Hannele Repolaan p. 040 - 6710 717 viimeistään 
kerhoviikon ti. 
Ke 15.3. klo 17-19 YV-pizzapuffet Ruukin seura-
kuntatalolla. Hinta aikuiset 10 €, alakouluikäiset 5 €, 
alle kouluikäiset ilmaiseksi. Tuotto Yhteisvastuukerä-
yksen hyväksi.
Vapaaehtoistehtäviä Siikajoella: tehtäviä on tarjolla 
mm. Yv-keräyksessä, lähimmäispalvelussa, Ilona-käsi- 
työpiirissä sekä tupien kahvilavuoroissa. Lisätietoja 
voit kysyä Hannelelta, p: 040 -6710 717.

Tupatoiminta
Mirjan ja Maunon Tupa Ruukissa,  
avoinna ma-pe klo 10-14. 
Ilona-käsityöpiiri Mirjan ja Maunon Tuvalla pa-
rittomien viikkojen ma klo 14: ma 13.3. ja 27.3.  
Tervetuloa myös uudet neulojat!
KotoTupa Paavolassa, avoinna ke klo 9-13.
Ke 1.3. Hävikkiruokailu KotoTuvalla klo 11-13.  
Aterian hinta 4 €.

LÄHETYSTYÖ
Ti 21.3. klo 13 Siikajoen diakonia-lähetyspiiri 
Siikajoen pappilassa.

Enkeli- ja ristiaskartelua
Tehdään porukalla helmistä, rautalangasta, risuista yms.  

materiaaleista enkeli- ja ristikoristeita.  
Pääsiäispolkutapahtumissa vaeltajat saavat valita tällaisen askartelun itselleen muistoksi.

Aloitellaan Mirjan ja Maunon tuvalla to 23.3.23 klo 15-
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SIIKAJOEN KUNTA  
       
      

 
K U U L U T U S 

Suomen perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoon-
tuva eduskunta. Eduskuntaan kuuluu 200 kansanedustajaa. 

Kansanedustajat valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla. 
Vaalipäivä on vaalivuoden huhtikuun kolmas sunnuntai, jollei pääsiäisestä muuta johdu. Eduskuntavaa-
leissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset. 

  
EDUSKUNTAVAALIT 2023 SIIKAJOEN KUNNASSA 
 
Vaalipäivän äänestys 
Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023 klo 9.00 – 20.00. Vaalipäivänä äänioikeu-
tettu voi äänestää vain sillä äänestysalueella, joka on merkitty ilmoituskorttiin hänen äänestyspaikak-
seen. Siikajoen kunnan äänestysalueet ja niiden äänestyspaikat ovat:  
 
Nro Äänestysalue  Äänestyspaikka ja osoite 
001 Siikajoenkylä   Komppalinna, Jaakontie 1 B, 92320 Siikajoki 
002 Ruukki   Pääkirjasto, Opintie 3, 92400 Ruukki 
003 Paavola    Paavolan koulu, Koulutie 2, 92430 Paavola 
004 Revonlahti  Revonlahden koulu, Koulukuja 11, 92350 Revonlahti 
 
Ennakkoäänestys  
Ennakkoäänestys järjestetään ajalla 22. - 28.3.2023. Siikajoen kunnassa yleiset ennakkoäänestys-
paikat ja aukioloajat ovat: 
 
Komppalinna, Jaakontie 1 B, 92320 Siikajoki 
22. – 24.3 2023 (ke-pe)  klo 09.00 – 18.00 
25. – 26.3.2023 (la-su)  klo 10.00 – 16.00 
27.3.2023 (ma)   klo 09.00 – 18.00 
28.3.2023 (ti)   klo 09.00 – 20.00 
 
Pääkirjasto, Opintie 3, 92400 Ruukki 
22. – 24.3 2023 (ke-pe)  klo 09.00 – 18.00 
25. – 26.3.2023 (la-su)  klo 10.00 – 16.00 
27.3.2023 (ma)   klo 09.00 – 18.00 
28.3.2023 (ti)   klo 09.00 – 20.00 
 
Laitosäänestys 
Erityisiä ennakkoäänestyspaikkoja Siikajoen kunnassa ovat Palvelukeskus Mäkelänrinne, Heikin-
kuja 4, 92400 RUUKKI, Paavolatalo, Metsätie 25, 92430 PAAVOLA ja Karentiakodit, Karinkannan-
tie 90, 92330 KARINKANTA. Laitoksessa toimitettavan ennakkoäänestyksen ajankohta ilmoitetaan 
ao. laitoksen ilmoitustaululla.  

Kotiäänestys 
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai 
ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, sekä hänelle määrätty omaishoitaja saa 
äänestää ennakolta kotona kotikunnassaan. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään 
tiistaina 21.3.2023 klo 16.00 mennessä. Ilmoittautumisen voi tehdä puhelimitse (p. 040 3156 210 
tai 040 3156 248) tai postitse osoitteeseen Siikajoen kunta/Keskusvaalilautakunta, Virastotie 5 A, 
92400 Ruukki. 
 
Siikajoella  20.2.2023   Siikajoen kunnan keskusvaalilautakunta  
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SIIKAJOEN 4H-YHDISTYS

HEI NUORI, KIINNOSTAISIKO KESÄTYÖ? 
4H auttaa nuoria kesätyöasioissa. Mietitkö, mistä hakisit töitä, tai mitä työtä haluaisit tehdä?  
Kiinnostaisiko yrittäjyyden kokeileminen? Kurkkaa yhteystiedot alta ja ota yhteyttä WhatsAppilla,  
tekstarilla tai mailitse, niin sovitaan treffit ja katsotaan yhdessä asiaa eteenpäin! 

4.–6.-LUOKKALAISTEN VARKKARIT & NUOKKARIT 13-25-VUOTIAILLE
Varkkarit tiistaisin klo 14:30–16:00 sekä nuokkarit tiistaisin klo 16:30–18:30 ja  
perjantaisin klo 18:00–21:00 Nuortentalo Ruorilla.  
Hengailua, pelailua, kavereita ja jutustelua rennolla fiiliksellä. Ei erillistä ilmoittautumista!

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

www.facebook.com/Siikajoen4H

MUUT

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

REKRYTOIMME JÄTESEMALLE LISÄÄ TYÖVOIMAA!
Olemme laajentamassa jäteaseman aukioloaikoja, ja etsimme asemalle kahta uutta työntekijää.  
Työ on helppoa asiakaspalvelutyötä 1–2 päivää viikossa, ja koulutamme tehtävään. Jos olet yli 16-vuotias, 
otathan rohkeasti yhteyttä!

 4H-KERHOT

Maanantaisin
Monitoimikerho, Luohuan koulu  
klo 17.00–18.00/18.30, 1.-6.-luokkalaisille
Kaakaokerho, Ruukin Kreivinsaari,  
klo 15.00–16.30, 1.-6.-luokkalaisille

Tiistaisin
Askartelukerho, Ruukin Kreivinsaari,  
klo 15.00–16.30, 0.-3.-luokkalaisille
SiMa-monitoimikerho, Revonlahden koulu,  
klo 14.00–15.00/15.30, 1.-6.-luokkalaisille

Keskiviikkoisin
Kokkikerho, Paavolan Nuorisoseura,  
klo 15.30–17.30, 1.-6.-luokkalaisille

Muffinssikerho, Ruukin Kreivinsaari,  
klo 15.30–17.00, 1.-5.-luokkalaisille
SiMa-liikuntakerho, Revonlahden koulu,  
klo 14.00–15.00, 1.-6.-luokkalaisille

Torstaisin
Heppakerho, Ruukin Hevoskeskus, klo 16.00–17.30
Kokkikerho, Gumeruksen koulu, klo 16.30–18.30, 
1.-6.-luokkalaisille 

Lauantaisin
Moottoriurheilukerho, Siikajoen Moottoriurheilu-
keskus, klo 10.00–12.00/ 11.00–13.00,  
11-17-vuotiaille

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

ruukinkylayhdistys.blogspot.fi | ruukinkylayhdistys@gmail.com 

KREIVINSAARI

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

Tilavaraukset puh. 050-5490282 / Kalervo 
Holopainen

Kreivinsaaren ulkoalue on vapaasti 
käytettävissänne. Huolehtikaa alueen 
siisteydestä! Omat roskat viedään pois ja paikat 
pidetään ehjinä.

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

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

KYLÄYHDISTYKSEN HALLITUS 2023

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
Viesti-kenttään jäsenen nimi.

KIITOS TUESTANNE!

JÄSENMAKSU 2023

 
Tulossa  mm. pistoaidantekokurssi!

Kreivinsaaren tiistai-talkoot 
aloitellaan taas kevään mittaan. 

Seuraa siis ilmoittelua.
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RAAHEN ALUEEN KUULO RY
KUULOLÄHIPALVELU Ruukin Terveysasemalla 
16.3. klo 14-15. Henkilökohtaista neuvontaa 

ja ohjausta kuulokojeen käytössä ja huollossa. 
Saatavana paristoja ym. tarvikkeita kuulokojeisiin. 

Voit myös tilata tarvikkeita paikalle tuotavaksi 
numerosta 040 588 1561. Tervetuloa!

ELÄKELIITON SIIKAJOEN  
YHDISTYS RY

Kerho Heikinhovissa ma 6.3. klo 12 ja
KEVÄTKOKOUS Heikinhovissa ma 20.3. klo 12.

Tervetuloa!

ELÄKELIITON PAAVOLAN  
YHDISTYS RY

YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS
ti 21.3.2023 KLO 12

Paavolan Nuorisoseuralla
Esillä sääntöjen määräämät asiat.

Tervetuloa!

PORINAPIIRI
Paavolan Nuorisoseuralla

torstaina 23.3.2023 klo 18
Riitta Sipola Raahen Seudun Omaishoitajat ja

Läheiset Ry:stä tulee kertomaan omaishoidosta.
Tervetuloa!

Revonlahden kuntoiluryhmä/Tavalliset tallaa-
jat  koulun kuntosalilla  maanantaisin klo 14.30.
Ruukin kuntoiluryhmä/Tavalliset Tallaajat 
Ruukin uudella kuntosalilla (liikuntahalli)  
tiistaisin klo 10.
Bocciaa pelataan invalidien kanssa  
keskiviikkoisin klo 14.40 Ruukin liikuntahallilla 
(ent. yläasteen sali).
Ruskakerho kokoontuu Kreivinsaaressa  
joka parillisen viikon torstai klo 12.
Yhdistyksen uusi puheenjohtaja on Ritva Tiiro-
Niskala puh. 0407452778
Yhdistyksen toimintaa (esim. jäsenasiat) koske-
vissa asioissa voi ottaa yhteyttä sihteeri  
Riitta Pietarilaan puh. 0505500503,  
sähköposti riitta.pietarila@ph-parts.com.
Seurailkaa ilmoittelua  facebookissa - yhdistyk-
sen kotisivuilla elakeliitto.fi/yhdistykset/ 
ruukki  -  Siikajokilaakson järjestöpalstalla  
- ja kuntatiedotteessa.

KEVÄTKOKOUS To 23.03.2023 klo 11.00
KREIVINSAARESSA

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät 
asiat. Kokouksen jälkeen pidetään Ruskakerho  

klo 12.00. Väliajalla on kahvitarjoilu ja arvontaa. 
Tervetuloa!  Hallitus

SPR Siikajoen
Osaston

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
SU 26.3.2023 KLO 14

TAUKOKARTANO, REVONLAHTI
SÄÄNTÖMÄÄRÄISET ASIAT

TERVETULOA KAIKKI JÄSENET
TOIMINNASTA KIINNOSTUNEET!

JUHLAT TULOSSA, MUTTA LIINOISTA  JUHLAT TULOSSA, MUTTA LIINOISTA  
JA ASTIOISTA ON UUPELO?JA 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

SIIKAJOEN MAA- JA KOTITALOUSSEURA RY

Maa-ja kotitalousnaisia voit pyytää myös 
töihin keittiölle eri tilaisuuksiin.  

Ota yhteyttä Anneen 050 543 6696.
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Ruukin asiontipiste (Kela) on 
muuttanut Ruukin pääkirjastoon
Ruukin asiointipiste toimii Ruukin pääkirjaston tiloissa 
9.1.2023 alkaen. Asiointipiste on jatkossa avoinna maa-
nantaista torstaihin kirjaston aukioloaikoina. Klo 15 
jälkeen on ainoastaan omatoiminen sähköinen asiointi 
mahdollista. Asiointipisteen asiakaspäätteellä voit asioi-
da sähköisesti Kelan palveluissa sekä skannata liitteitä. 
Palveluneuvojina toimii kirjaston henkilökunta. Ei ajan-
varausta. Tarvittaessa saat palveluneuvojalta opastusta 
ja neuvontaa sähköisessä asioinnissa. Asiointipisteeltä 
voit hakea esitteitä ja lomakkeita, ottaa kopioita hake-
musten liitteeksi ja voit jättää Kelalle osoitetun postin.
Aukioloajat: 
ma klo 12-15 (20)
ti klo 12-15 (19)
ke klo 12-15 (19)
to klo 12-15 (19)

p. 040-3156 303
Käyntiosoite:
Ruukin pääkirjasto
Opintie 3
92400 Ruukki

 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 2023:
 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.
 Nuorisoseuran kotisivuja päivitetään.

 Nähdään kerhoissa, tapahtumissa ja talkoissa!

TANSSIT
Paavolan Nuorisoseurantalolla
Su 12.3. klo 12.30-16.00 Pelikaanit

Käteismaksu, kahvio.
Lippu 15€ (järj. Paavolan NS) Tervetuloa!

 
¨

 

 PAAVOLAN KYLÄ- JA KOTISEUTUYHDISTYS
 Sivulta www.facebook.com/paavolanseutu   
 löydät tietoa Paavolan tapahtumista, toiminnasta  
 ym. kiinnostavista asioista. Käy katsomassa!
 Jäsenmaksut vuodelle 2023:
 Henkilöjäsenyys 5 €
 Perhejäsenyys 10 €
 Kannatusjäsenmaksu 20 €
 Tilinumero: FI12 5317 0340 0044 95
 Tule mukaan toimintaan!
 Lisätietoa: Jari Sihvonen (puh. 040 411 6350)

 PAAVOLAN VALAISTU KUNTORATA -  
 HIIHTOLATU - FATBIKEREITTI
 suuntaa Nuorisoseuralta Laurinsaareen, jossa   
 taukopaikkana laavu. Valaistun osan edesta- 
 takainen pituus n. 3,6 km. Laavulta jatko Orava-
 maan ja Hangasnevan laavuille. 
 Hangasnevan luontopolun pysäköintipaikalta 
 (Vihannintie 366, Paavola) myös kulku reiteille.

RUOKOLAHDEN LAVAN 
kesäkioskille haetaan yrittäjää

vuokralle ensi kesäksi!
Lisätietoa puh. 045 696 8383

la 20.5.2023 klo 10-16
Ruukin hevoskeskus

www.pohjoissuomenpuutarhamessut.fi

Myyntipaikat 
varattavissa!

AVANTOSAUNATAPAHTUMA 
RUUKIN HIETAMAALLA  

LA 11.3.2023

Naiset klo 13-15 ja miehet klo 15-17. 
Mukana ”majurien” kaksi saunaa. 

Vapaaehtoinen saunamaksu. 
Tulepa mukaan J
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Lapsiparkki 
Ruukissa 

 
Mikä se sellainen on? 
- Se on ilmainen 1-10-vuotiaille lapsille, turvallinen ja 

viihtyisä leikkipaikka.  
- Huoltajat voivat jättää lapsen leikkimään 2,5 tunnin 

ajaksi ja käydä itse hoitamassa asioita, lenkillä yms.  
 

Tiistaisin Ruukin srk-talolla klo 14 - 16.30: 
ti 31.1.23,   ti 14.2.23,    ti 14.3.23, 
ti 21.3.23    ja    ti 18.4.23.  

 
Ilmoittaudu sähköpostilla 

 lapsiparkki.lapsirikas@gmail.com 
(lapsen ikä, nimet, puh.nro. Saat sähköpostilla vastauksen.) 

 

 
 

Kirkkolauluyhtye Kaanon
konsertoi

Ruukin seurakuntatalolla
maanantaina 20.3.2023

klo 18
 
 

Vapaa pääsy
järj. Siikajoen

kulttuuripalvelut

Kirkkolauluyhtye Kaanon
konsertoi

Ruukin seurakuntatalolla
maanantaina 20.3.2023 klo 18

Vapaa pääsy      järj. Siikajoen kulttuuripalvelut

METALLIROMUN KERÄYSPISTE
Siikajoenkylällä SiiMun moottoriurheilukeskuksessa  

Klingsporintie 296. Huom! Ei kylmäkoneita eikä auton renkaita.



JULKINEN TIEDOTE

RAAHEN SEUDUN HARMONIKKAKERHO 

Esiintyy Tuomiojan NS-talolla su 26.3.2023 klo 15.00

                         Kahvio avoinna!

                             Liput 10 eur

                         TERVETULOA

RAAHEN SEUDUN HARMONIKKAKERHO
Esiintyy Tuomiojan NS-talolla  

su 26.3.2023 klo 15.00
Kahvio avoinna!    Liput 10 eur

TERVETULOA

Lastenmusiikkiyhtyeen
Maailman vahvin pupu

konsertti
Ruukin pääkirjastossa

lauantaina 25.3. 2023 klo 14
Tervetuloa kuuntelemaan!

Vapaa pääsy Järj. Siikajoen kulttuuripalvelut

SIIKAJOEN KULTTUURIYHDISTYS VIMMA RY 

OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT SIIKAJOEN KULTTUURIYHDISTYS 
VIMMA RY:N KEVÄTKOKOUKSEEN 14.3.2023 KLO 18:00 PAAVOLAN
KOULULLE.

OLETKO KULTTUURIALAN AMMATTILAINEN, 
HARRASTAJA TAI MUUTEN VAIN KIINNOSTUNUT 
KULTTUURISTA JA TAITEESTA? TERVETULOA 
MUKAAN TOIMINTAAMME!

YHDISTYKSEN TAVOITTEENA ON 
TUODA KULTTUURIALAN 
AMMATTILAISET JA KULTTUURISTA 
KIINNOSTUNEET SAMAN SATEENVARJON ALLE 
JA LUODA UUSIA KULTTUURITAPAHTUMIA JA 
-TILAISUUKSIA KOKO SIIKAJOEN ALUEELLE.

JÄSENMAKSUT VUODELLE 2023

ALLE 16v.   7€
YLI 16v.   15€
PERHEMAKSU  35€
KANNATUSJÄSEN 50€

JOS KIINNOSTUIT JÄSENYYDESTÄ, OTA YHTEYTTÄ!

SIIKAJOEN KULTTUURIYHDISTYS VIMMA RY
kulttuurivimma.info@gmail.com     
puhelinnumero: 0442823833

SIIKAJOEN KULTTUURIYHDISTYS VIMMA RY - KOKOUSKUTSU
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