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”Tänään liikenteessä”
Kevättalvi on valoisaa vuodenaikaa ja talvikausi alkaa
olla voiton puolella. Vuosi 2019 tuo tullessaan joitakin
uusia tai päivitettäviä asioita teknisessä toimessa, joista voidaan mainita mm. seuraavat:
Yksityistiet ovat saaneet uuden lain 1.1.2019 alkaen.
Yksityistielaissa on uusia mahdollisuuksia, mm. tiekunnan perustaminen voidaan tehdä osakkaiden omassa
perustamiskokouksessa. Kunnat ja valtio voivat yksityistielain mukaan edelleen avustaa yksityistien tienpitoa,
mutta ehtona on, että tiellä on oltava tiekunta. Kevään
aikana käsitellään kunnassa tieavustukseen liittyviä asioita, joista tiedotetaan yksityisteitä. Tekninen lautakunta
on päättänyt järjestää yksityisteiden osakkaille koulutustilaisuuden uuden yksityistielain merkittävimmistä muutoksista kunnanviraston valtuustosalissa 12.3.2019,
mistä on tämän tiedotuslehden teknisentoimen kohdalla on erillinen ilmoitus.
Tekninen lautakunta on päättänyt rakennusjärjestyksen
päivittämisestä. Nykyinen rakennusjärjestys on hyväksytty vuonna 2011, jonka jälkeen lainsäädännössä on
tapahtunut muutoksia ja päivitystyö on tullut ajankohtaiseksi.
Rakennusjärjestyksen päivittämisen tavoitteena on
ajantasaistaa ja kehittää rakennusjärjestystä siten,
että se toimii entistä paremmin paikalliset olosuhteet
huomioonottaen rakentamisen ja hyvän elinympäristön

rakentumisen ohjausvälineenä, sekä keventää vaikutuksiltaan vähäisten toimenpiteiden luvanvaraisuutta. Rakennusjärjestys tulee yleisesti nähtäville käsittelyn eri
vaiheissa ja siitä pyydetään lausuntoja eri viranomaistahoilta. Tavoite on, että päivitetty rakennusjärjestys on
valtuuston käsittelyssä noin vuoden päästä.
Liikenneturvallisuusasiat ovat meille kaikille aina ajankohtaisia. Asiaa kuvastaa hyvin Liikenneturvalla oleva
teema: ”Tänään liikenteessä”.
”Tänään liikenteessä annetaan tietä, käytetään kypärää, näytetään suuntavilkkua, odotetaan liikennevaloja,
otetaan huomioon kanssaliikkujat - tänään liikenteessä
tehdään miljoonia päätöksiä turvallisen liikkumisen puolesta. Liikenteen turvallisuus syntyy yhdessä”.
Kevättalvi on hyvää ulkoiluaikaa. Latuja ja erilaisia uria
hiihtämiseen on käytössä eri puolilla kuntaa sekä mahdollisesti myös luonnon kestohankea, sen kevät näyttää.
Eri puolilla kuntaa on kunnan, eri järjestöjen ja osakaskuntien ylläpitämiä luonnonläheisiä laavuja ja grillikotia,
joihin on järjestetty puuhuolto. Hietakodan korjaustyöt
palon jäljiltä tehdään kevään aikana.
Valoisaa kevättalvea
Pekka Aitto-oja
Tekninen johtaja

PITÄJÄPÄIVÄT 2019
Pitäjäpäivätoimikunta on aloittanut kesän tapahtumaviikon (27) suunnittelun. Seuraava kokous on 19.3.
Toimikunta toivoo palautetta & vinkkejä. Niitä voi lähettää toimikunnan sihteerille marko.aijala@siikajoki.fi

Sydäniskuri- eli defibrillaattorilaite
löytyy kunnantalolta, Komppalinnasta ja ruukin koululta.
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PAAVOLAN VESI OY TIEDOTTAA
AJANKOHTAISTA

hyödyntämättömästä pesuaineesta joutuu jäteveden mukana vesistöön. Myöskään erillisiä pehmennysaineita ei
tarvita astianpesu- eikä pyykkikoneissa.

Helmikuussa 2019 on aloitettu Keltalan vedenottamon
saneeraus. Saneerauksessa kiinteistö peruskunnostetaan ja vedenkäsittelyprosessi uusitaan. Alkalointi muuteJÄTEVEDEN PUHDISTUS
taan kalkkikivialkaloinniksi. Samalla vedenkäsittelylaitteet
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VIEMÄRIN OIKEA KÄYTTÖ
Me kaikki voimme vaikuttaa viemäriverkoston ja jätevedenpuhdistamoiden toimintaan muistamalla, ettei viemäriä ole tarkoitettu kiinteiden jätteiden kaatopaikaksi.
Kiinteät jätteet voivat aiheuttaa viemäritukoksia itse kiinteistössä ja myös yleisessä viemärissä. Ikäviltä putkitöiltä
voi välttyä helposti laittamalla roskakorit kylpyhuoneeseen ja vessaan.

Myöskään ongelmajätteitä ei saa laittaa viemäriin
(öljy, rasvat, maalit, lääkkeet, liuottimet yms.), sillä ne aiheuttavat häiriöitä jätevedenpuhdistuksen biologisessa prosessissa. Mahdolliset ongelmajätteet voi viedä kunnan
ongelmajätteen keräyspisteeseen.
Lisätietoja www.paavolanvesi.fi ja www.pytty.fi , Paavolan Vesi Oy, puh. 08 – 270 8200

MAASEUTUPALVELUT
KANSALLISTEN KOTIELÄINTUKIEN
ENNAKON HAKU

SIIKAJOEN KUNNAN AVUSTUS
TYÖTERVEYSHUOLTOON

Nautojen (= emolehmät, emolehmähiehot, sonnit ja
härät sekä teurastetut hiehot, sonnit ja härät), uuhien
ja kuttujen tukien ennakko sekä sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen ennakkoa tulee hakea
lomakkeella numero 139 mennessä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta 25.3.2019.
Edellä mainittujen tukien ennakkoa voi hakea myös
sähköisesti Vipu-palvelussa.

Siikajoen kunta on varannut 4000 euroa viljelijöiden työterveyshuollon avustuksiin. Tukea haetaan 1.12.2019
saapuneiden kuittien perusteella. Hakemukset voi palauttaa maaseututalolle tai kunnanvirastolle.

FACEBOOK
Koulutuksista ja muista maaseutuhallinnon ajankohtaisista asioista tiedotteet löytyvät facebookista, osoitteesta www.facebook.com/KaSi.maatalous.

TEKNINEN TOIMI
MAANTEIDEN TIENKÄYTTÄJÄN LINJA
Ely Infralla on yleisten maanteiden käyttäjille puhelinnumero, johon voi soittaa ja antaa palautetta maanteiden kunnosta, valaistuksista ja liikenteen ongelmista.
Puhelinnumero on: 0200-2100
Paikallispuhelun hinnalla 24 tuntia vuorokaudessa.
Palvelu toimii siten, että päivystäjä ottaa vastaan asian ja
ilmoittaa sen suoraan alueen kunnossapitourakoitsijalle
toimenpiteitä varten. Kunnan kaavateitä Ely:n tienkäyttäjän linja ei koske, niistä annetaan palaute kunnan tekniseen toimeen.

HIETAMAAN AVANTOUINTIPAIKKA
Hietamaan talviuintipaikka on kuntalaisten käytössä. Pieni
lämpimänä pidettävä huoltorakennusrakennus on uimareiden käytössä. Rakennus on lukittu. Jos olet uusi käyttäjä, voit kuitata avaimen kunnan keskustoimistosta hintaan
5e. Uimarit, jotka ovat aikaisempina vuosina kuitanneet
avaimen, voivat käyttää huoltorakennusta aikaisemmin
kuitatulla avaimella. Huoltorakennuksen sisällä ilmoitustaululla on avantouintipaikan käyttö- ja turvallisuusohjeita.

HIIHTOLADUT KUNNAN ALUEELLA
Hiihtolatuja on eri kylillä lumitilanteen mukaan seuraavasti:
RUUKKI: Hietamaa n. 2,5 km valaistu latu hiihtokunnossa. Ladut perinteiselle ja luistelutyylille. Valaisemattomia jatkolatuja useita kilometrejä, kun lumitilanne sallii. Hietakotaa mahdollisuus käyttää.
LUOHUA: Tönkyräkangas n. 2 km valaistu latu. Huoltorakennus on yleisessä käytössä.

Ladut perinteiselle ja luistelutyylille.
SAARIKOSKI: Valaistu 1 km latu urheilukentän
maastossa. Kyläkotaa ja laavua mahdollisuus käyttää, puuvarasto kodan vieressä. Ladut perinteiselle
ja luistelutyylille.
KIRKKOKUKKULA: Valaistu latu n. 2,5 km, uusi kota
on käytettävissä.
REVONLAHTI: Valaisematon hiihtolatu n. 2 km kaava-alueen viereisessä metsässä
SIIKAJOENKYLÄ Valaistu latu n. 1 km, jatkolatu valaisematon 0,8 km
KARINKANTA: Valaistu latu n. 2 km.
PAAVOLA: Kylälatu valaistu, lähtee urheilukentältä.
Valaistun ladun jatkeena valaisematon latuverkosto
n. 7 km lumitilanteen mukaan.
Jokilatuja vedetään jäätilanteen mukaan Saarikoski- Paavola- Ruukki välille. Jokiladuilla hiihtäminen
on hiihtäjän omalla vastuulla, koska joen virtaukset
vaikuttavat jään laatuun oleellisesti.
Latuja hoitaa kyläkohtainen urakoitsija moottorikelkka
kalustolla. Kaikilla hiihtoladuilla on säävaraus. Runsaan
lumentulon sattuessa ladut saadaan 1-2 vrk:n sisällä
uudelleen hiihtokuntoon. Palautteet: marko.aijala@siikajoki.fi ja pekka.aitto-oja@siikajoki.fi. Hiihtoladut ovat osa
kunnan hyvinvointipalveluja.

LUISTELUALUEET
Kunta ylläpitää seuraavia luistelualueita:
RUUKKI: Kärkiniemen kaukalo.
- Pesäpallokentälle tehty jääkenttä

-4-

Siikajoen kuntatiedote
- Ruukin koulukeskuksen kenttä
PAAVOLA: Urheilukentällä kaukalo ja jääkenttä
REVONLAHTI: Koulun kentällä kaukalo ja jääkenttä.
LUOHUA: Koulun kentällä kaukalo ja jääkenttä
SAARIKOSKI: Urheilukentällä kaukalo. Kyläkota luistelijoiden käytössä.
SIIKAJOEN KYLÄ: Urheilumaassa kaukalo ja jääkenttä
KARINKANTA: Jääkenttä
TUOMIOJA:
- Nuorisoseuran kentällä jääkenttä
Kaikki kaukalot ja jääkentät ovat valaistuja noin n. klo
23.00 saakka kello-ohjauksella. Jääkenttiä ja kaukaloita
hoitaa (puhdistus ja jäädytys) kyläkohtainen urakoitsija.
Puhdistusmäärästä on kunta tehnyt päätöksen, että
kenttiä puhdistetaan vapaa-ajan käyttöä varten yksi
kerta/päivä. Koulujen liikuntatunneille puhdistuksesta
sovitaan koulujen kanssa erikseen. Jääkenttien kuntoa
arvioitaessa on otettava huomioon, että ne ovat täysin
säiden vaikutusten alaisena ja pienetkin säämuutokset
näkyvät jään laadussa. Luistelualueet ovat osa kunnan
hyvinvointopalveluja.

Koulutus yksityisteiden osakkaille
Yksityistielain kokonaisuudistus on tullut voimaan
1.1.2019. Tekninen lautakunta on päättänyt järjestää koulutuksen yksityisteiden osakkaille tiistaina
12.3.2019 klo 9.00- 15.15. Koulutuspaikka on kunnanviraston valtuustosali. Lounastauko n. klo 11.00 (lounas
omakustanteinen). Koulutuksen sisällöstä voidaan todeta mm. seuraavaa:
- Uuden yksityistielain merkittävimmät muutokset
- Tieoikeus
- Kunnan ja valtion avustaminen
- Tiekunnan perustaminen toimituksessa tai osakkaiden päätöksellä
- Tiekunnan toiminta uuden lain aikana
- Tiekunnan toimielimet ja päätöksenteko
- Erityistapaukset, mm. kaapelit yksityistiellä, EU tietosuoja-asetus
- Loppukeskustelu ja kysymykset
Kouluttajana toimii Tieisännöitsijä Mika Rahja Yt isänTekninen lautakunta
nöinti Oy:sta. 			

Yksityistien parantamisen
avustaminen
Valtionavustuskelpoisille yksityisteille ELY- keskukselta
voi hakea harkinnanvaraista valtionavustusta yksityisteiden peruskorjaukseen. Avustusta voi hakea tien tiekunta. ELY-keskus arvioi hankkeen kiireellisyyden ja vaikuttavuuden.
Ensisijaisesti avustettavia hankkeita ovat muun muassa tien kuivatuksen ja kantavuuden parantamishankkeet, tulva- ja routavaurioiden korjaaminen ja huonokuntoiset sillat ja suuret tierummut. Avustus on yleensä 50
% hankkeen hyväksytyistä ja tukikelpoisista arvonlisäverollisista kustannuksista. Joissakin hankkeissa avustus
voi olla suurempi eli 75 %. Tällaisia ovat muun muassa
siltojen ja suurten rumpujen uusimiset ja peruskor-

jaukset sekä poikkeuksellisten luonnonolosuhteiden tielle aiheuttamien vaurioiden korjaaminen.
Avustusta voi hakea yksityistien parantamista varten Yksityisen tien parantamisen valtionavustus -lomakkeella. Sen saa täyttöohjeineen seuraavista osoitteista:
• www.ely-keskus.fi/liikenne/lomakkeet
• www.suomi.fi/
Hakemukset käsitellään keskitetysti Pirkanmaan
ELY-keskuksessa:
Pirkanmaan ELY-keskus, Kirjaamo
PL 297, 33101 Tampere.
ELY-keskus suosittelee hakemuksen lähettämistä
ELY-keskusten sähköisen asiointilomakkeen liitteenä.
Asiointilomake löytyy osoitteista: www.ely-keskus.fi/asioi verkossa

Yksityistielain muutos 1.1.2019
Yksityistiet ovat saaneet uuden lain vuoden alusta lukien. Mitä ovat kenties tärkeimmät muutokset kuntien ja
tiekuntien sekä järjestäytymättömien teiden kannalta.
Kunta: Kunnan kannalta oleellinen muutos on, että
Tielautakunnat lakkaavat 31.12.2019 ja hoitavat tämän
vuoden loppuun enää keskeneräiset asiat.
Tiekunnat: - Tiekunnan kokous kutsutaan koolle postitse. Osakkaat voivat kuitenkin sopia kutsusta sähköpostitse tai muulla tietoliikenneyhteydellä. Kutsuaika on
väh. 14 vrk ja enintään 2 kk ennen kokousta.
- Osakas voi jatkossakin olla tyytymätön tiekunnan
päätökseen. Hän voi vaatia päätökseen oikaisua tiekunnalta tai nostaa kanteen käräjäoikeudessa.
- Päätöksen oikaisuvaatimus tulee tehdä tiekunnalle
30 pv aikana
- Toimittaessa tiealueella antaa tiekunta suostumuksen yhdyskuntateknisten laitteiden (mm. sähkö- ja tietoliikennekaapelit) sijoittamiseen, maanomistajan lupaa ei
tarvita, mutta jos joku vastustaa luvan myöntämistä, on
asia vietävä tiekunnan kokouksen päätettäväksi.
- Tiekunta voi hankkia avukseen entiseen tapaan ulkopuolisen tieisännöitsijän, joka toimii toimitsijamiehenä
tai hoitokunnan alaisena asiantuntijana.
Järjestäytymätön tie:
- Järjestäytymättömiä teitä ovat sopimustiet ja omat
tiet
- Näille teille voidaan perustaa tiekunta yksityistietoimituksessa, mutta myös osakkaiden omassa perustamiskokouksessa
- Tiekunta syntyy vasta, kun sen perustamisesta on
tehty ilmoitus Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin.
Kunnan ja valtion avustus tienpitoon:
- Valtio voi avustaa ELY-keskuksen kautta yksityisteiden tienpitoa sen mukaan, kun valtion talousarviossa
osoitetaan varoja.
- Samoin kunta voi varoistaan avustaa yksityisteiden
tienpitoa
- Valtion ja kunnan myöntäessä yksityistielain mukaista avustusta on tiellä oltava tiekunta, jonka tiedot
ovat Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja
kansallisessa tietojärjestelmässä eli Digiroadissa.
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SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
RUUKIN JA SIIKAJOENKYLÄN
TERVEYSASEMAT
Aukioloajat ja ajanvaraus lääkärin ja hoitajan
vastaanotoille
Ruukki: Vastaanoton aukioloajat: ma–to klo 8–16 ja
pe klo 8–15. Ajanvaraus: klo 8–10 välisenä aikana jätä
takaisinsoittopyyntö puh. 08 849 4612. Hoitotarvike- ja
diabetesvälinejakelu on ma-to klo 10-16, pe klo 10-15.
Siikajoenkylä: Vastaanoton aukioloajat: ma ja ke
8–16. Ti, to ja pe asiakkaat ottavat yhteyttä joko Ruukin
tai Raahen terveysasemalle. Viikolla 10 ei ole hoitajan
vastaanottoa. Ajanvaraus: klo 8–10 välisenä aikana
jätä takaisinsoittopyyntö puh. 08 849 4632. Hoitotarvike- ja diabetesvälinejakelu on ma ja ke klo 10-16.
Raahen terveysasema ja päivystys:
Raahen terveysasemalle p. 08 849 4580 voi ottaa yhteyttä, arkipäivisin klo 8-16. Päivystyksen p. 08 849 4511.

Sähköisen lääkemääräyksen uudistamista
voi pyytää apteekista, NettiRassin tai Omakannan kautta sekä omalta terveysasemalta. Sähköinen lääkemääräys uudistetaan 8 vuorokauden kuluessa.

Laboratorio
Ruukin terveysasemalla laboratorion näytteenotto on
avoinna ma–to klo 7.05–10.30. Ajanvaraus on ma–pe
8–11 Raahen laboratorion ajanvarausnumerosta, puh.
08 849 4838 tai NettiRassin kautta.
Siikajoenkylän terveysasemalla laboratorion näytteenotto on avoinna keskiviikkoisin klo 8–10.30, vain ajanvarauksella, ma–pe 8–11 Raahen laboratorion ajanvarausnumerosta, puh. 08 849 4838 tai NettiRassin kautta.
Keskiviikkona 6.3.2019 ei ole näytteenottoa.

Suun terveydenhuolto
Ruukin hammashoitolan ajanvaraus puh. 08 849 4728.
Siikajoenkylän hammashoitolan ajanvaraus puh. 08
849 4732.
Iltapäivystys on arkipäivisin klo 16–21 sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 8–21 Kokkolan pääterveysasemalla puh. 06 828 7461. Yöaikaan klo 21-08 suun
terveydenhuollon päivystyksestä vastaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri OYS yhteispäivystyksessä. Soita
päivystyksen puhelinneuvontaan 08 315 2655 aina ennen yhteispäivystykseen hakeutumista.

Neuvolat
Ruukin terveysaseman neuvolan puhelintunti on ma–
pe klo 12–13. Neuvolan puhelinnumerot ovat: 040 135
7905 (ruukkilaiset), 040 135 7715 (paavolalaiset ja revonlahtiset).
Siikajoenkylän terveysaseman neuvolan puhelintunti
on ma–pe klo 12–13. Neuvolan puhelinnumero on 044
439 4634.

Ajanvaraukset lastenneuvolaan 1½-, 3- ja 5-vuotiaiden lastentarkastuksiin sekä kouluille 6-vuotiaiden
esikoulutarkastuksiin voi tehdä myös NettiRassin
kautta.

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

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT
Ruukin terveysasemalla arkisin sairaanhoitaja Terhi
Hussa puh. 044 439 3803 (mielenterveys- ja päihdetyö) ja osan viikkoa sairaanhoitaja Päivi Alakangas (mielenterveystyö) puh. 040 135 7954.

AIKUISSOSIAALITYÖ
Sosiaaliohjaaja Anne Kujansuu puh. 040 135 7913
on tavattavissa Siikajoen terveyskeskuksen tiloissa
maanantaisin, tiistaisin ja perjantaisin. Asiointi ajanvarauksella. Puhelinaika ma-pe klo 10.00–11.00. Maahanmuuttajien asioista vastaa edelleen sosiaaliohjaaja
Hanna Sippala puh. 040 135 8088. Sosiaaliohjaajan
postit voi jättää terveysaseman ulko-oven seinustalla
olevaan postilaatikkoon tai terveysaseman vastaanoton ajanvarausluukulle.

SIIKAJOEN KOTIHOITO
Palveluesimies Pasi Tauriainen puh. 040 135 7878
Tiimit:
Paavola: puh. 040 135 7870
Ruukki: puh. 040 135 7873
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 ASIAKAS- JA
PALVELUOHJAUS
Palveluohjaus arkisin klo 9-15, puh. 040 135 7880.

VAMMAISPALVELUT
Kaarna-koti ja Työkeskus Paja-Pehkola vammaispalveluohjaaja Tanja Lievonen puh. 040 135 7902. Vammaispalveluohjaaja Ella Juntunen puh. 040 135 7904.
Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä Marjo Kokkaret
puh. 044 439 3717.
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OMAISOIVAN TOIMINTAA KEVÄÄLLÄ 2019
To 21.3. klo 13 Päiväkahvit Irma ja Heino Pietarilalla
(Tölvääntie 54, Ruukki, Tuomiojantieltä samasta liittymästä kuin vastaanottokeskus.)
Tervetuloa mukaan viettämään yhteistä iltapäivää yksin tai yhdessä läheisesi kanssa!
Ke 20.3. sekä 24.4. klo 13 kahvitellaan Heikinhovissa
la 6.4. ja 13.4. klo 9-16 Ovet-valmennus® Hyvinvointipiste NeuvoRassi (Raahe)
Tule avaamaan ovia uusille oivalluksille sekä vahvistamaan tietojasi ja taitojasi
omaishoitajuudesta, alueemme tukipalveluista, muutoksen kohtaamisesta ja vertaistuesta
sekä tutustumaan muihin samankaltaisessa tilanteessa oleviin. Lisätietoa ja ennakkoilm.
22.3. mennessä OmaisOivan työntekijöille puh. 044 551 6803/Riitta ja 044 551 6804/Milla.
ti 19.3. klo 13 ”Omaishoidon tila Raahen seutukunnan alueella” Raahen kirjaston näyttelytila. Tule
keskustelemaan omaishoitoasioista alueemme kansanedustajaehdokkaiden kanssa, mukana myös
hyvinvointikuntayhtymän edustus.
ke 17.4. klo 13 yhdistyksen kevätkokous OmaisOivan toimistolla Raahessa, Kauppakeskus Masto 2.krs
to 9.5. klo 9.30-14 Omaishoitajien koulutuspäivä Oulaisten ammattiopistolla teemalla mielenterveys- ja päihdeasiat,
omavastuu 15€/hlö, linja-autokuljetus. Ennakkoilm. 24.4. mennessä.
ti-to 14.-16.5. Voimaantumispäivät omaishoitajille ja omatoimisille hoidettaville Hotelli Kivitippuun.
Hinta 150€/hlö sis. 2 x aamiainen ja päivällinen, kuntosalin ja kylpylän vapaan käytön, karaoke- ja tanssi-illan ym.
mukavaa yhteistä ohjelmaa. Ennakkoilm. 18.4. mennessä. Yhteistyössä Jokilaaksojen OmaisOivan kanssa.
OmaisOivan toimisto: Kauppakeskus Masto, 2krs. (Ollinkalliontie 3, 92100 Raahe, Citymarkettia vastapäätä).
Toimisto on avoinna pääsääntöisesti maanantaisin klo 9-13.
OmaisOivan työntekijät ovat Riitta Sipola p. 044 551 6803 ja Milla Haapaniemi p. 044 551 6804.
Lisätietoa toiminnastamme Raahelaisen Seurat-palstalta, www.raahenomaishoitajat.fi sekä Facebookista.
Eduskuntavaalit 2019
Omaishoitajaliitto ry ajaa eduskuntavaalien 2019 vaali- ja hallitusohjelmatavoitteillaan omaishoidon mahdollistamista
erilaisissa elämäntilanteissa ja omaishoitajan jaksamisen turvaamista tarkoituksenmukaisilla palveluilla, riittävällä
palkkiolla ja vapailla. Vaalitavoitteisiin voi tutustua tarkemmin Omaishoitajaliiton nettiosoitteessa
www.omaishoitajat.fi/vaalit
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SIVISTYSTOIMI
Kirjastojen aukioloajat:
Ruukin pääkirjasto p. 040-3156 303
ma 12-20, ti-to 12-19, pe 10-16
Komppalinnan lähikirjasto p. 040-3156 350
ma 12-19 ja ke 9-15
Luohuan lähikirjasto p. 040-3156 351
ke 11-17
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
Sinikka Nymanin Erityiselämää -teoksen julkistamistilaisuus pääkirjastolla 1.3. 2019 klo 18

Pääkirjaston tammikuun näyttely:
Koe kaislan kutsu -näyttely
Pääkirjaston lukupiiri
15.3. klo 18: Wacklin: Sata muistelmaa Pohjanmaalta
8.2.2019 julkaistiin Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kirjastojen uusi e-aineistokokoelma, josta
löytyy entistä laajemmin muun muassa e-kirjoja,
e-äänikirjoja, e-lehtiä, musiikkia ja elokuvia. Asiakkaille tarjotaan aineistoja yhä useammalla kielellä ja
yhä useampaa palvelua on mahdollista käyttää etänä
ja myös mobiilisovelluksen kautta. Käy tutustumassa
OUTI-kirjastojen sivuilla!

KOULUTOIMISTON YHTEYSTIEDOT
Vt. sivistystoimenjohtaja, Ruukin koulun
ja Siikajoen lukion rehtori Juha Vaara P. 040 3156 433
(Tavattavissa Ruukin koululla.)
Toimistosihteeri Saila Juutilainen p. 040 3156 210
KOULUJEN YHTEYSTIEDOT
Gumeruksen koulu
Rehtori Jusa Honkala p. 0403156448
Toimistosihteeri Arja Sikkilä p. 040 3156 431
Kunnanvirasto/päivähoito p. 040 3156 240
Ruukin koulu ja Siikajoen lukio
Vt. sivistystoimenjohtaja, Ruukin koulun
ja Siikajoen lukion rehtori Juha Vaara P. 040 3156 433
Toimistosihteeri Rauni Rantoharju p. 0403156315
Luohuan koulu, Paavolan koulu, Revonlahden koulu
Koulunjohtaja Juha Isomaa/Luohua p. 0403156355
Koulunjohtaja Sari Sinkkonen/Paavolan koulu
p. 0403156363
Koulunjohtaja Anne Kujanpää-Kemola/Revonlahti
p. 0403156361
Toimistosihteeri Henna Salonpää p. 0403156316
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)siikajoki.fi

RUUKIN KANSALAISOPISTON

KEVÄTNÄYTTELY
Siikajoen Komppalinnassa
27.-29.4.2019
la 10-16, su 12-18, ma 10-15
Näyttelytöitä otetaan vastaa Komppalinnassa torstaina 25.4. klo 16-19
Työt saa hakea pois näyttelyn jälkeen
ma 29.4. klo 15-18.

ESIKOULUN ALOITTAMINEN SYKSYLLÄ 2019
Syksyllä 2019 esikoulun aloittavien lasten kouluun tutustuminen järjestetään seuraavasti:
GUMERUKSEN KOULU 8.5. klo 9.00 – 11.00.
Lisätietoja tarvittaessa p. 040 3156 448/040 3156 431.
LUOHUAN KOULU 10.5. klo 8.00-10.45.
Lisätietoja tarvittaessa p. 040 3156 355
PAAVOLAN KOULU 9.5. klo 8.15-11.00.
Lisätietoja tarvittaessa p. 040 3156 363
REVONLAHDEN KOULU 25.4. klo 9.00-11.15.
Lisätietoja tarvittaessa p. 040 3156 361
RUUKIN KOULU 15.5. klo 9.00–11.00.
Lisätietoja tarvittaessa p. 040 3156 433

Kouluilta lähetetään esiopetuksen aloittaville lapsille kirje kotiin koskien tutustumispäivän ohjelmaa sekä ilmoittautumislomakkeet aamu- ja iltapäivätoimintaan.
Aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittautumisen voi
tehdä tutustumispäivänä tai toimittaa lomakkeen jo
ennen tutustumispäivää kouluille AP/IP- toiminnan ohjaajalle tai kansliaan viimeistään 17.5.2019. Ryhmä järjestetään, mikäli ilmoittautuneita lapsia on vähintään 8.
Juha Vaara
Vs. sivistystoimenjohtaja

HUOMIO! Kansalaisopiston korukurssi la 16.3. ja 23.3. klo 12-17.
Opettajana Virve Huttunen. Ilm. opettajalle suoraan, puh. 050 3503064. Tervetuloa mukaan!
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Osoite:

Nimi:

Kilometrejä yhteensä:

Suorituksia yhteensä:

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

Helmikuu
km /
pv suoritus

HIIHTOKAMPANjAN SUORITUSKORTTI
1.2. - 31.3.2019

Maaliskuu
km /
pv suoritus

pv

km
suoritus

Liikuntasihteeri Marko Äijälä, puh: 040 315 6241
Meili: marko.aijala@siikajoki.fi.
Hietamaan laskiaistapahtuman (3.3.) yhteydessä Reijo Lampi tuo oman tynnyrisaunansa avantouintipaikalle klo 13-15. Vapaaehtoinen saunamaksu.
KÄYNNISSÄ YHÄ massaliikuntakampanja
eli Kansanhiihto suksitaan 1.2.–31.3. välisenä aikana :) Kyseessä ei ole kilpailu vaan tarkoitus jokaisen ”kerätä” mahollisimman palijo kilometrejä. Suorituskortti on
yläpuolella tai sen voi tulostaa kunnan nettisivulta. 12.4.
mennessä korttien palauttaneiden kesken arvotaan liikunnallisa palakintoja :) Myös aktiivisin kylä palkitaan :)
VESITALLAAJA jatkaa lauantaisin Kuntokeidas vesipekassa klo 13. Vesijumppaa ei ole 2.3. Muut jumppakerrat: 9.3. 16.3. 23.3. 30.3. 6.4. 13.4. 27.4. 4.5. 11.5.
18.5. 25.5.
Muistathan Senioripassin niin Vesipekan kuin
Zimmarin osalta. Lisätietoja Markolta.
Tavallisten Tallaajien kuntosaliryhmät
sekä keskiviikkonen Ruukin Liikuntahallin Boccia-ryhmä liikkuvat ja toimivat täydellä tohinalla! Ryhmiin mahtuu uusia mukkaan - tied. Markolta / vertaisohjaajilta
Talven VIIMEINEN KÄRPPÄREISSU ”kytätään” Play
Off´s pelien ensimmäiselle kierrokselle, jos vaan saadaan lippuja...
Liikuntatoimi on mukana seutukunnallisissa projekteissa eli Ikäintituutin Voimaa Vanhuuteen
sekä Nuorten Liikuntapassi-hankkeessa. Liikuntapassi lähteepi liikkeelle tammi/helmikuun taitteessa - ilmoitus tässä tiedotteessa. Passit ja lisäinfo
on jaettu yläkouluissa :)

Voimaa Vanhuuteen -projektin tiimoilta on tulossa uusi Vertaisveturikoulutus + tasapainopäivä sekä
muita juttuja:) Liikuntatoimi tekee yhteistyötä ja suunnittelee toimintoja yhdessä Rassin vanhustyön kanssa.
Maksuton
Vertaisveturikoulutus
on
Raahessa 1., 2., 10. ja 11. huhtikuuta klo 12-16 (16 h)
(matkakorvaus). Koulutukseen tulee ilmoittautua 22.3.
mennessä. Tämän koulutuksen avulla saat ohjaustaitoja
mutta myös lisää vinkkejä omaan kuntoiluusi! Liikuntatoimi on yhteydessä henkilöihin jotka eivät edelliseen koulutukseen päässeet osallistumaan.
Nuorten&aikuisten Salibandyturnaus pe
29.3. Ruukin liikuntahallilla. Ilmoita joukkueesi mukkaan
pellaamaan rennolla meiningillä.
Liikuntatoimesta voit maksutta lainata kävelysauvoja sekä lumikenkiä eli yhteyttä liikuntasihteeriin.
Liikuntasalivuorot löydät tuttuun tyylin kuntamme nettisivulta. Vuoron voit varata myös kesken kautta
ja sen voi myös perua milloin haluaa.
Talvikauden liikuntapaikoista toivotaan runsasta palautetta niin risujen kuin ruusujenkin muodossa. Siten
voimme kehittää & parantaa liikuntapaikkojemme ja virkistyalueidemme hoitoa! Palaute marko.aijala@siikajoki.fi.
Lauantaina 2.3. liikuntatoimi haastaa ihmiset, varsinkin lapsiperheet luistelemaan kuntamme jääkentille & kaukaloille. Nappaa jäältä ”hyvänmielenselfie”
itsestäsi, perheestäsi tai vaikkapa kelistä ja lähetä se
liikuntatoimeen Markolle yhteystietojesi kanssa wappina
tai meilinä. Kuvat julkaistaan liikuntatoimen facesivulla ja
kaikkia kuvan lähettäneitä odottaa yllätyspalkinto :)
Ota Siikajoen liikuntatoimi & virkistysalueet facesssa
seurantaasi eli TYKKÄÄ siitä :) Toki sivua voit seurata
www.siikajoki.fi - liikuntatoimi kautta.
PALAUTUS: Kirjastot ja kunnanviraston postilaatikko.
Palautus 12.4. mennessä.
Palkinnot toukokuun tiedotteessa.
Lisätietoa:Siikajoen liikuntatoimi
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KOIRAHIIHTOVUOROT
Hietamaan Vapaa-Aikakeskus, ke ja la klo 19:30- 22:00,
ma klo 9-12.
Tönkyräkangas, ma ja pe klo 19:30- (22:00)
Kirkkokukkula, ma ja pe klo 19:30- (22:00), ke klo 9-12
Häkkilänkangas, ke klo 12:00-17:00
Sisurata, ma ja to klo 19:30- (22:00), pe klo 9-12
Koirahiihtäjät: Lapsi – ja oppilasryhmät huomioitava!
Muista lämmitellä ja käyttää koira tarpeilla ennen ladulle menoa. Pidetään latu puhtaana ja siivotaan mahdolliset jätökset.
Latukäyttäytyminen
- Koiria tulee aina kohdella hyvin. Fyysinen kurittaminen ja epäinhimillinen kohtelu on kiellettyä.
- Huolehdi, että koirasi rokotukset ovat kunnossa, jos hiihdät
paikoissa, joissa käy myös muita koiria.
- Sairaalla tai loukkaantuneella koiralla ei tule vedättää
- Älä anna koirasi juoksennella irti ladulla tai parkkialueella

- Jätä toisia koiria kohtaan hyvin aggressiivisesti käyttäytyvä
koira kotiin tai laita koiralle kuonokoppa
- Kahdella koiralla hiihdettäessä on suositeltavaa käyttää seisinkiä (naru, jolla koirat yhdistetään kaulapannoista toisiinsa)
- Ole huomaavainen muita ladulla liikkujia kohtaan. Ilmoita
tulostasi hyvissä ajoin ja ilmoita tarvittaessa kummalta puolelta ohitat (”tulen vasemmalta/oikealta”). Ohituksen jälkeen
kiitoksen lausuminen sivuun väistäneelle ei juurikaan hidasta
vauhtia ja antaa lajin harrastajista positiivisen kuvan.
- Toista koirahiihtäjää ohittaessasi ilmoita niin ikään ohitusaikeistasi hyvissä ajoin ja suorita ohitus ripeästi koiraasi kannustaen. Ohitettava varautuu ohitustilanteeseen siirtymällä
ladun jompaan kumpaan laitaan ja antamalla ohittajalle reilusti tilaa ohittaa. Ohitettava voi ohitustapahtumaa nopeuttaakseen hiukan hiljentää vauhtiaan ja lyhentää vetonarua.

VUL:n koirahiihto-opas ja latukäyttäytymisohje:
www.vul.fi/wanhat-sivut/koirahiihtoopas.htm

Superviikonlopun tulokset:
Alakouluikäisten Salibandy - Komppalinna
(sekajoukkueet. (Reilu pelaaja)
1. Paavola (Arttu Lehto)
2. Siikajoenkylä (Juho Okkonen)
3. Ruukki (Akseli Mehtälä)
4. Revonlahti (Leo Mustonen)

Futsal – Ruukin liikuntahalli
1. Leijona Pojat
2. VOK, Ruukki
3. Kalajoen opisto
4. Oulun pojat
5. 420 – Haapavesi

KYLIEN VÄLINEN KAUKALOPALLOTURNAUS siirrettiin pelattavaksi lauantaina 2.3. klo 10 alkaen.
Pelipaikkana Kärkiniemen Urheilupuisto.

Ruukin kisan kerholaisten riemua torstain kerhossa Revonlahden koululla.
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Siikajoen nuorisopalvelut

päälle ovat tervetulleita odottavat äidit, äidit, isät, vauvvan tai taaperonsa kanssa. Lisätietoja saat nuorisoohjaajalta p. 040 3156 255.

Etsivä nuorisotyöntekijä Teija Iivarinen puh. 040 3156 243
Nuoriso-ohjaaja Elina Matkaselkä puh. 040 3156 255
Nuorten työvalmentaja Virpi Paaso puh. 040 3156 256
etunimi.sukunimi@siikajoki.fi
FACEBOOKISSA 			
Siikajoen Nuortentalo Ruori
Satelliitin Etsivä Teija
Siikajoen Nuoriso-ohjaaja Elina
Satelliitti Virpi

Koulunuokkarit Ruukissa!

INSTAGRAM
NuortentaloRuori
_satelliitti_

Siikajoennuorisotoimi_ellu

Nuorisotyöntekijät jalkautuvat viikoittain Ruukin koulukeskukselle, koulunuokkareiden merkeissä. Tuuppa nääki
torstaisin käymään ruokavälkällä klo: 11.15 - 11.55, yläkerran aulatilasa. Tuu moikkaa, pellaa, viettää aikaa yhesä :)

Koulunuokkarit Siikajoenkylällä!

Nuortentalo Ruori - neuvontaa,
vierellä astelua, tukea, virikkeitä,
toimintaa ja touhua.
Kaikki kunnan nuorisopalvelut löytyvät osoitteesta Pekkalantie 11. Täällä sijaitsee nuortentalo Ruori. Talosta
löytyvät nuoriso-ohjaajan, etsivän nuorisotyöntekijän ja
työvalmentajan toimistot, yksilö- sekä ryhmätyöpajavalmennusta, nuorisotilat, bänditilat, kerhotilat, ryhmätoiminnot, erilaiset teemaillat, kokoukset, tapahtumat,
leiritoimintoja jne. Tiloihin saa käydä tutustumassa tilojen aukioloaikoina. Toivommekin, että te tulisitte tutustumaan tiloihin sekä meihin työntekijöihin paikanpäälle.
Pelikahvila -toiminta Ruorilla!
Lisätietoja toiminnasta voit kysyä Teijalta tai hankkeen
Sannalta (p. 040-671 0702).
Seuraavat pelikerrat:
to 28.2. klo 18-20 Nuortentalo Ruorilla
to 14.3. klo 18-20 Nuortentalo Ruorilla
to 21.3. klo 18-20 Nuortentalo Ruorilla
to 4.4. klo 18-20 Nuortentalo Ruorilla
HUOM! Mitä sinulle kuuluu? - hanke järjestää maaliskuun lopussa lanit! Pysyhän kuulolla, lisää infoa tulossa
maaliskuun aikana.

Nuortentalo Ruorin kevät!
Ruorin säännöllinen viikko-ohjelma näyttää tältä:
Ma Nuorten bändin treenit klo: 16.00-18.00
4H-kerho klo: 16.00-17.30
Ti
4H-kerho klo: 15.00-16.00
Ke Nuokkarit nuorille (13-25-v.) klo:17.00-20.00
To
Ipanaklubi klo: 10.00-12.00. (parilliset viikot)
Pelikahvila -toiminta klo: 18-20 (yllä päivät)
Pe VaNu-nuokkarit (4-6lk) klo:16.00-18.00
Nuokkarit nuorille klo: 18.00-22.00
La
Nuokkarit ja taidepaja klo: 18.00-21.00 (joka
kuukauden eka lauantai.)
Liikuntakokeilut koulukeskuksen uusi Sali, käynti
iltakäyttäjien ovesta (kerran kuukaudessa)

Nuorisotyöntekijät jalkautuvat Siikajoenkylän koululle, koulunuokkareiden merkeissä. Tuuppa nääki käymään Bilsan
luokassa, ruokavälkällä klo: 11.15-11.45. kertoo kuulumiset tai vaikkapa pellailee kavereiden kans. Kevään kerrat;
ti 12.3., ti 2.4., ti 23.4. ja ti 14.5.

Lauantai nuokkarit ja taidepaja
nuortentalo Ruorilla!
Nuortentalo Ruorilla alkaa uutena toimintona kerran
kuussa nuokkarit, joissa teemana taide. Yhtenä projektina on pingishuoneeseen maalauksen suunnittelu sekä
toteutus. Jos oot kiinnostunut luovuudesta, ja haluaisit
olla mukana toteuttamassa nuortentalo Ruorille seinämaalausta, niin tuuppa sinäki rohkiasti mukkaa tekemään
yhessä. Kevään kerrat la 2.3. klo: 18.00-21.00, la 6.4. klo:
18.00-21.00. Lisätietoja saat nuoriso-ohjaajalta 

Talvileiripäivät alakoululaisille
Ruukissa sekä Siikajoenkylällä!
Ruukissa Nuortentalo Ruorissa ma 4.3. klo: 10.0015.00 ja Siikajoenkylällä Heikinhovissa ti 5.3. klo: 10.0015.00. Ohjelmassa muun muassa ulkoilua, käsillä tekemistä, leikkejä, pelaamista, syömistä, kivaa yhdessä
oloa. Leiripäivät ovat osallistujille ilmaisia. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 25.2. mennessä nuoriso-ohjaaja Elinalle p. 040 3156 255 tai elina.matkaselka(a)
siikajoki.fi. Ilmoittautuessasi kerro mahdolliset ruoka-aineallergiat. Yhdessä järjestävät Siikajoen nuorisotoimi
ja Siikajoen 4H-yhdistys.

Raahen ja Siikajoen nuorisotoimet
järjestävät yhteistyössä reissun
Superparkkiin!

Ipanaklubi Ruukissa ja
Siikajoenkylällä!
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perhetyö sekä
nuorisotoimi järjestää yhteistyössä Ipanaklubi –toimintaa. Ipanaklubi toimii Siikajoenkylällä Heikinhovin kylätalossa, parittomien viikkojen torstaisin klo: 10.00-12.00
sekä Ruukissa, jossa paikkana toimii nuortentalo Ruori,
parillisten viikkojen torstait klo: 10.00-12.00. Paikan-

Hiihtolomaviikko lähestyy eikä tekemistä? No kuule!
Torstaille 7.3. on luvassa Raahen ja Siikajoen nuorisotoimien järjestämä reissu Ouluun Superparkkiin.
Aikataulut ; Revonlahti Neste klo: 10.25, Ruukki nuortentalo Ruori klo: 10.35, Paavola Seo klo:10.45. Oulussa ollaan n.klo: 11.30. Lähtö takaisin Oulusta klo.
17.00. Reissu on suunnattu 12-17-vuotiaille nuorille, alle
12-vuotiaat huoltajan seurassa. Reissun hinta on 10e,
joka sisältää bussi kyydityksen sekä lipun superparkkiin.
Maksu käteisellä linja-autossa, joten varaathan tasarahan. Ruokailu tapahtuu reissulla omakustanteisesti. Sitovat ilmoittautumiset sähköisellä lomakkeella ti 26.2.
mennessä www.nastanetti.fi Lisätietoja? Ota yhteyttä
nuoriso-ohjaajan p. 040 3156 255.
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Ihanaisten tyttöjen ja naisten iltapäivä
Valtakunnallisena naistenpäivänä vietetään nuortentalo Ruorilla, teemapäivää. Eli merkkaappa sääki kalenteriin perjantai 8.3. klo: 14.00-17.00. Ohjelmassa luvassa
singstar-lauleskelua, kynsien lakkailua, herkuttelua, mukavaa yhdessä oloa. Tapahtumassa myöskin mukana
kosmetologi Sanna, Sannan kauneushuoneelta. Joten
mahdollisuus myöskin ihoanalyysiin, kulmien muotoiluun
ja värjäykseen sekä käsihoitoon. Lukion luokka pitää tapahtumassa kahviota. Tapahtuma on pääsymaksuton,
mutta varaappa kolikoita kahavilaan sekä halutessasi
Sannan kauneushuoneen palveluihin sekä tuotteisiin ;
Sannalla myynnissä meikkejä sekä ihonhoitotuotteita.
Tervetuloa sinä ihanainen olit sitten minkä ikäinen tahansa.

Hiihtoloman toimintoja nuorille!
La 2.3. nuorille klo: 18.00-21.00 taidepajan merkeissä
nuortentalo Ruorilla. Nuortentalo Ruorin aukioloajat:
Ma 4.3. nuoret klo: 18.00-22.00
Ke 6.3. nuoret klo: 12.00-15.00
Pe 8.3. nuoret klo: 18.00-22.00
La 9.3. Varhaisnuoret (4-6-luokkalaiset) klo: 16-18 ja
nuoret klo: 18.00-22.00.

Maaliskuun liikuntakokeilussa
kuntonyrkkeilyä!
Nuorisotoimi järjestää 13-20-v. nuorille maksuttomia
liikuntakokeiluja. Maaliskuussa luvassa on kuntonyrkkeilyä. Ohjaajana toimii Kaija Mäkisalo. Ajankohtana on
lauantai 16.3. klo: 17.00-18.45 ja paikkana on Ruukin
koulukeskuksen uusi sali. Paikkoja on rajoitetusti, siispä
ilmoittaudu pikimmiten nuoriso-ohjaaja Elinalle p. 040
3156 255

Nuori kulttuuri TEATRIS 2019 on täällä!
Lava on vapaa kaikille 10-25-vuotiaille teatterin parissa harrastaville. Raahen seudun teatris- aluefestari

16.3.2019 Pyhäjoelle. Tapahtuma on maksuton sekä kaikille avoin. Esityksen lajikirjo on laaja; puhe-, tanssi-, katu, fyysinen ja sanaton teatteri, sekä musikaalinen sekä
perfomanssi-ja esitystaide. Enintään 1/3 ryhmän jäsenistä saa poiketa ikärajoituksesta. Ohjaaja voi toki olla
myös ”yli-ikäinen”. Esityksen maksimipituus on 60min.
Säännöt sekä muuta infoa löydät yksityiskohtaisemmin
osoitteesta;
www.nuorikulttuuri.fi/teatris/saannot
sekä www.nuorikulttuuri.fi. Kaikki tapahtumaan osallistuneet ryhmät saavat esityksestään ammattilaisraadilta suullisen sekä kirjallisen palautteen. Aluefestareilta
valitaan raadin toimesta edustajia valtakunnalliseen
Teatris-tapahtumaan. Vuonna 2019 valtakunnallinen
Teatris järjestetään Jyväskylässä. Esiintymisten lisäksi
festariviikonlopun aikana on työpajoja sekä iltatilaisuuksia ja tietenkin muiden teatterintekijöiden kohtaamisia.
Lisätietoja? Kysyttävää? Ota yhteyttä nuoriso-ohjaaja Elinaan p. 040 3156 255 tai elina.matkaselka(a)siikajoki.fi

Kauneudenhoitoilta Ruukissa!
Maanantaina 18.3. klo: 17.00-19.30, paikkana nuortentalo Ruori (pekkalantie 11,ruukki). Parturikampaaja
Julia, hiushoitola Juliett:sta saapuu paikanpäälle, ohjeistamaan hiustenhoito asioissa sekä neuvoo nuoria tekemään toisilleen pikakampauksia. Tapahtuma on suunnattu 13-20-vuotiaille. Ilta on osallistujille maksuton,
sekä nuorisotoimi tarjoaa osallistujille kevyen välipalan.
Paikkoja rajoitetusti, siispä ilmoittauduthan viimeistään
8.3. mennessä nuoriso-ohjaaja Elinalle p. 040 3156
255 tai elina.matkaselka(a)siikajoki.fi.

Rasisminvastainen teemaviikko!
Viikolla 12 vietetään rasisminvastaista teemaviikkoa.
Planin lähettiläät vierailevat sillä viikolla yläkouluillamme
ohjaamassa oppitunteja. Lisäksi nuortentalo Ruorilla teemailta keskiviikko 20.3. klo: 17.00-20.00. Teemailta järjestetään yhteistyössä Siikajoen 4H:n kanssa. Tervetuloa!

MUUT
Revonlahden
kotikylä-yhdistys

- oman kylän parhaaksi LASKIAISTAPAHTUMA 5.3.2019 klo 11–15

KOTISEUTUTALOLLA REVONLAHDELLA
- lumiveistoskilpailu joukkueille. 2-5 hlö/joukkue
- poniajelua klo. 12.00-13.30, 2€ /henkilö
- lapsille liukumäki - moottorikelkkakyyditystä
- buffetissa: hernekeittoa, rasvarieskaa, makkaraa, laskiaispullia, kahvia, mehua, kaakaota jne.
Lumiveistoskilpailuun ilmoittautumiset ennak-

koon 3.3. mennessä nroon: 040-5508935, Minna.
Omat lumentyöstövälineet mukaan! Kaikki joukkueet palkitaan. Pakkasraja tapahtumalle -15
TERVETULOA VIETTÄMÄÄN LASKIAISTIISTAITA!
Maakirkko su 24.03.2019 klo 12.00 Revonlahden kotiseututalolla. Harri Joensuu. Jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit ja vapaata jutustelua
Kirkkoherra Harri Joensuun kanssa. Tervetuloa!
Revonlahden kotikyläyhdistys ry:n yleiskokous
ma. 25.2.2019 klo 18.00 Kotiseututalolla. Kahvitarjoilu, tervetuloa!
Kyläkirjailta ti. 26.02. klo 19.
Kahvimaksu 2€. Tervetuloa!
www.revonlahti.com
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Eläkeliiton
paavolan yhdistys

Eläkeliiton
ruukin yhdistys ry

Hallituksen kokous ti 19.3. klo 10 ns:lla.
Sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS

KEVÄTKOKOUS Ti 19.03.2019 klo 12.00

Hietamaalla Ruukin Formula K-kerhon Vauhtimajalla
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät
asiat. Kahvitarjoilu klo 11.30. Arvontaa y.m…
Tervetuloa! Hallitus

KotoTuvalla Paavolassa ke 27.3. klo 12.
Kuntokorttiarvonta, kahvitarjoilu.
TERVETULOA!

NUOHOUSPALVELUT

PAAVOLAN
SOTAVETERAANIT RY

SIIKAJOEN KUNNASSA

Nuohoojina Siikajoen kunnassa toimivat Kari
Hämäläinen ja Mika Ollikainen. Nuohouspiirin rajana
kulkee vanha Siikajoen ja Ruukin kuntaraja.

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään Paavolan
nuorisoseuralla maaliskuun 12. päivä, alkaen kello
12.00. Kokouksen alussa tarjoilua. Kokouksessa
käsitellään säännöissä määrätyt vuosikokousasiat.
TERVETULOA!
HALLITUS

Vanhan Siikajoen puolella nuohoaa
Kari Hämäläinen, puh. 040 589 3163,
vanhan Ruukin puolella
Mika Ollikainen, puh. 044 093 5386.

SIIKAJOEN 4H-YHDISTYS
HIIHTOLOMANMENOJA-Paikkoja voi kysellä vielä.
-Talvileiripäivä Ruukissa ma. 4.3.
-Talvileiripäivä Siikajoenkylällä ti 5.3.
-Reissu Leo’s Leikkimaahan ke 5.3.
Katso lisätietoja: www.siikajoki.4h.fi -tapahtumakalenterista, tai facebookista siikajoen 4hyhdistys.
NUORI, SINUSTAKO 4H-YRITTÄJÄ? OLISIKO HIETAMAAN KESÄKIOSKI SINUN TULEVA KESÄTYÖSI?
Hietamaan kesäkioski on 4H-yritys. Siikajoen 4H-yhdistys auttaa yrityksen perustamisessa, toiminnan
suunnittelussa sekä tsemppaa ja tukee yrittäjää toiminnan aikana. Yrityksen toiminnan ohjakset ovat
kuitenkin nuorten omissa käsissä, joka onkin yksi yrittämisen monista parhaista puolista.
Olisiko tässä sinun tuleva kesäduuni? Oletko innostunut, reipas ja rohkea, valmis sitoutumaan ja
ottamaan vastuuta toiminnasta? Olet mielellään ainakin 16-vuotias tai hieman nuorempikin, kunhan
täytät muut edellä mainitut ehdot erinomaisesti?
Jos kioskin pitäminen ei kiinnosta, mutta sinulla on muu yritysidea,
on 4H-yrityksen perustaminen yhtälailla mahdollista!
Kaikki 4H-yrittäjät saavat apua yrittäjyyteen 4H-yhdistyksestä.
Jos 4H-yrittäjyys edes vähänkään kiinnostaa, otapa yhteyttä 4H:n toiminnanjohtajaan, puh 040 527
9295.
PÄÄSIÄISASKARTELUT HUHTIKUUSSA
Tutut pääsiäisaskartelut taas huhtikuun alussa. Tarkemmat tiedot ilmoittautumisista ja muista tulee
meidän facebookin sivuillemme. Olkaa siis kuulolla!
Siikajoen 4H-yhdistys, Ruukinkuja 2, 92400 Ruukki. puh. 040 527 9295
siikajoki@4h.fi, www.siikajoki.4h.fi, www.facebook.com/Siikajoen4H
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PAAVOLAN KYLÄ- JA KOTISEUTUYHDISTYS
Sivultamme www.facebook.com/paavolanseutu
löydät tietoa Paavolan tapahtumista, toiminnasta
ym. kiinnostavista asioista. Käy katsomassa!
Paavolan museo avoinna sopimuksen mukaan.
Jäsenmaksut vuodelle 2019:
Henkilöjäsenyys 5 €, perhejäsenyys 10 €
Kannatusmaksu 20 €
Tilinumero: FI12 5317 0340 0044 95
Tule mukaan toimintaan!
Lisätietoa: Jari Sihvonen (puh. 040 411 6350)

SIIKAJOKIHIIHTO

PAAVOLAN NUORISOSEURA

Sunnuntaina 10.3. klo 11-15

Huoltopaikka KOTOVALINNAN parkkipaikalla, josta latu Siikajoen jäälle sekä
Paavolan kuntoradalle. Myynnissä
makkaraa ja arpoja, KotoTuvassa kahvia
ja pullaa, lapsille pulkkamäki.

Nuorisoseurantalo (Kirkkotie 14, Paavola)
Suunnitteletko juhlaa, tapahtumaa, kokousta tms.
Nuorisoseurantaloa vuokrataan tilaisuuksien jär(Jokijäällä liikkuminen omalla vastuulla!)
jestämiseen, ota yhteyttä (p. 0500 169 312/ Ami),
Tervetuloa!
voit käydä tutustumassa taloon. Kauttamme myös
pitopalvelu (p. 050 321 9133/ Eija).
Järjestää: Paavolan kylä- ja kotiseutuyhdistys
Jäsenmaksut vuodelle 2019:
Henkilöjäsenyys 5 €
KAHVI- JA PORINAILLAT
Kuntosali (6 kk) 15 €
Kuntosali (6 kk) 12 € (seuran jäsenille)
Paavolan Nuorisoseurantalolla
Tilinumero: FI27 5317 0310 0017 37
(joka toinen torstai)
Nuorisoseurantalon kuntosali avoinna joka
Torstait 7.3. ja 21.3. alk. klo 18.00
päivä klo 06.00 – 21.30.
Tarjoamme pullakahvit!
Paavolan valaistu hiihtolatu suuntaa
(vapaaehtoinen kahvimaksu)
Nuorisoseuralta Laurinsaareen, jossa taukoKaikki tervetulleita!
paikkana laavu. Radan edestakainen pituus
n.3,5 km. Laurinsaaren laavulla kuntovihkoon
Järjestää: Paavolan kylä- ja kotiseutuyhdistys,
nimen laittaneiden kesken arvotaan palkintoja!
Paavolan Nuorisoseura, Eläkeliiton Paavolan yhdistys
Defibrillaattori Paavolan Nuorisoseurantalolla.
ELÄKELIITON PAAVOLAN YHDISTYS
Katso lisätietoa kerhoista, talon vuokrauksesta
ym. kotisivulta www.paavolanns.fi
Teemme retkiä, käymme teatterissa ym.
Nähdään kerhoissa, tapahtumissa ja talkoissa! Pelaamme Bocciaa tiistaisin klo 16-18 Paavolan
Nuorisoseurantalolla ja lentopalloa tiistaisin
klo 17.30-19 Paavolan koululla. Kuntosaliryhmä
maanantaisin klo 11-12.30 Paavolan Nuorisoseurantalon kuntosalilla. Tule mukaan!
Ota yhteyttä!
Puheenjohtaja Matti Kelloniemi, p. 040 868 7527
lauantaina 27.4. klo 9-14
Jäsenasiat Liisa Meriläinen, p. 040 562 2738
Pöytäpaikka 5 € (pöytä ei sis. hintaan)
Toivotamme myös uudet jäsenet tervetulleiksi!
Telttapaikka 10 € (teltta ei sis. hintaan)
Lisätietoa:
Paikkavaraukset puh. 040 411 6350
www.elakeliitto.fi/paavola
Järjestää: Paavolan kylä- ja kotiseutuyhdistys ym.
www.facebook.com/ELpaavolanyhdistys

KEVÄTMARKKINAT
PAAVOLASSA
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Siikajoen
Vanhustenkotiyhdistys Ry

Hiihtokilpailut

Saarikosken koululla la 16.3. klo 12
Ilmottautumiset klo 11.00 alk.

Sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS

pidetään Siikapirtillä, Pitkätie 3, Siikajoki
torstaina 28.3.2019 klo 17:00.
Esillä sääntöjen määräämät aisat. Tervetuloa!

Tyyli on vapaa, sarjoja moneen lähtöön.
Tiedustelut puh. 0405858355.Tarjolla
kahvia,makkaraa ja muuta suuhun sopivaa.
Säävaraus. Tervetuloa!

spr siikajoen osasto

järjestää Saarikosken Kyläyhdistys

Sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS

Tervetuloa mukaan
Ruukin
to
KE 20.3.2019
klo kyläyhdistyksen
19.00.

Gluteenittomia herkkuja kevään juhliin
Taukokartano, Revonlahti.
-kurssi 16.3. klo 10 Gumeruksen koulu,
Ruukin kyläyhdistys
ry. on yleishyödyllinen
yhdistys, jonka
Sääntömääräiset
asiat. TERVETULOA!

Jaakontie 1, Siikajoki
asukkaiden yhteistyötä ja omatoimisuutta, kylän elinkelpois
Mukaan essu ja huivi, Hinta 10e/jäsen, 15e/ei jäsen. vaalia kulttuuriperintöä sekä toimia kylän edunvalvojana.
TIEKUNNAN KOKOUS
Ilm. 11.3. mennessä Anskulle 0440 221 559.
Järj. Siikajoen maa- ja kotitalousseura
Hemminkosken/Koskenkankaan
yksityisteiden
Vuosittaisia
tapahtumia mm.:
Liity jä
*
Toukokuussa
puutarhamessut
tiekunnan
kokous
Paavolan
Hemminkankaalla
Juurevat leivät ja leinonnaiset 13.4.
Käy täy
luomumarkkinat
Piia ja Tuomo
Haarasella, Hemminkoskentie 19,
klo 10-14 Rauhanyhdistys, Vähäläntie 7, Revonlahti * Syyskuussa
ja mak
* Kansansääennustuksen
SM-kisat
torstaina 21.3.
klo 18.30
Ota mukaan essu ja huivi tms. päähine.
TAI kan
avajaisetasiat,
/ joulutori
Sääntömääräiset
Koskenkankaan puolen
Ilm. 8.4. mennessä Merja Kujansuu 050 436 4706 * Joulukauden
tykset)
jyvityksen vahvistus, Muut asiat
Järj. Revonlahden maa- ja kotitalousnaiset sekä Oulun maa- ja
Maksu
Vahvistettavan
Lisäksi
yhdistys: jyvityksen voi halutessaan pyytää
kotitalousnaisten piirikeskus. Tämän kurssin toteuttamiseen
ennen
kokousta
kunnasta
Merja
Ojanperältä
on saatu avustusta opetus- ja
* ylläpitää ja kehittää toimintaa Kreivinsaaressa
kulttuuriministeriöltä
yhteistyössä muiden Hoitokunnan
toimijoidenpjkanssa
Lisätie
Tervetuloa mukaan Ruukin kyläyhdistyksen
* järjestäätoimintaan!
retkiä, tapahtumia, talkoita ja illanviettoja ruukin
* vuokraa kanoottia, myyntipöytiä ym.
Tervetuloa
mukaan
kyläyhdistyksen
toimintaan!
facebo
Ruukin
kyläyhdistys
ry. onRuukin
yleishyödyllinen
yhdistys, jonka
tarkoituksena on edistää kylän
asukkaiden yhteistyötä ja omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta, ja kyläkulttuurin kehittymistä,
Ruukin
kyläyhdistys ry. sekä
on yleishyödyllinen
yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää kylän
www.
vaalia
kulttuuriperintöä
toimia kylän edunvalvojana.
asukkaiden yhteistyötä ja omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta, ja kyläkulttuurin kehittymistä,
facebo
vaalia kulttuuriperintöä
Vuosittaisia
tapahtumiasekä
mm.:toimia kylän edunvalvojana.
Liity jäseneksi:
* Toukokuussa puutarhamessut
Käy täyttämässä jäsenhakemus nettisivuillamme
mm.:
*Vuosittaisia
Syyskuussa tapahtumia
luomumarkkinat
Liity
jäseneksi:
ja
maksa
yhdistyksen jäsenmaksu 10 e / jäsen
Toukokuussa puutarhamessut
** Kansansääennustuksen
SM-kisat
Käykannattajajäsenmaksu
täyttämässä jäsenhakemus
TAI
(mm.nettisivuillamme
yritykset, yhdisSyyskuussa luomumarkkinat
** Joulukauden
avajaiset / joulutori
Ruukin
kyläyhdistys
ja
maksa
yhdistyksen
jäsenmaksu
10 ery:n
/ jäsen
tykset)
50e.
* Kansansääennustuksen SM-kisat
TAI
kannattajajäsenmaksu
(mm.
yritykset,
yhdisMaksu tilille FI66 5317 1720 0178 67
* Joulukauden
avajaiset / joulutori
Lisäksi
yhdistys:
tykset) 50e.
* ylläpitää ja kehittää toimintaa Kreivinsaaressa
Maksu tilille FI66 5317 1720 0178 67
Lisäksi yhdistys:
yhteistyössä
muiden toimijoiden kanssa
Lisätietoa:
ylläpitääretkiä,
ja kehittää
toimintaa
Kreivinsaaressa
** järjestää
tapahtumia,
talkoita
ja illanviettoja ruukinkyla.blogspot.fi
Sika
muidenmyyntipöytiä
toimijoiden kanssa
*yhteistyössä
vuokraa kanoottia,
ym.
Lisätietoa:
Kreivinsaaressa
* järjestää retkiä, tapahtumia, talkoita ja illanviettoja facebook.com/ruukinkyla
ruukinkyla.blogspot.fi
* vuokraa kanoottia, myyntipöytiä ym.
facebook.com/ruukinkyla
www.kreivinsaari.fi
Kokouksessa käsitellään
facebook.com/kreivinsaari
sääntöjen määräämät asiat.
www.kreivinsaari.fi
facebook.com/kreivinsaari
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

KEVÄTKOKOUS
to 4.4. klo 19

Kreivinsaaren
Kreivinsaaren
kamariteatteri
kamariteatteri

Ruukin kyläyhdistys ry:n
Ruukin kyläyhdistys ry:n

KEVÄTKOKOUS
to 4.4. klo 19
KEVÄTKOKOUS
Kreivinsaaressa
to 4.4. klo 19
Kreivinsaaressa
Kokouksessa
käsitellään

sääntöjen
määräämät
asiat.
Kokouksessa
käsitellään
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
sääntöjen
määräämät
asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
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Sikanauta ja Lepokoti Rauha
pe 15.3
klo 19.00 Rauha
Sikanauta
ja Lepokoti
la 16.3
pe
15.3 klo
klo 17.00
19.00
su
la 17.3
16.3 klo
klo 14.00
17.00
pe
klo 14.00
19.00
su 22.3
17.3 klo
la 23.3
pe
22.3 klo
klo 17.00
19.00
su
la 24.3
23.3 klo 14.00
17.00

K
ka

Julkinen tiedote

Perinteinen

LASKIAISRIEHA
Hietamaalla su. 3.3.2019 klo 11-14
Ohjelmassa:
- Hiihtokilpailut
- Mäenlaskua
- Moottorikelkkailua
- Lumikenkä-piste
- Myytävänä makeaa ja suolaista (makkaraa,yms...)
- Vauhtimajan tilat avoinna

TERVETULOA!

Järjestäjinä: Ruukin FK-Kerho ry, Siikajokivarren kelkkailijat ry, Siikajoen kunta, Eläkeliiton Ruukin
yhdistys, yms...

Esitykset
Kreivinsaaressa
15.3 klo 19.00
16.3 klo 17.00
17.3 klo 14.00
22.3 klo 19.00
23.3 klo 17.00
24.3 klo 14.00

Esitys kestää noin 1,5h.
Lippu 15e sisältää kahvin väliajalla ( yhdistyksen jäsen -2e)
Varaathan lippusi pikapuoliin, ettet jää ilman!

puh. 046-5819325
Yhteistyössä Ruukin kyläyhdistys

Ruukin Näyttämö Esittää

Hulvatonta menoa Kreivinsaaressa! Esa-Pekka Tiitisen satu: Sikanauta-muu ei auta ja
Kososen Oton komedia Lepokoti Rauha katkaisevat arjen ja antavat kevään tulolle siivet!

SIIKAJOEN KUNNAN
VARHAISKASVATUSPAIKKOJEN
HAKEMINEN
HAE 31.3.2019 MENNESSÄ

Haku koskee uusia hakijoita.
Varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea vähintään neljä
kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee paikan. Huoltajien
työllistyessä tai opiskelun alkaessa yllättäen hoitopaikkaa on
haettava kaksi viikkoa ennen kuin tarve alkaa.
SÄHKÖINEN DAISY-ASIOINTIPALVELU
Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköisesti Siikajoen kunnan sivuilla https://www.siikajoki.fi/varhaiskasvatukseenhakeminen, linkki Varhaiskasvatuksen e-asiointiin. Palvelun
suora osoite on https://siikajoki.daisynet.fi/eDaisy
Mikäli toivotte hoitopaikan vaihtoa tai haluatte ilmoittaa
muutoksista, tehkää muutosilmoitus e-asiointipalvelussa.
Mikäli sähköinen asiointi ei onnistu, saatte hakulomakkeen
päivähoitotoimistosta, jonne lomake myös palautetaan
(Siikajoen kunta / varhaiskasvatus, Siikasavontie 1 A, 92400 Ruukki).

Varhaiskasvatuspaikan myöntämisestä lähetetään tieto
antamaanne sähköpostiin ja päätös on luettavissa eDaisy
-asiointipalvelussa. Varhaiskasvatuksesta peritään asiakasmaksulain mukainen kuukausimaksu. Lisätietoa varhaiskasvatuspaikoista ja hakemisesta: varhaiskasvatusjohtaja
Sari Mällinen, puh. 040 3156 301, sari.mallinen@siikajoki.fi

Kiinnostaako Golf?
Golf on sosiaalinen liikuntamuoto ja kaikille
sopiva harrasstus. Pelikierroksen aikana golfaaja
kävelee huomaamattaan keskimäärin 8,2km,
hyvässä seurassa!. Laji haastaa ja irroittaa
harrastajansa tehokkaasti arkiympyröistä.
Pelatessa fyysinen rasitus vastaa nykystä
terveysliikunnan suositustasoa. Golfissa yhdistyy
saumattomasti ulkoilu ja liikkuminen luonossa.

Golf on ennen kaikkea seurapeli!

HEVOSHÄPPENINKI 16.3. klo 10-14
Ohjelma:
- näyttely
- kepparikisa 2e/osallistuja
- talutusratsastus 1e/kierros
- hevosajelu 1e/kierros
- hevostenhoitopiste
- hevosaiheinen askartelu
- kanttiini
Vapaa pääsy, pakkasraja -20˚C
Tervetuloa Ruukin maaseutuopistolle!
www.rmo.fi
Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muutoksiin

Raahentienoon Golf järjestää kesän aikana alkeiskursseja sekä
lapsille suunnattua ohjattua toimintaa Siikajoenkylällä.
Golfkentällä toimii myös kesäisin ravintola, johon kaikki ovat
tervetulleita! Tutustu koulutustarjontaamme ja seuraan
tarkemmin osoitteessa www.rtg.fi

