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Siikajoen kuntatiedote 2/2020
Jaetaan jokaiseen siikajokiseen talouteen
Painos: 2900 kpl
Seuraavan Siikasanomien materiaali ehdottomasti
TI 18.2. klo 15 mennessä os. kuntatiedote@siikajoki.fi
Lehti 3/2020 ilmestyy 27.2.

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

Kevättä kohti
Kulunut talvi on ollut erikoisen lämmin, vähäluminen ja
pimeäkin, mutta kevättä ja valoisampaa aikaa kohti ollaan menossa viikko viikolta. Säätilat ovat vaikuttaneet
sen, että liukkaudentorjuntaa on tehty kaavateillä ja kiinteistöjen piha-alueilla keskimääräistä enemmän. Liukkaus on todellinen ongelma myös yksityisteillä, joita kunnassa on paljon. Valtuusto on hyväksynyt vuoden 2020
talousarvioon yksityisteiden vuosikunnossapitoon (väh.
200 metrin pituiset vakituisen asutuksen tiet) avustusrahaa samansuuruisena kuin se oli vuonna 2019, joten
avustus tuo osaltaan helpotusta vuosikunnossapitoon.
Toivottavasti lopputalvi ehtii tuomaan paremmat olosuhteet hiihtoladuille ja jääkentille. Jokijään tilanne näyttää siltä, että turvallista kulkemista vaativaa jäätä ei
saada koko talvena.
Rakennusjärjestyksen päivitys on edennyt luonnosvaiheeseen, jota Tekninen lautakunta käsitteli 15.1.2020
olleessa kokouksessa, jossa rakennusjärjestysluonnos
päätettiin asettaa yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi,
jolloin siihen voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja. Lopullisen päätöksen rakennusjärjestyksestä tekee
valtuusto. Nykyinen voimassaoleva rakennusjärjestys
on hyväksytty vuonna 2011, jonka jälkeen lainsäädännössä on tapahtunut muutoksia ja päivitystyö on tullut
ajankohtaiseksi. Yhtenä tavoitteena uudistuksessa on
keventää vaikutuksiltaan vähäisten toimenpiteiden luvanvaraisuutta.
Olen jäämässä eläkkeelle kuluvana keväänä, jonka
takia voi katsoa hieman taaksepäin, mutta myös tulevaisuuteen. Tässä lyhyesti muutamia asiakokonaisuuksia
eri vuosikymmeniltä hyvin yleisellä tasolla, jotka ovat jääneet muistikuviin:
• Koko maassa 1980 -luku oli kunnissa, myös silloisessa Ruukin kunnassa hyvin voimakasta palveluiden kehittymisen aikaa kaikilla kunnan toimialueen sektoreilla.
Kuntalaiset näkivät tulevaisuuden myönteisenä, esim.

omakotitaloja rakennettiin parhaina vuosina noin 30 kpl.
• Seuraava vuosikymmen 1990-luku alkoi toisella
tavalla, valtakunnallinen voimakas talouslama vaikutti
monien yksityisten ihmisten elämään, myös kuntatalouksiin. Ruukin kunta teki silloisissa olosuhteissa kauaskantoisia päätöksiä, mm. Yrityspuisto Oy:n toiminta aloitettiin A.Ahlströmin villatehtaan toiminnan päättymisen
jälkeen. Vastaanottokeskuksen toiminta alkoi 1990 -luvun alkupuolella kunnan järjestämänä toimintana ja se
jatkuu kunnassa edelleen Punaisen Ristin järjestämänä
toimintana.
• Ruukin ja Siikajoen v. 2007 alkaen tapahtunut kuntaliitos sävytti 2000 -lukua.
• Uuden koulukeskuksen rakentaminen 2010- luvulla Ruukkiin oli kunnalta merkittävä asia, johon liittyi
eräs yksityiskohta rahoitukseen liittyen; Siikajoen kunta
oli koko valtakuntaa ajatellen viimeinen kunta, joka sai
koulun rakentamiseen valtionrahoitusta.
Tämän hetken näkymien perusteella Siikajoen kunnalla
on hyvä tulevaisuus itsenäisenä kuntana, jolloin palveluiden järjestäminen ja taso on kunnan päätettävissä.
Laaja, maaseutumainen ja hyvien liikenneyhteyksien
kunta meren äärellä antaa mahdollisuuksia asumiselle
ja yrittämiselle. Kaupunkien läheisyys vaikuttaa myönteisesti.
Laajakaistan rakentamisen myötä tietoliikenteen
toiminta paranee kunnan asukkaille ja yrittäjille, esim.
etätyön tekeminen tulee olemaan nykyiseen tekniikkaan
verrattuna varmemmalla pohjalla.
Kuntien yhteistyötä palveluiden järjestämisessä monilla eri toiminta-alueilla kannattaa jatkaa.
Omalta osaltani kiitän lämpimästi kaikkia yhteistyöstä.
Kevättalvi on hyvää liikunnan ja ulkoilun aikaa. Eri puolilla
kuntaa on kunnan, eri järjestöjen ja osakaskuntien ylläpitämiä laavuja ja grillikotia, joita voi käyttää retkikohteina.
Pekka Aitto-oja
Tekninen johtaja

KUNNANVIRASTO ON AVOINNA 1.1.2020 alkaen
MAANANTAI-TORSTAI 9.00-15.00, PERJANTAI 9.00-14.00
Mikäli haluatte palvelua viraston aukioloajan ulkopuolella, varatkaa aika asiaanne koskevalta henkilöltä.
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HIEKOITUSHIEKKAA
KUNTALAISILLE

KYLIEN HELMINAUHA
Kunnan alueella ideoidaan yhteistyössä kuntalaisten kanssa kyliä yhdistävää virkistysreitistöä.
Tavoitteena on tehdä kylien omia kyläkohtaisia
reittejä ja taukopaikkoja ja yhdistää reitit helminauhaksi. Reiteistä pääosa tehdään kävellen tai
pyörällä kuljettaviksi ja osa mahdollisuuksien mukaan esteettömiksi. Reittien teossa hyödynnetään jo olemassa olevia polun tai teiden pohjia.
Kuntalaisten asiantuntevuus on tärkeää. Siksi kutsumme kaikkia asiasta kiinnostuneita kyläiltoihin:
29.1. klo 18-20 Heikinhovi
3.2. klo 18-20 Karinkannan Ns
6.2. klo 18-20 Revonlahden Kotiseututalo
10.2. klo 18-20 Kreivinsaari
12.2. klo 18-20 Paavolan Ns
17.2. klo 18-20 Tönkyräkangas

Ruukkiin tulee hiekkakuorma vanhan kunnanviraston parkkipaikalle, mistä saa hakea hiekoitushiekkaa itselle. (Tästä siis saa hakea myös
Paavolaan, Luohuaan, Revonlahteen yms.) Lisäksi
Siikajoen kylälle tulee myös kuorma terveysaseman
pihalle. Hiekkaa saa hakea kaikki kuntalaiset oman
pihan hiekoitukseen. Pysytään pystyssä!

Kuntatiedotetta ei enää lähetetä kunnan ulkopuolella asuville tilaajille. Kuntatiedotteen
voi lukea netin kautta osoitteessa
http://www.siikajoki.fi/kuntatiedotteet.

Tule mukaan ideoimaan yhteistä ulkoilureittihanketta ja oman kyläsi reittejä!
Lisätietoa hankkeesta:
Kirsi Autio p. 040 3156 461

Kesäkuun kuntatiedote lähetetään
kaikille kesäasukkaille.

RUOKALISTA
ELÄKELÄISILLÄ ON MAHDOLLISUUS RUOKAILLA ARKIPÄIVISIN:
Mäkelänrinteellä aamupala klo 9.00 – 9.45, hinta 3,50, lounas ma-su klo 11.00 – 13.00 hinta 5,30 €
Paavolan koululla lounas klo 10.00 – 11.00, hinta 5,10 €
Ruokalippuja voi
Revonlahden koululla lounas klo 10.30 – 11.30 hinta 5,10 €
ostaa kunnanviraston
Gumeruksen koululla lounas klo 10.30 – 11.45 hinta 5,10 €
neuvonnasta
ja kouluilta.
Luohuan koululla lounas klo 11.00 – 11.30 hinta 5,10 €
20192020

5, 11, 17, 23

6, 12, 18, 24

1, 7, 13, 19, 25

2, 8, 14, 20, 26

3, 9, 15, 21, 27

4, 10, 16, 22, 28

MA

Keltainen broilerikastike
Ohra
Mustaherukkahillo
Tuoresalaatti

Perunasoselaatikko
Tuoresalaatti
Puolukka

Mango-broilerikastike
Pasta
Tuoresalaatti

Nasi Goreng
Riisi
Tuorepala

Broilerikastike
Riisi
Mustaherukkahillo
Tuoresalaatti

Jauhelihakastike
Perunat
Tuoresalaatti
Puolukka

Jauhemaksa /
Jauhelihapihvit
Perunasose
Tuoresalaatti

Riisipuuro
Marjasoppa
Leikkele
Tuorekurkku
M-R Lihakeitto

Pinaatti-/Porkkanaohukaiset
Perunasose
Melonisalaatti

Kiinalainenkeitto
Leipä
Hedelmä

Kasvis-/
bataattipihvi
Perunasose
Tuoresalaatti

Broilerikiusaus
Tuoresalaatti

Talon tapaan

Uunikala
Perunat
Punajuuriomenasalaatti

Lapinukonkeitto/
Liha-juureskeitto
Puolukkakiisseli
Tuorekurkku

Kalapihvit/-pyörykät
Juuresmuusi
Tar-tar
Punajuuri
Tuoresalaatti

Makaroonilaatikko
Salaatti

Lihakeitto
Leipä, juusto
Tuorekurkku

Kebabvuoka
Tuoresalaatti

Makkarakastike
Perunat
Tuoresalaatti
Kurkkusalaatti

Lohikiusaus
Punajuuri
Tuoresalaatti

Ohrapuuro, soppa
Leikkele
Tuorekurkku
M-R Makkarakeitto

Merenneidonkalakeitto
Rieska
Jääsalaatti

Kasvislasagnetta
Tuoresalaatti

Lohikeitto
Ruisleipä
Hedelmä

Spaghettipaistos
Tuoresalaatti

Hernekeitto
Leipä, juusto
Hedelmä

Kinkkukiusaus
Tuoresalaatti
Puolukka

Lihakastike
Perunat
Salaatti
Punaherukka

Kalakeitto
Ruisleipä
Maksamakkara
Hedelmä

TI

KE

TO

PE

Joka päivä tarjotaan leipä, ravintorasva ja ruokajuoma. Muutokset ruokalistaan ovat mahdollisia raakaaineiden saatavuuden ja toimitusten vuoksi. Allergeeneista saa tietoa keittiöhenkilökunnalta.
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MAASEUTUPALVELUT
ELÄINMÄÄRÄN ILMOITTAMINEN
Ilmoituksen vuoden 2019 eläinmääristä voi tehdä
17.2.2020 asti.
7. tammikuuta 2020
Viljelijät voivat nyt ilmoittaa vuonna 2019 hallinnassaan
olleiden sikojen, siipikarjan, hevosten ja ponien määrät
verkkoasiointipalvelu Vipussa (https://vipu.ruokavirasto.fi). Ilmoitusaika päättyy 17.2.2020.
Eläinmääräilmoitus on pakollinen tiloille, jotka ovat hakeneet eläinten hyvinvointikorvausta sioista tai siipikarjasta vuonna 2019. Korvauksen määrä lasketaan ilmoitetun eläinmäärän perusteella.
Eläinmääräilmoituksen voi tehdä siipikarjasta, hevosista ja poneista myös silloin, jos maatila haluaa käyttää
eläinmääriä luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen, sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun
tuen tai luonnonmukaisen tuotannon kotieläinkorotuksen eläintiheyslaskennassa. Jos tilan eläintiheys täyttyy
nautojen, lampaiden, vuohien ja sikojen määrillä, eläinmääräilmoitusta ei tarvitse tehdä, koska hallinto saa
tiedot eläimistä suoraan eläinrekistereistä.
Ilmoitus koskee myös yhteisöä tai yhteisössä määräysvaltaa käyttävää osallista, jos yhteisö haluaa käyttää
eläintiheyslaskennassaan osallisen eläinmääriä tai päinvastoin. Yhteisön tai osallisen on ilmoitettava ne eläinrekisterit, joista saatavia tietoja haluaa käyttää eläintiheyslaskennassaan.

LUOMU V. 2020
Vuonna 2015 annetut luomusitoumukset päättyvät
huhtikuussa 2020. Voit hakea sitoumuksellesi vuoden
jatkoa kevään päätukihaussa.
Myös uudet luomusitoumukset ovat haettavissa. Voit

myös liittää sitoumukselle lohkoja, jotka ovat olleet viime
vuonna luomusitoumuksella. Kevään aikana varmistuu,
voiko vanhoihin sitoumuksiin hakea lisäalaa.
Keväällä 2020 voit lisäksi
• vastaanottaa luomusitoumuksen saadessasi hallintaasi lohkoja, jotka ovat olleet 2019 luomusitoumuksella
• vaihtaa kasvisitoumuksen kotieläinsitoumukseksi tai
toisinpäin.
Luomun peruskurssi
Ylivieska, Hotelli Käenpesä, Lintutie 1
11.2. - 13.2.2020 ja 18. - 19.2.2020
Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen: olli.valtonen@proagria.fi, 040 735 5519
Luomukotieläinpäivät
Kalaravintola Vihiluoto, Tupos 26. - 27.2.2020
Lisätiedot: sanna.suomela@proagria.fi, 0400 412 637
Pohjoisen Luomupäivät 2020
Kalajoki 20.2. - 21.2.2020
Lisätietoja: viivi.virkkula@proagria.fi, 043 827 2282
Luomukoulutukset on tarkoitettu kaikille viljelijöille, jotka
ovat kiinnostuneet maan kasvukunnon parantamisesta,
karjanlannan käytön tehostamisesta ja valkuaiskasvien
viljelystä. Peruskurssi täyttää luomukasvintuotannon
sitoumuksen vaatiman oppimäärän. Vuonna 2020 luomukotieläinsitoumus edellyttää kahden päivän koulutusta luomukotieläintuotannosta.

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

TEKNINEN TOIMI
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.

MAANTEIDEN TIENKÄYTTÄJÄN LINJA
ELY-Keskuksella on yleisten maanteiden käyttäjille puhelinnumero, johon voi soittaa ja antaa palautetta maanteiden kunnosta, valaistuksista ja liikenteen ongelmista
ja liikennemerkeistä. Puhelinnumero on: 0200-2100
Paikallispuhelun hinnalla 24 tuntia vuorokaudessa.
Palvelu toimii siten, että liikennepäivystäjä ottaa vas-

taan asian, dokumentoi ja lähettää asian alueen kunnossapitourakoitsijalle toimenpiteitä varten.
Kunnan kaavateitä Ely:n tienkäyttäjän linja ei koske,
niistä annetaan palaute kunnan tekniseen toimeen.

Vaarallisen jätteen käytännöistä
yrityspuolelle
Siikajoen jäteaseman palvelut on tarkoitettu kodeille.
Yritykset voivat viedä sinne tuottajavastuun alaisia tuotteita korvauksetta, kuten kotitalouslaitteisiin rinnastettavia sähkölaitteita kohtuullisia määriä, loisteputkia,
energiansäästölamppuja, ajoneuvojen lyijyakkuja sekä
metalliromua vastaanottoresurssien puitteissa ja vain
aukioloaikana. Jäteasema on avoinna arkitiistaisin klo
16.00 – 19.00. Jäteasema sijaitsee Ruukin Yrityspuistossa Ahlströmintiellä entisessä Kontiohallissa.
Oulun Jätehuollon vaarallisen jätteen keräysauto
kiertää koko toimialueella 3-4 viikon välein. Keräysautol-
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la on mahdollisuus hakea yrityspuolen jätettä suoraan
yrityksistä. Nouto sekä jätteenkäsittelymaksut laskutetaan jätteen tuottajalta. Nouto- ja hintatiedustelut mari.
juntunen@kiertokaari.fi.
Maksuton öljyjätteen (200 litraa tai enemmän) noudon valtakunnallinen tilausnumero on 010-636 6031.
Kiertokaari Oy:llä on yritysten vaarallisen jätteen
kiinteä vastaanottopalvelu vain Ruskon jätekeskuksessa Oulussa.
Katso lisää jätteen lajittelusta, palveluistamme ja
hinnoistamme www.kiertokaari.fi.

Kierrätyspisteet:
Kierrätyspisteitä hoitaa valtakunnallinen Suomen pakkauskierrätys Rinki Oy. Siikajoen kunnan kierrätyspisteet sijaitsevat seuraavissa paikoissa:
- Paavola, Keskustien P-paikalla
- Ruukki, K-Marketin P-paikalla
- Revonlahti, Myllylän autokorjaamon piha-alueella
- Siikajoenkylä, Terveysaseman P-paikalla
- Ruukki, Salen takapihalla oleva on poistettu
rakennustyön takia.
Kierrätyspisteisiin saa tuoda kotitalouksista tulevaa
pienmetallia, paperia, kartonkia ja lasia. Muita jätteitä
kierrätyspisteisiin ei saa tuoda.
Rinki Oy on järjestänyt muovinkeräyspisteen Revonlahden kierrätyspisteeseen Myllylän autokorjaamon
piha-alueelle. Astioihin voi panna kotitalouksista tulevaa
muovijätettä.
Kierrätyspisteiden pisteiden siisteyttä ja tyhjennyksiä koskevat yhteydenotot osoitetaan Ringin asiakaspalveluun: puh. 0800 133 888 ma – pe klo 7 – 21 ja la 9
-18, asiakaspalvelu@rinkiin.fi.

Siikajoen jäteaseman palvelut
Jäteasema on avoinna arkitiistaisin klo 16–19 ja se
sijaitsee Ruukin yrityspuistossa, Ahlströmintiellä entisessä Kontiohallissa. Juhlapyhinä jäteasema on suljettu. Jäteaseman hoitourakoitsijana toimii Siikajoen
4H-yhdistys. Jäteasema on tarkoitettu Siikajoen kotitalouksista syntyvälle vaaralliselle jätteelle, esimerkiksi
nestemäisille maaleille, lakoille, liuottimille, akuille tai pienille jäteöljymäärille (max 30 litraa) sekä myrkyt, torjunta-aineet (pienet määrät), loisteputket ja energiansäästölamput otetaan vastaan jäteasemalla veloituksetta.
Jäteasemalle voi viedä myös kotitalouskäyttöön tarkoitettuja rikkinäisiä sähkölaitteita sekä metalliromua
veloituksetta. Metalliromulla tarkoitetaan esimerkiksi
kattopeltejä, rännejä, metallisia huonekaluja, kuivattuja moottoreita ja ylipäätään kaikkia metallisia esineitä.
Kiinteistön omistaja voi tuoda jäteasemalle myös jää-

kaapit, pakastimet ja pesukoneet veloituksetta.
Satunnaiset (enintään 200 kg tai 1 m3) peräkärrykuormat kuivaa sekajätettä voi tuoda jäteasemalle
maksullisena palveluna. Tällä tarkoitetaan sellaista
jätettä, joka ei mahdu omaan jäteastiaan, esimerkiksi
huonekaluja ja vähäistä määrää remonttijätettä. Tällaisen pienen jäte-erän vastaanottohinta on 30e. Jäteasemalla on siirrytty siihen, että maksu suoritetaan
laskutuksella, tätä varten asiakkaan tulee varautua henkilöllisyyden todistamiseen jäteasemalla. Suuret ja toistuvat kuormat otetaan vastaan Ouluun Ruskon jätekeskukseen, kuten esim. rakennustyömailta tai vastaavista
kohteista syntyvä jäte on määrältään niin suurta, että
se on toimitettava suoraan Ruskon jätekeskukseen.
Jäteasema ei ole tarkoitettu yhdyskuntajätteelle, ts.
tavalliselle arjessa syntyvälle jätteelle, joka aiheuttaa
esim. hajuhaittoja. Tällainen jäte laitetaan aina omaan
jäteastiaan, jonka jätteenkuljetusyritys tyhjentää.
Suuret erät jäteöljyä, 200 litran tynnyrit ja sitä isommat määrät: nouto pyydetään suoraan valtakunnallisista keräysautoista, jotka käyvät hakemassa suoraan
tilalta tai yrityksestä, tilaukset voi osoittaa joko Fortumille tai Lassila&Tikanojalle.
Lisätietoja kaikkiin edellä mainittuihin asioihin antaa:
Kiertokaari Oy:n Mari Juntunen, p. 044 703 3977

SÄIDEN VAIKUTUS TALVILIIKUNTAPAIKKOJEN YLLÄPITOON
Kuluvan talven sää on ollut poikkeuksellisen vaihtelevaa.
Jääkenttien, kaukaloiden ja hiihtolatujen ylläpitoon
vaikuttaa ratkaisevasti säätila, koska kaikki ovat ulkoliikuntapaikkoja. Lumen vähyys estää latujen ylläpidon
ja lämmin säätila jääkenttien ylläpidon. Toivotaan, että
lopputalvelle saadaan vielä ”pieni talvi” ennen kevättä,
että latuja ja jääkenttiä voidaan käyttää.
Siikajokeen ei näyttäisi tänätalvena tulevan turvallista jäätä, joten jäällä liikkuminen on vaarallista ja aina
omalla vastuulla tapahtuvaa liikkumista.

Tarjouspyyntö
Siikajoen kunta myy tarjousten perusteella seuraavaa:
Pahvin keräyksestä poistuneita teräsrakenteisia
kontteja useita kappaleita, tilavuus n. 4 m3. Myydään
hinnaltaan korkeimman tarjouksen perusteella euro/
kpl hinnalla. Kontit nähtävänä Ruukin kunnan varastolla
osoitteessa Teollisuustie 2, 92400 RUUKKI. Konttien
poiskuljetus kuuluu ostajalle. Tarjoukset tulee antaa kirjallisena suljetussa kirjekuoressa 3.4.2020 klo 12.00
mennessä osoitteella: Siikajoen kunta, Tekninen toimi,
Virastotie 5 A, 92400 RUUKKI. Kuoreen tunnus ”Konttitarjous”.
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SIVISTYSTOIMI
Ystäväkonsertti

PITÄJÄPÄIVÄT 2020

to 13.2.2020 klo 13.30
Mäkelänrinteellä

Tapahtumaviikko perinteiseen tapaan vk 27.
Toimikunta kokoontuu ekan kerran to 20.2.2020.
Toivomme runsaasti ehdotuksia/palautetta kuntamme kesäisin tapahtumaviikon tiimoilta.
Pitäjäpäivätoimikunta:
Vesa Ojanperä, Pj, Hannele Jormakka, Tiina Hovi,
Minna Luoma, Katja Jäppinen, Jyrki Raatikainen,
Marko Äijälä, siht - > palaute/toiveet
marko.aijala@siikajoki.fi

Esiintyy: ANKA –yhtye
Ikivihreitä lauluja ja omia runoja,
missä kuljetaan sateesta aurinkoon.
Järjestää: Siikajoen kulttuuritoimi

Siikajoen kunnan
kansalaisopiston
yhteislaulu- ja soittopiiri
Kokoontumiset Luohuan Tönkyräkankaalla
aina kello 18.00 alkaen.
Kevät 2020 kokoontumiset vetäjänä Seppo Salonpää.
Tammikuu 8.1., 15.1., ja 29.1.
Helmikuu 5.2., 12.2., 19.1. ja 26.2.
Maaliskuu 18.3. ja 25.3.
Huhtikuu 8.4., 15.4., 22.4., ja 29.4.

Kirjastojen aukioloajat:

Nämä ja 60 muuta lehteä
luettavana kirjastokortin
numerolla ja PIN-koodilla

kaipo.emagz.fi

Ruukin pääkirjasto p. 040-3156 303
ma 12-20, ti-to 12-19, pe 10-16:30
Komppalinnan lähikirjasto p. 040-3156 350
henkilökunta paikalla ma 12-19 ja ke 9-15
omatoimiaika klo 9-21 4.2.lähtien
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
Pääkirjaston helmikuun näyttely:
Sinikka Nyman: Tyttöjä ja poikia
Komppalinnan omatoimikirjasto avataan 4.2.
Omatoimikirjastossa asiakkaat voivat käydä myös tavallisten aukioloaikojen ulkopuolella. Omatoimiaikana kirjastoon pääsee sisään voimassaolevalla OUTI-kirjastokortilla sekä siihen liitetyllä verkkokirjaston PIN-koodilla.
PIN-koodin saa kirjastosta. Omatoimikäytön aikana kirjastossa ei ole henkilökuntaa paikalla.
Omatoimikirjasto on avoinna joka päivä klo 9:00-21:00
Kirjautumiseen on 16 vuoden ikäraja. Opastusta omatoimikirjaston laitteisiin järjestetään ajalla 4.2.- 12.2.20.
Ks. erillinen ilmoitus
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ESIKOULUN ALOITTAMINEN SYKSYLLÄ 2020
Syksyllä 2020 esikoulun aloittavien lasten kouluun
tutustuminen järjestetään seuraavasti:

GUMERUKSEN KOULU 8.5. klo 9.00–11.00

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 17.5.2020. Ryhmä järjestetään, mikäli ilmoittautuneita lapsia on vähintään 8.

Lisätietoja tarvittaessa p. 040 3156 448 tai
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

Siikajoen nuorisopalvelut

Merja Hillilä
sivistystoimenjohtaja
FACEBOOKISSA 			
Siikajoen Nuortentalo Ruori
Satelliitin Jenna
Siikajoen Nuoriso-ohjaaja Elina
Satelliitti Virpi

Etsivä nuorisotyöntekijä Jenna Niemelä puh. 040 3156 243
Nuoriso-ohjaaja Elina Matkaselkä puh. 040 3156 255
Nuorten työvalmentaja Virpi Paaso puh. 040 3156 256
etunimi.sukunimi@siikajoki.fi

Nuortentalo Ruori
Kaikki kunnan nuorisopalvelut löytyvät osoitteesta Pekkalantie 11. Täällä sijaitsee nuortentalo Ruori. Lisäksi
nuortentalo Ruorilta löytyy Siikajoen 4H-yhdistys sekä
kunnan liikuntatoimi.

Toimintaa 16-29-vuotiaille nuorille
tammikuussa
Pelitärskyt jatkuu tammikuussa aina keskiviikkoisin
klo 12.30-14.30 Nuortentalo Ruorilla! Yhdessäoloa ja
kahvittelua pelailun lomassa.
Kuntosalivuorot ti ja ke klo 10-12! Ilmoittele, jos kiinnostuit. Menemme salille, jos osallistujia on.
Ystävänpäiväaskartelua Pattijoen Hengarissa 13.2.
klo 12-15! Nyt on mahdollisuus päästä tekemään itse
ystävänpäivälahjaksi saippuoita! Ilmoittele etsivälle tai
työvalmentajalle, jos haluat kyytiin :)
Talviolympialaiset keskiviikkona 26.2. klo 10-13 Hietamaalla. Luvassa leikkimielistä kisailua, makkaranpaistoa ja lumikenkäilyä!

Nuorisotila toiminta varhaisnuorille
ja nuorille nuortentalo Ruorilla!
Nuortentalo Ruorilla on avointa nuorisotila –toimintaa
varhaisnuorille ja nuorille. Tila illoissa muun muassa
leivotaan, tehdään ruokaa, pelataan, askarrellaan, katsotaan elokuvia, vietetään kiireetöntä aikaa yhdessä.
Nuorilla on myöskin mahdollisuus suunnitella sekä toteuttaa ohjelmaa halutessaan.
Kevätkauden aukioloajat: NUORET (13v->) keskiviikkoisin klo 17.00-20.00, perjantaisin klo 18.00-22.00
VARHAISNUORET (4-6-luokkalaiset) perjantaisin
klo 15.00-17.00

INSTAGRAM
NuortentaloRuori
sateliiitin_jenna

Siikajoennuorisotoimi_ellu
_satelliitti_

Koulunuokkarit Ruukin koululla ja
Gumeruksella!
Ruukkissa koulunuokkarit kerran viikossa tiistaisin
klo: 11.15-11.55. Gumeruksella joka kolmas viikko, eli
kuukauden ensimmäisenä torstaina klo: 10.00-10.30.
Koulunuokkareilla tapaat kunnan nuoriso-ohjaajat, 4H:n
ohjaajan ja seurakunnan nuorisotyöntekijän.

Ipanaklubi!
Siikajoenkylällä parittomien viikkojen tiistait klo: 10.0012.00, paikkana kylätalo Heikinhovi (Heikintie 1, Siikajoki)
& Ruukissa parillisten viikkojen torstait klo: 10.00-12.00,
paikkana nuortentalo Ruori (Pekkalantie 11, Ruukki). Lisätietoja perhetyö/Sirpa Jounila sirpa.jounila(a)ras.fi
tai nuoriso-ohjaaja Elina elina.matkaselka(a)siikajoki.fi
Menossa mukana Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perhetyö sekä nuorisotoimi.

GUME_LOOSI alkaa Siikajoenkylällä
nuorille!
Seurakunnan nuorisotyön kanssa yhteistyössä aloitetaan
toimintaa Siikajoenkylän 13-17-vuotiaille nuorille, Gumeruksen koulun kuvis-luokassa. Gume_Loosi on parillisilla
viikoilla ke 22.1., 5.2., 19.2., 18.3., 1.4., 25.4., 13.5. sekä
27.5. klo: 15.15-17.00. Ensimmäisellä kerralla suunnitellaan yhdessä kevään ohjelmaa! Tuuppa mukkaa! Lisätietoja? Ota yhteyttä nuoriso-ohjaajaan p. 040 3156 255.

Lautapeli lauantai nuorille la 1.2!
Muuttuva labyrintti? Alias? Rummikub? Korttipelit? Mikä
on sun lemppari peli? Tuuppa sääki lauantaina 1.2. nuortentalo Ruorille. Silloin on luvassa nuorille lautapeli lauantai. Ovet aukeavat klo:16.00 ja luvassa pelailua aina sinne
klo:20.00 asti! Lisätietoja? Ota yhteyttä nuoriso-ohjaajaan.
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Ystävänpäiväaskartelu iltapäivät
alakoululaisille!
Jälleen luvassa alakoululaisille askarteluiltapäiviä! Ma 3.2.
Siikajoenkylä, Heikinhovi klo:14.45-16.15, Ti 4.2. Luohua,
Tönkyräkangas klo: 14.45-16.15. To 6.2. Ruukki, nuortentalo Ruori klo: 14.45-16.15. Paikkoja on rajoitetusti, siispä ilmoittauduthan piakkoin 4H toiminnanjohtajalle numeroon:
040 527 9295. Järj. Nuorisotoimi sekä 4H-yhdistys

Ystävänpäiväaskartelua ke 12.2.
Nuorille luvassa ystävänpäivä –teemalla askartelua nuortentalo Ruorilla keskiviikkona 12.2. klo: 14.45-17.00.
Luvassa korttien sekä pienten lahjojen tekoa. Tarjoamme
osallistujille välipalan. Ilmoittaudu mukaan laittamalla viestiä nuoriso-ohjaajalle p. 040 3156 255

Ystävänpäivädiscot alakoululaisille
Ruukissa!
Lauantaina 15.2. Ruukin liikuntahallilla (koulukeskuksen vieressä olevassa vanhassa salissa) järjestetään jälleen alakoululaisille perinteiset ystävänpäivädiscot.
0-3-luokkalaisille klo: 16.00-17.30 sekä 4-6-luokkalaiset klo:
18.00-19.30. Discot ovat osallistujille maksuttomia. Luvassa leikkimielisiä kilpailuja. Nuoret pitävät tapahtumassa
kioskia, joten halutessasi varaa muutama kolikko.
Järj. Nuorisotoimi

nuortentalo Ruorilla. Yönuokkarit on perjantai 28.2. klo:
21.00-lauantai 29.2. klo: 8.00. Luvassa on kokkailua, elokuvia, leikkimielisiä minuuttipelejä ja turnauksia. Yhdessä olemista ja tekemistä. Yönuokkarin aikana ei ole lupa poistua
nuorisotalon alueelta. Mukaan saa tuoda myös omia eväitä, mutta nuorisotoimi tarjoaa ilta- ja aamupala tarpeet ja
lisäksi pientä naposteltavaa. Tilaisuus on päihteetön sekä
energiajuomaton. Lupalappuja yönuokkareile on saatavilla
nuortentalo Ruorilta ja nuoriso-ohjaajalta. Lupalappu tulee
palauttaa nuoriso-ohjaajalle viimeistään 21.2. Ulkopuoliset
eivät pääse nuortentalo Ruorille yönuokkarin aikana. Lisätietoja? Ota yht. nuoriso-ohjaaja Elinaan p. 040 3156 255.

Lasten leiripäivät hiihtolomalla!
Perinteiset hiihtolomaviikon alakoululaisille suunnatut leiripäivät tulevat jälleen. Luvassa on leikkimistä, liikkumista,
pelailua, kädentaitoja, yhdessä tekemistä ja olemista. Leiripäivät ovat osallistujille maksuttomia, sekä tarjoamme
lämpimän ruoan sekä välipalan. Maanantaina 2.3. Ruukki,
nuortentalo Ruori klo: 10.00-15.00 sekä tiistaina 3.3. Siikajoenkylä, Heikinhovi klo:10.00-15.00. Paikkoja on rajoitetusti, joten ilmoittaudu ennakkoon (viimeistään 25.2. mennessä) nuoriso-ohjaaja Elinalle viestitse p. 040-3156255.
Viestiin tiedot; nimi, ikä, kumpaan leiripäivään osallistuu
sekä mahdolliset ruoka-aine allergiat. Leiripäivät järjestetään yhteistyössä Siikajoen 4H-yhdistyksen kanssa.

Nuori kulttuuri 2020 on tanssin vuosi

Tavaratori jälleen Ruorilla
perjantaina ja lauantaina 21.2.-22.2.!
Oletko kyllästynyt vanhoihin verhoihisi? Älä heitä niitä menemään, voit vaihtaa ne Ruorilla vaikka toisiin! Tuo tullessas ja
vie mennessäs - tavaranvaihtotapahtuma järjestetään jälleen helmikuussa. Tarkoituksena on, että tavarat vaihtavat
omistajaa ilman rahaa. Tuo siis mukanasi tavaroita, joita
et enää käytä ja joista voisi olla muille iloa ja hyötyä (huom.
ehjiä ja puhtaita!). Samalla voit itse katsella, löytyisikö juuri
sinulle jotain kivaa! Tavaratori on avoinna perjantaina 21.2.
klo 12-19 ja lauantaina 22.2. klo 10-16, tervetuloa!
Lisätietoja saat etsivä nuorisotyöntekijä Jennalta ja työvalmentaja Virpiltä.

Yönuokkarit nuorille Ruukissa,
nuortentalo Ruorilla hiihtolomalla!

”Kokemusten kerääminen, yhdessä tekeminen, yhteinen
ilo. Niistä on Nuori kulttuuri tehty”. Vuosittain kutsutaan
nuoria kulttuurin harrastajia aluetapahtumaan esityksellään. Raati sitten valitsee edustajat valtakunnalliseen festivaaliin. Osallistua voi harrastusporukat, koulun ryhmät
tai vaikka nuoret ihan keskenään itsetekemällä esityksellä.
Nuoriso-ohjaajat Pyhäjoelta, Raahesta ja Siikajoelta on mukana toiminnassa aluetapahtumasta aina valtakunnallisen
festivaalin reissuun saakka. Apuna järjestelemässä, tukena osallistumisessa ja tunnelmien välittäjänä. Tänä vuonna
seutukunnallinen aluetapahtuma on Siikajoenkylällä Komppalinnassa lauantaina 21.3. Valtakunnallinen SottiisiMoves
– festivaali 12.-14.6.2020. Lisätietoja sekä ilmoittautumiset https://www.nastanetti.fi/moves-aluetapahtuma/

Hiihtolomaviikon starttiin on luvassa nuorille yönuokkarit

LIIKUNTATOIMI

Helmikuussa on Perinteinen Liikuntatoimen

SUPERVIIKONLOPPU 21.-23.2.2020

Massaliikuntakampanja
Kansanhiihto alakaa!
Siinä suksitaan 1.2.-31.3. välisenä aikana :) Kyseessä ei
ole kilpailu vaan tarkoitus jokaisen ”kerätä” mahollisimman palijo kilometrejä. Suorituskortti löytyypi edellisestä kuntatiedotteesta sekä sen voi tulostaa kunnannettisivulta. 12.4. mennessä korttien palauttaneiden kesken
arvotaan liikunnallisa palakintoja :) Kyseessä on myös
leikkimielinen Kylien välinen kisa jonka voittaja palakitaan
Pitäjäpäivien toritapahtumassa La 4.7.2020.

Helmikuussa on perinteinen liikuntatoimen SUPERVIIKONLOPPU perinteisine lajeineen eli lasten salibandy
Komppalinnassa pe 21.2.
Kylien välinen kaukalopalloturnaus la 22.2. klo 10-15
HUOM. Pyhäjoen jäähalli.
su 23.2. Ruukin Liikuntahallin futsalpuulaaki.
Perjantai-iltana alakouluikäset mittelevät kyläjoukkuein. Sekajoukkueet (tyttö- ja poikaketjut) saavat tarkemmat tiedot omien liikunnanopettajien kautta. Liikuntatoimi järjestää maksuttoman bussikuljetuksen :)
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Lauantaiaamuna onkin sitten aikuisten ukkojen vuoro eli Kylien välinen kaukalopalloturnaus.
Superviikonloppu huipentuu sunnuntain Futsalturneeseen - tähän turneeseen voit kerätä kaveriporukan
ja tulla messiin :) Otteluohjelmat lähempänä... btw ota
siikajoen liikuntatoimi &virkistysalueet facesssa seurantaasi eli TYKKÄÄ siitä :) Toki sivua voit seurata www.
siikajoki.fi - liikuntatoimi kautta.
Superviikonlopun lauantaina 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 :)

Kauden viimeinen KÄRPPÄREISSU
Perjantaina 14.2.2020 klo 18.30, jolloin vastassa on
Stadin petolauma eli IFK. Lähe mukkaan huipputunnelmaan, lippuja rajoitetusti! Istumapaikkalippu+kyyti 25 e.
Ilmoittautumiset Markolle 040 3156241. Linja-auto lähtee Paavolasta klo 16.20 Ruukki klo 16.30 Revonlahti
klo 16.40 Siikajoenkylä 17.00 Karinkanta klo 17.15..

Alakoulujen liikuntatapahtumia:
Tiistaina 12.2. Revonlahdella tyttöjen koripallo- ja
poikien kaukalopalloturnaus.
Torstaina 27.2. Hietamaan Vapaa-Aikakeskuksessa koulujen väliset hiihtokilpailiut (n. 300 osallistujaa).

Päivitetyt salivuorolistat
1.1.2020 – 31.5.2020 näet kunnannettisivulta siikajoki.
fi – liikuntatoimi – salivuorot. Vapaita vuoroja voit tiedustella liikuntasihteeriltä. Vuorojen hinnat per käyttökerta
ovat Komppalinna ja Ruukin liikuntahalli 10 e. muut salit
5 e. Näistä järjestöt saavat alennusta – 50 %

Liikuntatoimen yleisiä (maksuttomia)
vuoroja:
* La Sekasähly Revonlahden salilla klo 20-21.30
* Su Sulkapallo Ruukin Liikuntahallilla klo 11-12.30
* Su UKKOSÄHLY Ruukin liikuntahalli klo 12.30-14
(alkaa 9.2.2020)

koko isolle osallistujajoukolle :)

LAINAVÄLINEITÄ
Liikuntatoimesta voit maksutta lainata kävelysauvoja
sekä lumikenkiä eli yhteyttä liikuntasihteeriin.

HARRASTUSLISTA
Lasten ja nuorten kyläkohtainen HARRASTUSLISTA löytyypi ja sitä päivitetään tarpeen mukaan kunnannettisivulle :) TE järjestöihmiset & kaikki aktiivit ilmoitatteko
toimintojanne sähköpostiosoitteeseen marko.aijala@
siikajoki.fi

Senioriliikunta
Vesipekan senioripassi
Passin hinta on 70 e. Passi on voimassa 365 päivää ostopäivästä alkaen. SIIKAJOEN KUNTA, LIIKUNTATOIMI
MAKSAA passin hinnasta 50 %. Passin voi lunastaa
65 vuotta täyttänyt pysyvästi eläkkeellä Raahessa,
Siikajoella tai Pyhäjoella kirjoilla oleva henkilö. Ostooikeus todistetaan eläkekortilla tai pysyvällä eläkepäätöksellä ja henkilötodistuksella. Vesipekan senioripassi
lunastetaan ainoastaan Vesipekan lipunmyynnistä sen
aukioloaikoina. Senioripassi on henkilökohtainen! Lisätietoja Markolta.
VESITALLAAJA, Kuntokeidas Vesipekka Raahe
Kevään 2020 Vesijumppapäivät:
Lauantaisin klo 13.00-13.45:
8.2., 15.2., 22.2., 7.3., 14.3., 21.3., 28.3., 4.4., 18.4.,
25.4., 2.5., 9.5., 16.5. ja 23.5.
Uintimaksun hoitaa osallistuja, vesijumpan kustantaa liikuntatoimi. Kimppakyydit. Tied. Markolta 040 3156 241.
TAVALLISET TALLAAJAT
Kuntosaliryhmät starttaavat vertaisohjaajien voimin
tammikuun puolivälin tienoilla Paavolassa, Ruukissa ja
Revonlahdella. Tiedustelut ohjaajilta /Markolta. Paavolassa UUSI VUORO torstaisin. Huomio MA ja TO vuorojen uudet ajat eli molemmat klo 10-11.30 . Vertaisohjaajana Pentti Behm.

----------------------------------------

Massaliikuntakampanja
eli marraskuinen KUNTOSALIKUUKAUSI :) Marraskuun kuntosalikampanjan arvontapalakintojen voittajat:
Ruukki: Rauni Rantoharju, Paavo Runtti, Minna Lampinen sekä Sinikka Pelttari. Paavola: Sylvi Parkkila, Martti
Rönkkö, Tommi Kallinen sekä Ilmi Luukkonen. Revonlahti:
Katja Nummilinna, Hannu Pietiläinen, Antti Turkki sekä
Jarmo Valtokari. Palkinnot noudettavissa kunnanviraston neuvonnasta, Virastotie 5A 92400 Ruukki.
Tämän vuotisen kampanjan AKTIIVISIN kylä eli Siikajoenkylä. Kyläpalkinto Pitäjäpäivien toritapahtumassa
4.7.2020 klo 12.15. Paavo Salovaara, Asta Hautala,
Hanna Tervakangas sekä Mari Hepoaho. Palkinnot Gumeruksen kansliasta. Onnea kaikille voittajille ja kiitokset

ILKIVALTA: Jääkentillä & kaukaloilla on useassa paikassa hajoitettu liikuntatoimen sinne viemiä pikkulasten
luistelutukia! – Pijetäämpä porukalla silimällä ja huolta
tärkeistä välineistä!
Talvikauden liikuntapaikoista toivotaan runsasta palautetta niin risujen kuin ruusujenkin muodossa. Siten voimme kehittää&parantaa liikuntapaikkojemme ja
virkistyalueidemme hoitoa! Hiihtopaikkojen ja jääkenttien tiedotteet löytyvät kunnan www-sivuilta. Palaute
marko.aijala@siikajoki.fi - kiitos.
Liikuntatoimisto löytyypi Nuortentalo Ruorilta Pekkalantie 11, 92400 Ruukki. (Posti kulkee kunnanviraston
kautta.) Kilauta 0403156241 tai laita meiliä marko.aijala@siikajoki.fi kun olet tulossa - oon paljon kentällä/kylillä.
Seuraathan myös facebookkia jos käytät facea tai vaikkapa nettisivujemme kautta www.siikajoki.fi – liikuntatoimi
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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. Hoitajan vastaanotto on
suljettu 3.2., 10.2. ja 17.2.2020. 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 7.05–11.00, vain ajanvarauksella.
Laboratorion näytteenotto on suljettu Ruukissa ti
3.3. ja to 5.3.
Siikajoenkylän terveysasemalla laboratorion näytteenotto on avoinna keskiviikkoisin klo 8–10.30, vain ajanvarauksella. Laboratorion näytteenotto on suljettu
Siikajoenkylällä ke 4.3.
HUOM. Laboratorioon aika varataan netistä NordLabin
ajanvarausjärjestelmästä (www.nordlab.fi) tai puhelimitse arkisin klo 7-18 puh. 020 619 8019.

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 ajanvarauksella 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 Ruukin terveysaseman tiloissa maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Asiointi ajanvarauksella. Puhelinaika ma-pe klo 10.00–11.00.
Sosiaaliohjaajan postit voi jättää Ruukin terveysaseman
ulko-oven seinustalla olevaan postilaatikkoon tai terveysaseman vastaanoton ajanvarausluukulle.

SIIKAJOEN KOTIHOITO
Palveluesimies Tuula Riihijärvi puh. 08 849 5735
ma-pe klo 8-11.
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.
-------------------------------------------------Paavolan ja Revonlahden kouluilla sekä Ruukin maaseutuopistolla on aloittanut 7.1.2020 terveydenhoitajana Jenni Kavaluus. Hänen puhelinnumeronsa on
040 135 7949.
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”Omaishoito koskettaa jokaista”
Yhdistyksen/OmaisOivan toiminta on suunnattu kaikille Raahen seutukunnan omaishoitajille ja läheisille,
riippumatta omaishoitotilanteesta, yhdistysjäsenyydestä tai siitä saako kunnallista omaishoidon tukea.
Omaishoitajana voit osallistua toimintaamme yksin tai yhdessä läheisesi kanssa. Myös entiset omaishoitajat ja
vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita.
Tutustuthan uudistuneisiin internetsivuihimme osoitteessa www.raahenomaishoitajat.fi.
Sivujemme kautta tai ottamalla yhteyttä OmaisOivan työntekijöihin voit liittyä yhdistyksemme jäseneksi.
Jäsenmaksu on 25€/v. ja kannattajajäseneksi (esim. yritykset ja yhteisöt) pääset 50/70/100€/v.

Yhdistys järjestää yhdessä OmaisOivan kanssa kaikille avoimen
”Nisukahavi”-kiertueen toiminta-alueemme kylillä. Tullaan tutuiksi ja vaihdetaan ajatuksia
kahvikupposen äärellä, lisäksi luvassa yllätysarvontaa!
Nisukahavit to 27.2. klo 13 Puhakan pirtissä Aarnella
(Karinkannantie 76, Karinkanta)
ke 12.2., 18.3., 15.4. ja 13.5. klo 13
kahvitellaan myös OmaisOiva kahvilassa Heikinhovissa (Heikintie 1, Siikajoki)
ke 26.2. klo 13 (kotikahvila)
kokoonnutaan päiväkahville Irma ja Heino Pietarilan luo (Tölvääntie 54, Ruukki)
Ovet-valmennus® la 14.3. ja 21.3. klo 9-16 (kaksipäiväinen)
Hyvinvointipiste NeuvoRassissa Raahessa, lisätietoa ja ennakkoilm. 6.3. mennessä.
Valmennuksessa saat mahdollisuuden vahvistaa tietojasi ja taitojasi omaishoitajuudesta, alueemme tukipalveluista,
muutoksen kohtaamisesta ja vertaistuesta. Yhteistyökumppanina Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä.
Lisäksi
ke 11.3. klo 12-15 ”Wanhan ajan päivät” Veteraanimajalla, ennakkoilm. 5.3. mennessä.
la 21.3. klo 9-16 Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Raahen kirkkoherranviraston 2krs., ennakkoilm. 12.3.
mennessä Raahen kirkkoherranvirastoon p. 08 2132 610.
ti-to 24.-26.3. Omaishoitajien ja hoidettavien Voimaantumispäivät Härmän kylpylässä, omavastuu 150€/hlö (sis.
majoitus 2hh, ateriat sekä muuta mukavaa yhteistä ohjelmaa). Ennakkoilm. 6.3. mennessä, mukaan mahtuu
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautumiset ja lisätietoa tapahtumista OmaisOivan työntekijöiltä
Riitta Sipola p. 044 551 6803, riitta.sipola@raahenomaishoitajat.fi ja
Milla Haapaniemi p. 044 551 6804, omaisoiva.raahe@gmail.com
OmaisOivan toimisto sijaitsee Kauppakeskus Mastossa, 2krs. (Ollinkalliontie 3, 92100 Raahe, Citymarkettia
vastapäätä). Työntekijät tavoitat toimistolta henkilökohtaisesti pääsääntöisesti maanantaisin klo 9-13 sekä puhelimitse
tai sähköpostitse myös muina arkipäivinä.
Millaista toimintaa kaipaat? OmaisOiva toteuttaa myös kotikahvila-toimintaa, joissa kokoonnumme omaishoitajan
kotona ja OmaisOivan toimesta huolehdimme ilmoittelusta sekä kahvitarjoilusta.
Kaikki uudet toimintaan liittyvät ideat ovat tervetulleita!
Ajankohtainen tieto toiminnasta Raahelaisen Seurat-palstalla, www.raahenomaishoitajat.fi ja facebookissa.
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muut
Siikajokilaakson
Riistanhoitoyhdistys

PAAVOLAN SOTAVETERAANIT RY
Päiväkahvitilaisuus Paavolan Seurakuntatalolla
to 27.02.2020 klo 12.00.
Mukana perinnekuorolaiset, saamme kuunella
laulua ja laulaa mukana.
Pientä arvottavaa toivomuksena. TERVETULOA!

Siikajokilaakson riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous maanantaina 17.2.2020 klo 18:00 Vauhtimajalla os. Hietamaantie 92, 92400 Siikajoki.
Valtakirjojen tarkastus alkaa puoli tuntia ennen
kokousta.

Eläkeliiton Paavolan
yhdistys

SPR Siikajoen osasto
Kevätkokous 22.3.2020 klo 16.00
Taukokartano, Revonlahti.
Sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

Seuraamme Eläkeliiton 50-vuotisjuhlan lähetystä
Finlandia-talolta dataprojektorin avulla Paavolan
nuorisoseuralla ke 26. helmikuuta klo 14 lähtien.
Kahvitarjoilu, kaikki tervetulleita!

Hallitus

Ruukin näyttämön vuosikokous

Paavolan yhdistys järjestää Pohjois-Pohjanmaan piirin

Paavola, Kototupa 27.2.2020 klo 19.00.
Sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!
Näyttämön hallitus

pilkkimestaruuskilpailut Paavolassa
helmi-maaliskuun vaihteessa, mikäli joen jäätilanne
sallii. Tarkempia tietoja tapahtumasta lähempänä.

Yli 200-jäsenisen Eläkeliiton Ruukin yhdistyksen jokaviikkoiseen toimintaan (joulu- ja kesätaukoja lukuunottamatta) kuuluvat Revonlahden ja Ruukin liikuntakerhot, jotka ovat osa Siikajoen kunnan Tavallisten
tallaajien toimintaa. Revonlahden liikuntakerho on
maanantaisin Revonlahden koulun kuntosalilla klo
14; Ruukin liikuntakerho on tiistaisin Ruukin kuntosalilla (pesäpallokentän vieressä) klo 10.
Bocciaa pelataan keskiviikkoisin yhdessä invalidien kanssa Ruukin koululla, yläasteen vanhassa liikuntasalissa klo 14.40 alkaen.
Ruskakerho kokoontuu joka parillisen viikon tiistai
Hietamaan Vauhtimajalla klo 13. Vaihtelevaa ohjelmaa, vapaata yhdessäoloa, bingoa, kahvittelua, jumppaa, arvontaa ym.
Edullisia matkoja ja retkiä tehdään kaikkina vuodenaikoina.
Yhdistyksen toimintaa koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä puheenjohtaja Matti Lassilaan puh.
0407265401, sähköposti lassila.matti@kotinet.com
tai sihteeri Riitta Pietarilaan puh. 0505500503,
sähköposti riitta.pietarila@ph-parts.com. Mahdolliset
palautteet ja toiveet Matille

Revonlahden
kotikylä-yhdistys

- oman kylän parhaaksi Tulossa: Kylän kehittämisilta kyläläisille. Kotiseututalolle on suunnitteilla viikoittaista yhdessä olemisen toimintaa naisille, miehille, lapsille kaikille
kyläläisille. Hanke on nimeltään ”Mitä sinulle kuuluu.” Hankkeessa mukana: Centria AMK Kokkola,
Diakonia AMK, Raahen Seurakunta
Myös MLL olisi halukas järjestämään toimintaa
lapsiperheille. Tehdään kotiseututalostamme kylän yhteinen olohuone, jonne on mukava tulla.
Kehittämisillan ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Kotiseututaloa vuokrataan juhlien pitopaikaksi.
TILOJEN VUOKRAUS JA LISÄTIETOJA
Puh: 045 8843685
Sähköposti:
kotiseututalo@revonlahti.com
www.revonlahti.com

Tervetuloa osallistumaan!
Lisätietoja: elakeliitto.fi/ruukki
facebook.com/ELruukinyhdistys
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Ruukin KehitysSIIKAJOENTuki
4H-YHDISTYS
vammaisten
Ry

SIIKAJOEN 4H-YHDISTYS
SIIKAJOEN 4H-YHDISTYS
ESIMERKKEJÄ
4H-KERHOISTAMME
SIIKAJOEN
4H-YHDISTYS

Yleinen Kevätkokous torstaina 27.2.2020
klo 18.00 Paja-Pehkolassa.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa !

RAAHEN ALUEEN KUULO RY
Kuulolähipalvelu Ruukin Terveysasemalla, Kansantie 4 Ruukki, keskiviikkona 19.2. klo 14-15.
Ohjausta ja neuvontaa kuulokojeen käytössä, saatavana paristoja, letkua ja vahasuojia. Tervtuloa!

SIIKAJOENKYLÄ: Monitoimikerho (1-4 lk) Heikinhovissa KE klo 17-18
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YSTÄVÄNPÄIVÄASKARTELUA SIIKAJOENKYLÄLLÄ JA RUUKISSA
Askartelemme ystävälle kortteja ja pieniä lahjoja!
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Tervetuloa alakouluikäiset! Kaikille osallistujille on pieni välipala.
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kun Siikajoen
4H –yhdistys alkoi ylläpitämään Paavolan
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ON
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PAAVOLAN
KIRPPUTORILLA!
Helmikuussa tulee täyteen viisi vuotta, kun Siikajoen 4H –yhdistys alkoi ylläpitämään Paavolan
kirpputoria. Tämän kunniaksi helmikuussa kirpparipöydän vuokra -25%.
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Kannattaa
siis
tulla
käymään
kirppiksellä. 
Lisäksi järjestämme kirpputorilla arvonnan! Kaikkien arvontaan osallistujien kesken arvomme
kirppiksellä. 
pääpalkinnon joka on ilmainen kirpputoripöytä kahdeksi viikoksi! Kannattaa siis tulla käymään
kirppiksellä. 
Siikajoen 4H-yhdistys, Pekkalantie 11, 92400 Ruukki. puh. 040 527 9295
siikajoki@4h.fi, www.siikajoki.4h.fi, www.facebook.com/Siikajoen4H
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KAHVI- JA PORINAILLAT

PAAVOLAN NUORISOSEURA
Nuorisoseurantalo (Kirkkotie 14, Paavola)
Suunnitteletko juhlaa, tapahtumaa, kokousta tms.
Nuorisoseurantaloa vuokrataan tilaisuuksien järjestämiseen, ota yhteyttä (puh.joht.Olli Kärsämä
p. 050 533 9331, Jari Sihvonen p. 040 411 6350,
sähköposti: paavolannuorisoseura@gmail.com)
voit käydä tutustumassa taloon. Kauttamme myös
pitopalvelu. www.facebook.com/pnstalo
Jäsenmaksut vuodelle 2020:
Henkilöjäsenyys 5 €, Kuntosali (6 kk) 20 €
Kuntosali (6 kk) 17 € (seuran jäsenille)
Tilinumero: FI27 5317 0310 0017 37
Nuorisoseurantalon kuntosali
avoinna joka päivä klo 06.00 – 21.30.
Defibrillaattori Paavolan Nuorisoseurantalolla.
Katso lisätietoa kotisivulta www.paavolanns.fi
Nähdään kerhoissa, tapahtumissa ja talkoissa!

PAAVOLASSA
Lentopalloa
tiistaisin klo 17.30-19.00 Paavolan koululla.

Paavolan Nuorisoseurantalolla
(joka toinen torstai)
Torstait 6.2. ja 20.2. alk. klo 18
Tarjoamme pullakahvit! Kaikki tervetulleita!
(vapaaehtoinen kahvimaksu)
Järjestää: Paavolan kylä- ja kotiseutuyhdistys, Paavolan
Nuorisoseura, Eläkeliiton Paavolan yhdistys

PAAVOLAN KYLÄ- JA KOTISEUTUYHDISTYS
Sivulta www.facebook.com/paavolanseutu
löydät tietoa Paavolan tapahtumista, toiminnasta
ym. kiinnostavista asioista. Käy katsomassa!
Paavolan kotiseutumuseo (Rantatalontie 2)
avoinna sopimuksen mukaan.
Jäsenmaksut vuodelle 2020:
Henkilöjäsenyys 5 €, Perhejäsenyys 10 €
Kannatusmaksu 20 €
Tilinumero: FI12 5317 0340 0044 95
Tule mukaan toimintaan!
Lisätietoa: Jari Sihvonen (puh. 040 411 6350)

ELÄKELIITON PAAVOLAN YHDISTYS

Kuntosaliryhmä
maanantaisin ja torstaisin klo 10.00-11.30
Paavolan Nuorisoseurantalon kuntosalilla.

Teemme retkiä, käymme teatterissa ym.
Pelaamme Bocciaa tiistaisin klo 16-18 Paavolan
Nuorisoseurantalolla. Tule mukaan!

PAAVOLAN KUNTORADAN HIIHTOLATU
Valaistun osan pituus n.1,8 km (yhteen suuntaan)
Nuorisoseuralta Laurinsaareen jossa laavu.
Laurinsaaresta jatkolatu Hangasnevalle (yhteen
suuntaan n.5,5 km), Oravamaalla laavu. Lisäksi
jäätilanteen mukaan Hangasnevan ympäri
n.4,5 km perinteisen latukierros.

Ota yhteyttä!
Puheenjohtaja Matti Kelloniemi, p. 040 868 7527
Jäsenasiat Liisa Meriläinen, p. 040 562 2738
Toivotamme myös uudet jäsenet tervetulleiksi!

Lisätietoa: www.elakeliitto.fi/paavola
www.facebook.com/ELpaavolanyhdistys
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RUUKIN KYLÄYHDISTYS
KYLÄYHDISTYS
RUUKIN
TULEVIA
TAPAHTUMIA
TOIMINTAA
TULEVIA
TAPAHTUMIA
JAJATOIMINTAA

HALLITUS
HALLITUS2020
2020

17.2. YHDISTYKSEN
YHDISTYKSENKEVÄTKOKOUS
KEVÄTKOKOUS
17.2.

Risto
RistoNiinimaa
Niinimaapj.
pj.
Kalervo Holopainen varapj.
Kalervo Holopainen varapj.
Maarit Paakkari, sihteeri
Maarit Paakkari, sihteeri
Tuula Kangas, rahastonhoitaja
Tuula Kangas, rahastonhoitaja
Marko Alaluusua, jäsen
Marko
Alaluusua,
jäsen
Tuovi Alaluusua,
jäsen
TuoviLampi,
Alaluusua,
Reijo
jäsen jäsen
Reijo
Lampi,
Minna Luoma,jäsen
jäsen
Minna Luoma, jäsen

Ruukin kyläyhdistys ry:n
Ruukin kyläyhdistys ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
sääntömääräinen
kevätkokous
17.2. klo 19 Kreivinsaaressa.
17.2. klo 19 Kreivinsaaressa.

16.5. PUUTARHAMESSUT
16.5. PUUTARHAMESSUT

Pohjoisen puutarhaharrastajien
Pohjoisen
puutarhaharrastajien
kohtaamispaikka
kerää
kohtaamispaikka
kerää
vuosittain
vuosittain
pari tuhatta kävijää.
Tarjolla
tietoa
ja taimia!
pari
tuhatta
kävijää.
Tarjolla tietoa ja taimia!
www.pohjoissuomenpuutarhamessut.fi

YHTEYSTIEDOT
YHTEYSTIEDOT
RUUKINKYLA.BLOGSPOT.FI
RUUKINKYLA.BLOGSPOT.FI
WWW.KREIVINSAARI.FI

WWW.KREIVINSAARI.FI

www.pohjoissuomenpuutarhamessut.fi

12.9. LUOMUMARKKINAT
12.9. LUOMUMARKKINAT
Päivä maalla -henkinen koko

RUUKINKYLAYHDISTYS@GMAIL.COM

RUUKINKYLAYHDISTYS@GMAIL.COM

perheen
tapahtuma
Päivä
maalla
-henkinen koko
kotieläinpihoineen
perheen tapahtumaja
konekenttineen. Myyntipöydät
kotieläinpihoineen
ja
notkuvat luomu- ja lähituotteita.
konekenttineen. Myyntipöydät
notkuvat luomu- ja lähituotteita.
www.ruukinluomumarkkinat.fi

050 3102795

050 3102795
FABEBOOK.COM/RUUKINKYLA
FACEBOOK.COM/KREIVINSAARI
FABEBOOK.COM/RUUKINKYLA

FACEBOOK.COM/KREIVINSAARI

www.ruukinluomumarkkinat.fi

2020 JOULUTAPAHTUMA

JÄSENMAKSU 2020

Kreivinsaaren tunnelmallinen
2020 JOULUTAPAHTUMA
joulunaika tulee taas!
Kreivinsaaren
tunnelmallinen
Lisätietoja myöhemmin.
joulunaika tulee taas!
Lisätietoja myöhemmin.

Yhdistyksemme yksi
tulonlähteistä on
JÄSENMAKSU
2020

LISÄKSI ME:
- Ylläpidämme ja kehitämme toimintaa Kreivinsaaressa

LISÄKSI
ME: muiden toimijoiden kanssa
yhteistyössä

- Ylläpidämme
jatilavaraukset:
kehitämme toimintaa
Kreivinsaaressa
Kreivinsaaren
kreivinsaari@gmail.com
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
- Järjestämme
retkiä, tapahtumia,
talkoita ja
Kreivinsaaren
tilavaraukset:
kreivinsaari@gmail.com
illanviettoja
- Järjestämme
vuosittain
kansansääennustuksen
- Järjestämme
retkiä,
tapahtumia,
talkoita ja
SM-kisat
illanviettoja
- Järjestämme vuosittain kansansääennustuksen
TERVETULOA MUKAAN TOIMINTAAN!
SM-kisat

tilillemme maksetut jäsenmaksut. Noilla
Yhdistyksemme
yksi
tulonlähteistä
on
tuloilla
maksamme
tapahtumien
kuluja,
tilillemme maksetut
talkookuluja,
erilaistenjäsenmaksut.
hankkeiden Noilla
tuloilla maksamme tapahtumien
kuluja,
omarahoitusosuuksia
sekä järjestämme
talkookuluja,
hankkeiden
toimintaa
mm.erilaisten
Kreivinsaareen.
omarahoitusosuuksia sekä järjestämme
Jäsenmaksut
ovat
:
toimintaa mm.
Kreivinsaareen.
10 e / henkilö
ja
kannattajajäsenmaksu
50 e
Jäsenmaksut
ovat :
(esim.
10 e / yritykset)
henkilö
ja kannattajajäsenmaksu 50 e
Tilinumeromme:
(esim. yritykset)FI66 5317 1720 0178 67
KIITOS
TUESTANNE!
Tilinumeromme:
FI66 5317 1720 0178 67

KIITOS TUESTANNE!

TERVETULOA MUKAAN TOIMINTAAN!
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HEIKINHOVIN KEHITTÄMISHANKE TOIVOTTAA
SIIKAJOEN KYLÄLÄISET TERVETULLEIKSI
TUTUSTUMAAN HANKKEEN TULOKSIIN.
UUDET KEITTIÖSUUNNITELMAT, ASTIASTOT, SUUNNITELMAT NIIN
WC-TILOISTA, PINTAREMONTEISTA KUIN TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ
OVAT NYT NÄKYVILLÄ.

Pistäydy

omatoimikirjastokahvilla
Komppalinnassa
maanantaina 10.2.
klo 12-19

Haluatko
Lainata kirjoja?
palaveerata?

Lukea
lehtiä?

Opastusta Komppalinnan
omatoimikirjaston käyttöön
järjestetään seuraavasti:
ma 3.2. klo 12-19 henkilökunta-aika
ti 4.2. klo 13-19 omatoimiaikaopastus
ke 5.2. klo 9-15 henkilökunta-aika
ke 5.2. klo 15-19 omatoimiaikaopastus
to 6.2. klo 13-19 omatoimiaikaopastus
pe 7.2 klo 13-19 omatoimiaikaopastus
ma 10.2 klo 12-19 henkilökunta-aika
ti 11.2. klo 13-19 omatoimiaikaopastus
ke 12.2 klo 9-15 henkilökunta-aika
ke 12.2. klo 15-19 omatoimiaikaopastus

Omatoimikirjasto on käytössä
tiistaista 4. 2. 2020 lähtien
klo 9-21 ja ikäraja
sisäänkirjautumiseen on 16 v

SPR Siikajoen Osasto
Perjantaina
14.2.2020
Kirpputorilla on
ystävänpäivä ALE!
Ystävänpäivän
kunniaksi
päätimme laittaa
yhdeksi päiväksi
kaikki tuotteet

-50%

Tervetuloa ostoksille
niin uudet kuin
vanhatkin asiakkaat!

