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YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN
Tätä kirjoittaessani on kolmaskymmeneskolmas työpäiväni Siikajoen kunnassa. Kalenterin mukaan meillä voisi olla paukkupakkanen, mutta luontoa kuunnellessa ja
havainnoidessa huomaa, että kevät antaa jo merkkejä
itsestään. Pikkuhiljaa, pienin askelin yritän hahmottaa
ja ottaa haltuun työtehtäviäni. Tässä olen kuitenkin vielä matkan alkutaipaleella. Varhaiskasvatuksen termiä
käyttäen, taapero. Aivan yksin tätä matkaa ei kuitenkaan tarvitse tehdä. Olen yhtä aikaa sekä ylpeä että
kiitollinen siitä, että ympärilläni on koko joukko ammattilaisia ja osaajia, jotka tekevät laadukasta työtä omissa
yksiköissään kuntalaisten parhaaksi.
Viranhaltijan näkökulmasta keskeisen sidosryhmän
muodostavat luottamushenkilöt. He ovat linkki kuntalaisten ja meidän valmistelijoiden välillä. Kuntalaiset
taas ovat parhaita asiantuntijoita kertomaan epäkohdista ja kehittämiskohteista kunnan toiminnassa.
Luottamushenkilöiden kautta kehitettävät asiat tulevat
meille viranhaltijoille valmisteluun ja sitä kautta päätöksentekoon.
Tulevaisuudessa kunnan rooli sivistys- ja hyvinvointipalvelujen tuottajana tulee entisestään korostumaan.

On tärkeää, että palvelumme ovat siinä kunnossa, että
pystymme joustavasti ja ketterästi vastaamaan sekä
yhteiskunnallisiin muutoksiin että paikallisiin ja alueellisiin sivistyksen ja hyvinvoinnin tarpeisiin, elinikäistä oppimista ja elinvoimaa unohtamatta.
Yhteinen hyvä syntyy kuitenkin vain yhdessä tekemällä. Peruskiviä ja rakennusaineita tähän ovat keskinäinen
luottamus, kyky yhteistyöhön sekä usko tulevaan. Hyviä
ratkaisuja saadaan aikaan, kun eri toimijat ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja tekevät yhteistyötä. Tulemme enenevässä määrin tarvitsemaan kuntalaisten,
luottamushenkilöiden ja hallinnon sekä kolmannen sektorin ja yrittäjien yhteistyötä, osallisuutta, osallistumista
ja yhteistä vastuunkantamista. Näin luomme parhaat
mahdollisuudet kuntalaisille menestyä tulevaisuuden
haasteissa.

Vanhus- ja vammaisneuvosto on
käsitellyt kokouksessaan 20.1.2020
seuraavat asiat:

ja KOKOUKSESSAAn 12.2.2020
SEURAAVAT ASIAT:

§3
§4

Hyvän mielen työntekijän rekrytointi
Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintakertomus
vuodelta 2019
§ 5 Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2020
§ 6 Muut asiat / SPR toimintapäivä keväällä 2020
§ 6 Muut asiat / Paavolassa olevan asunnon laittaminen yleiseen vuokraukseen
§ 6 Muut asiat / DIGITTÄÄ – hankkeen kurssit
§ 6 Muut asiat / Kutsu 30.1.2020 Raahen seudun
joukkoliikenne palvelutasosuunnitelmapalaveri.
Tarkastettu pöytäkirja on luettavissa kunnan nettisivuilla.

Musiikin termein sanottuna soolot sikseen ja koko orkesteri soimaan!
Merja Hillilä

Sivistystoimenjohtaja

§10 Myllylän omaisuuden käyttösuunnitelman toteuma 2019 sekä käyttösuunnitelma vuodelle 2020
§11 Ruskoahon varallisuuden toteuma vuodelta 2019
sekä käyttösuunnitelma vuodelle 2020
§12 Toiminnallinen päivä keväällä 2020 yhteistyössä
SPR:n osaston kanssa
§13 Muut asiat
Tarkastettu pöytäkirja on luettavissa kunnan nettisivuilla.

YKSITYISET ELINKEINONHARJOITTAJAT HUOMIO!
Mikäli myytte palvelua Siikajoen kunnalle, tulee teidän toimittaa yrittäjien eläkevakuutustodistus kerran vuodessa kuntaan. Lisätietoja Taina Kuusisto, puh. 040 3156 203.
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PAAVOLAN VESI OY TIEDOTTAA
AJANKOHTAISTA

TALOUSVEDEN LAATU

Pasi Alatalo on aloittanut uutena toimitusjohtaja
1.9.2019 alkaen pitkäaikaisen toimitusjohtajan Raimo
Lammen siirtyessä viettämään hyvin ansaittuja eläkepäiviä vuoden vaihteessa. Toimistonhoitaja Marja Hirvosen
siirtyessä eläkkeelle Seija Fingerroos valittiin uudeksi toimistonhoitajaksi 1.3.2019 alkaen.
Helmikuussa 2019 aloitettu Keltalan vedenottamon
ja alkalointilaitoksen saneeraus valmistui kesäkuussa.
Loppuvuodesta 2019 aloitettiin Taarinkangas 2 vedenottamon saneeraus, lisäkaivon rakentaminen sekä rakennettiin uusi yhdysputki Keltalan uudistetulle alkalointilaitokselle.
Tulevina vuosina on suunnitelmissa aloittaan Koivula
4, Koivula 3 sekä Koivula 1 vedenottamoiden peruskorjaukset missä alkalointiprosessit muutettaan kalkkikivellä
toimiviksi. Näiden tehtyjen toimenpiteiden jälkeen kaikki
Paavolan Veden verkostoon johdettava vesi on kalkkikivialkaloitua puhdasta pohjavettä. Verkoston puolella jatketaan runkovesijohtojen ja runkoventtiilien saneerausta
sekä vesimittareiden vaihtotyötä.
Huom! Yhtiön 50-vuotisjuhlakirja on ladattavissa pdf
muodossa osoitteessa www.paavolanvesi.fi

Talousveden laadun seuranta ja käyttötarkkailua toteutetaan terveysviranomaisten hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Vuoden 2019 aikana otettiin
noin 80 näytettä vedenottamoilta ja verkostosta ja ne
tutkittiin ScanLab Oy:n laboratoriossa. Jaettavan talousveden laatu täyttää kaikilta osin talousvesiasetuksen
laatuvaatimukset.

TALOUSVEDEN HANKINTA
Kaikki yhtiön verkoston kautta asiakkaille jaettava vesi on
luonnon puhdistamaa pohjavettä. Vesi hankitaan pääasiassa yhtiön omilta pohjavedenottamoilta, joita on toiminnassa yhteensä 8 kpl. Vuonna 2019 noin 33 % verkostoon johdettavasta vedestä ostettiin Vihannin Vesi Oy:ltä.
Päävedenottamoilla on varavoimalaitteet, joilla varmistetaan veden jakelu myös sähkökatkojen aikana.

TALOUSVEDEN KÄSITTELY
Veden moitteettoman laadun varmistamiseksi verkostoon johdettava vesi desinfioidaan vedenottamoilla UVvalolla. Kaikki jaettava talousvesi alkaloidaan eli sen pH
arvoa nostetaan, jottei vesi syövyttäisi metallisia vesijohtokalusteita.

PESUAINEIDEN ANNOSTUS
Paavolan Vesi Oy:n jakaman veden kovuusarvo on noin
0,2–0,4 mmol/l (noin 1 - 2 °dH) eli vesi on pehmeää. Pesuainepakkausten kyljessä on usein mainittu annostelumäärä erilaisille veden ko-vuusarvoille. Koska yhtiömme
vesi on suhteellisen pehmeää, hyvän pesutuloksen saavuttamiseksi riittävät jo pienetkin annostelumäärät. Pesuaineen oikealla annostuksella säästetään myös luontoa, sillä osa hyödyntämättömästä pesuaineesta joutuu
jäteveden mukana vesistöön. Myöskään erillisiä pehmennysaineita ei tarvita astianpesu- eikä pyykkikoneissa.

JÄTEVEDEN PUHDISTUS
Paavolan Vesi Oy:llä on kaksi jätevedenpuhdistamoa,
toinen Ruukin asemakaava-alueella ja toinen Siikajoen
kylällä. Ruukin puhdistamolla puhdistetaan Ruukin, Revonlahden ja Paavolan alueen jätevedet. Siikajoen puhdistamolla käsitellään Siikajoen asemakaava- ja haja-alueen
jätevedet.
Molemmat puhdistamot ovat niin sanottuja biologis- kemiallisia puhdistamoita eli niissä poistetaan sekä
jäteveden orgaaninen kuorma (BOD) että vesistöä rehevöittävät ravinteet. Puhdistamoiden toimintaa valvotaan
ympäristöviranomaisten hyväksymän tarkkailuohjel-man
mukaisesti. Puhdistamoiden tarkkailuohjelman mukaisen tarkkailun suorittaa Eurofins Ahma Oy. Vuoden
2019 aikana saavutettiin puhdistamoilla seuraavat puhdistustulokset:

Talousveden keskimääräinen laatu vuonna 2019 oli eri kulutusalueilla seuraava:
Muuttuja

Tavoitearvo

Ruukki

Paavola

Revonlahti

Siikajoen kylä Siikajoki
Karinkanta

Koliformiset bakteerit

<1

<1

<1

<1

<1

<1

E. coli

<1

<1

<1

<1

<1

<1

6,5-9,5

7,1

7,7

7,0

7,9

8,2

Väri

Normaali

Normaali

Normaali

Normaali

Normaali

Haju

Normaali

Normaali

Normaali

Normaali

Normaali

< 200

11

<10

<10

<10

< 10

< 50

<1

<1

<1

<1

<1

pH

Rauta [µg/l]
Mangaani [µg/l]
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RUUKIN JÄTEVEDENPUHDISTAMO
BOD7/ATU käsittelyteho [%]
BOD7/ATU lähtevä jätevesi [mg/l]
Fosfori käsittelyteho [%]
Fosfori lähtevä jätevesi [mg/l]
SIIKAJOEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO
BOD7/ATU käsittelyteho [%]
BOD7/ATU lähtevä jätevesi [mg/l]
Fosfori käsittelyteho [%]
Fosfori lähtevä jätevesi [mg/l]

Vaatimus
> 90
< 20
> 90
< 0,8

Tulos v. 2019 vuosikeskiarvona
97 %
5,5 mg/l
95 %
0,39 mg/l

Vaatimus
> 80
< 20
> 80
< 1,0

Tulos v. 2019 vuosikeskiarvona
98 %
3,85 mg/l
96 %
0,32 mg/l

Ruukin jätevedenpuhdistamon puhdistetut jätevedet
varastoidaan varastolammik¬koon, joka tyhjennetään
purkuvesistöön ylivirtaamakautena keväällä ja syksyllä.
Keskikesällä, jolloin vedet ovat lämpimillään ja perustuotanto voimakasta, ei Ruukin jätevedenpuhdista-molta
lasketa lainkaan jätevettä Siikajokeen eikä puhdistamolta
näin ollen tuolloin pääse lainkaan lehvistölle käyttökelpoisia ra¬vinteita.
Ruukin jätevedenpuhdistamon puhdistetun jäteveden
kuormitus Siikajokeen vastaa noin 75 asukkaan puhdistamattomia jätevesiä ja Siikajoen puhdistamon kuormitus vastaavasti noin 10 asukkaan puhdistamattomia
jätevesiä.
Ruukin puhdistamon fosforikuormitus (0,23 kg/d)
on noin 0,1% ja Siikajoen puhdistamon fosforikuormitus
(0,03 kg/d), joka on noin 0,001 % Siikajoen kokonaisfosforin ainevirtaa-masta (230 kg/vuorokausi).

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

sanomat

Aineiston viimeinen jättöpäivä maanantaisin
klo: 15.00 mennessä seuraavan kuun lehteen.
Helmikuussa
Maaliskuussa
Huhtikuussa
Toukokuussa
Kesä/Heinäkuussa
Elokuussa
Syyskuussa
Lokakuussa
Marraskuussa
Joulukuussa

Reitistöhankke

AINEISTOT JULKAISUPÄIVÄ
18.2.2020 27.2.2020
16.3.2020 26.3.2020
20.4.2020 30.4.2020
18.5.2020 28.5.2020
15.6.2020 25.6.2020
17.8.2020 27.8.2020
14.9.2020 24.9.2020
19.10.2020 29.10.2020
16.11.2020 26.11.2020
18.12.2020 klo 10.00
mennessä ehdottomasti.
Julkaisupäivä on 7.1.2021.

Kaikki reitistöhankkeen suunnitteluillat on nyt saatu pidettyä ja paljon saatiin mahtavia reitistöideoita eri puolilta kuntaa.
Kiitokset kaikille iltoihin osallistuneille!
Nyt jatketaan hankkeen suunnittelulla ja piakkoin
olemme yhteydessä maanomistajiin ja muihin oikeuden omistajiin. Tiedotamme hankkeen etenemisestä myöhemmin keväällä.
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MAASEUTUPALVELUT
KANSALLISTEN KOTIELÄINTUKIEN
ENNAKON HAKU
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, kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta, viimeistään 27.3.2020.
Edellä mainittujen tukien ennakkoa voi hakea myös
sähköisesti Vipu-palvelussa.

SÄHKÖINEN KASVINSUOJELUTUTKINTO
Tee kasvinsuojeluaineiden käyttöön tarvittava kasvinsuojelututkinto sähköisesti netissä osoitteessa: proagria.fi/tapahtumat/sahkoinen-kasvinsuojelututkinto

LUOMUKASVISTEN MARKKINAT &
RIKKAKASVIEN TORJUNTA
Siikajoki, 10.03.2020 klo 10-15 Neste Revonlahden
kokoustilat, Kasitie 540, 92350 Revonlahti
Ohjelma:
9.30 Kahvit
10.00 Tilaisuuden avaus, projektipäällikkö Viivi Virkkula
10.10 ProLuomu, Puutarhakasvien markkina- ja
tuotantotilanne, Marja-Riitta Kottila
10.40 Kasvijalostaja/tukku, tarkentuu
11.00 Kasvijalostaja/tukku, tarkentuu
Kommentaattoreina ja keskustelun johtajina
Paula Syri & Olli Valtonen
11.30 lounas, omakustanteinen

12.30 Tuottajapuheenvuoro puutarha- ja erikoiskasviviljelyn markkinanäkymistä, Hannu Keskinen
13.15 Rikkakasvien torjunta (penkkitorjunta), asiantuntija Petri Leinonen Elomestarit Oy
14.00 Kahvit
14.15 Rikkakasvien torjunta jatkuu (penkkitorjunta),
Petri Leinonen
15.00 Tilaisuuden päätös
Kohderyhmä luomutuottajat ja luomutuotannosta kiinnostuneet. Päivän hinta: 20e + alv, omakustanteinen
lounas. Tapahtuman järjestää Osaamisella tehoa -luomutuotannon koulutushanke.
Lisätietoja antaa Viivi Virkkula: viivi.virkkula@proagria.fi
043 827 2282. Ilmoittautuminen sähköisesti osoitteessa: https://www.proagriaoulu.fi/fi/luomupuutarhakasvien-markkinanakymat/

SÄHKÖPOSTIOSOITTEET AJAN TASALLE
Mikäli et ole saanut sähköpostitse lähetettäviä Kalajoen
yhteistoiminta-alueen tiedotteita, ilmoita sähköpostiosoitteesi osoitteeseen: ritva.hietala@kalajoki.fi
Tarkista myös, että vipu-palveluun ilmoittamasi sähköpostiosoite on ajan tasalla ja tee sinne tarvittavat korjaukset.

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

TEKNINEN TOIMI
Teknisen johtajan vaihtuminen
Tekninen johtaja Pekka Aitto-oja eläköityy kevään aikana,
valtuusto on valinnut uuden teknisen johtajan Satu Kaipion. Hän aloittaa työt 2.3.2020.

Teknisellä puolella sijaisuuksia
Kiinteistöpäällikkö Juho Kauppila on hoitovapaalla 3.2.
– 2.10.2020. Sijaisena toimivat oman työn ohella Jyrki
Raatikainen puh. 040 3156492 ja Lauri Lepistö puh.
040 8656923. (Tekn. ltk päätös 15.1.2020 § 9).

KESÄKIOSKI VARESSÄIKKÄ
Siikajoen kunta etsii kesäkioskiyrittäjää Varessäikkään ajalle 1.5-31.8.2020. Käytettävissä kunnan omistama kesäkioski, jossa on vesi- ja sähköliittymä, jääkaappi ja pakastearkku. Kioskin sähkön, veden, jäteveden ja
-huollon maksaa Siikajoen kunta. Kioskista ei tarvitse
maksaa vuokraa, mutta kioskinpitäjä on velvollinen vastaanottamaan vierasvenepaikkojenkäyttäjät, asuntovaunu- ja asuntoautokävijät ja antamaan heille kunnan pankkitiedot vuorokausimaksua varten sekä huolehtimaan

uimarannan ja kioskin päivittäisestä ylläpidosta.
Hakuaika päättyy keskiviikkona 15.4.2020.
Lisätietoja: 040-3156492 /Jyrki Raatikainen
jyrki.raatikainen@siikajoki.fi

SÄIDEN VAIKUTUS
TALVILIIKUNTAPAIKKOJEN YLLÄPITOON
Kuluvan talven sää on ollut poikkeuksellisen lämmin ja
vaihteleva. 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 lyhyt kylmempi ja lumisempi kausi.
Siikajokeen ei näyttäisi tänä talvena tulevan turvallista jäätä, joten jäällä liikkuminen on vaarallista ja aina
omalla vastuulla tapahtuvaa liikkumista.

MAANTEIDEN TIENKÄYTTÄJÄN LINJA
ELY-Keskuksella on yleisten maanteiden käyttäjille puhelinnumero, johon voi soittaa ja antaa palautetta maan-
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teiden 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.

YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOAVUSTUS vuodelle 2020.
Avustusta myönnetään yksityisteille, jotka ovat vähintään 200 m pitkiä asutuksen
pääsyteitä. Viime vuonna Siikajoen kunnalta avustusta saaneille avustus
myönnetään tänä vuonna ilman eri hakemusta viimevuotisin tiedoin. Muuttuneista
tiedoista tulee ilmoittaa Tekniseen toimistoon. Uusien avustusta haluavien tulee
toimittaa alla oleva hakemus 15.3.2020 mennessä Siikajoen kunnanvirastoon
osoitteella Siikajoen kunta, Tekninen osasto, Virastotie 5 A 92400 Ruukki.
Hakemuslomakkeita saa myös Teknisestä toimistosta (p. 040 3156233). Lisätietoja antaa
Maanmittausinsinööri Merja Ojanperä p. 040 3156234
HAKEMUS, Kunnan tieavustus
1. Tien nimi: _______________________________________________
2. Tiekunta:

O
O

On perustettu,
Perustamispäivä: ______________
Ei ole perustettu

3. Tien hoito:

O
O

Tietä hoidetaan hoitokunnan toimesta
Tietä hoidetaan toimitsijamiehen toimesta

4. Tiekunnan toimitsijamies ja hoitokunnan jäsenet:

5. Tien pituus __________km, josta vakituisen asutuksen käytössä __________km.
6. Tieosakkaiden lukumäärä _____________ kpl.
7. Muut tien käyttäjät kuin osakkaat:

8. Tilinnumero, mihin avustus maksetaan:________________________________
9. Hakijan allekirjoitus: Paikka ja päivämäärä _____________________________
__________________________

_____________________________

--------------------------------------------nimen selvennös tekstaamalla

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

10. Postiosoite: ________________________________________________
11. Puhelinnumero:_________________________________
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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
kiinni viikolla 10. 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.

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.
Sosiaalitoimisto suljettu ajalla 2.3.-8.3. Kiireellisissä
asioissa yhteydenotot palveluohjaukseen puh. 040
135 8021 ma-pe klo 8-11.
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. Päivätoimintaa ei ole viikolla 10.
Mäkelänrinteen keskuskeittiö puh. 040 315 6389.

Suun terveydenhuolto

PALVELUKESKUS MÄKELÄNRINNE

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.

Palveluesimies Katri Muhonen, puh. 040 135 7898
Seutukunnallinen hoivaosasto, puh. 040 135 7897
Asumispalveluyksikkö Pihlaja, puh. 040 135 7893 ja
040 135 7881

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

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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”Omaishoito koskettaa jokaista”
Yhdistyksen/OmaisOivan toiminta on suunnattu kaikille Raahen seutukunnan omaishoitajille ja läheisille,
riippumatta omaishoitotilanteesta, yhdistysjäsenyydestä tai siitä saako kunnallista omaishoidon tukea.
Yhdistys lähtee Nisukahavi-kiertueelle alueemme kylille! Tule vaihtamaan ajatuksia kahvikupposen äärelle,
luvassa yllätysarvontaa! Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki kyläläiset riippumatta omaishoitotilanteesta.
Nisukahavit tarjoillaan to 27.2. klo 13 Puhakan pirtissä Aarnella
(Karinkannantie 76, Karinkanta)
ke 18.3., 15.4. ja 13.5. klo 13
kahvitellaan myös OmaisOiva kahvilassa Heikinhovissa (Heikintie 1, Siikajoki)
kaksipäiväinen Ovet-valmennus® la 14.3. ja 21.3. klo 9-16
Hyvinvointipiste NeuvoRassissa Raahessa, lisätietoa ja ennakkoilm. 6.3. mennessä.
Valmennuksessa saat mahdollisuuden vahvistaa tietojasi ja taitojasi omaishoitajuudesta,
tietoa tukipalveluista sekä vertaistuesta. Yhteistyökumppanina Raahen seudun
hyvinvointikuntayhtymä.
UUSI RYHMÄ!

Erityislasten vanhempien vertaisryhmä
Aloitustapaaminen ke 18.3. klo 10 Jäsentuvalla (Rantakatu 58, Raahe). Suunnitellaan
yhdessä toimintaa. Seuraavat kokoontumisajat 22.4. ja 20.5. klo 10 (paikka avoin).
Otathan myös yhteyttä, mikäli kaipaat ryhmätoimintaa iltaisin.
Lisätiedot Riitta Sipola puh. 044 551 6803, riitta.sipola@raahenomaishoitajat.fi

Lisäksi
ke 11.3. klo 12-15 ”Virkistystä Veteraanimajalla vanhan ajan malliin”, mahdollisuus yhteiskyytiin klo 12 Raahen
linja-autoasemalta Hakalan vanhalla bussilla. Voit pukeutua halutessasi entisajan asusteisiin! Ennakkoilm. 5.3.
mennessä, ilmoitathan samassa osallistutko bussikyytiin.
la 21.3. klo 9-16 Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Raahen kirkkoherranviraston 2krs., ennakkoilm. 12.3.
mennessä Raahen kirkkoherranvirastoon ma-pe klo 9-15 p. 08 2132 610 tai www.raahenseurakunta.fi/tule-mukaan
ti-to 24.-26.3. Omaishoitajien ja hoidettavien Voimaantumispäivät Härmän kylpylässä, omavastuu 150€/hlö
puolihoidolla. Ennakkoilm. 6.3. mennessä, mukaan mahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä.
ke 1.4. klo 14 yhdistyksen kevätkokous OmaisOiva-toimistolla
Ilmoittautumiset ja lisätietoa tapahtumista saat 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). Työntekijät tavoitat
toimistolta henkilökohtaisesti pääsääntöisesti maanantaisin klo 9-13 sekä puhelimitse tai sähköpostitse myös muina
arkipäivinä.
Ajankohtainen tieto toiminnasta Raahelaisen Seurat-palstalla, www.raahenomaishoitajat.fi ja facebookissa.

Omaishoitajan rinnalla kulkija jo 20 vuotta!

Veikkaus tukee toimintaamme
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SIVISTYSTOIMI
HUOM! Kuntatiedotteessa
2/2020 tutustumispäivät
olivat virheelliset.
Ohessa korjatut päivämäärät.

Gumeruksen koulu kiittää

ESIKOULUN ALOITTAMINEN
SYKSYLLÄ 2020
Syksyllä 2020 esikoulun aloittavien lasten kouluun
tutustuminen järjestetään seuraavasti:

GUMERUKSEN KOULU 13.5. klo 9.00–11.00
Lisätietoja tarvittaessa p. 040 3156 448 tai
040 3156 431.

LUOHUAN KOULU 30.4.2020 klo 8.00-10.00

seuraavia yrityksiä, yrittäjiä ja järjestöjä heidän
antamastaan tuesta koulun lasketteluretken järjestämiseksi:
• Antroma Oy
• Jaresko Oy
• Karinuotta Oy
• M&O Harvester Ky
• MTY Kukkohovi Rainer ja Eila
• Siikajoen Betonitukku Oy
• Siikajoen Osuuspankki
• T:mi Timo Hummastenniemi
• Tervakankaan Peruna Oy
• Ylipään Koneurakointi Oy
• Siikajoen Pelastakaa Lapset ry

Lisätietoja tarvittaessa p. 040 3156 355

PAAVOLAN KOULU 30.4. klo 8.15-11.00

PITÄJÄPÄIVÄT 2020

Lisätietoja tarvittaessa p. 040 3156 363

REVONLAHDEN KOULU 5.5. klo 9.00-11.00
Lisätietoja tarvittaessa p. 040 3156 361

RUUKIN KOULU 7.5. 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 koulun kansliaan viimeistään 13.5.2020.
Ryhmä järjestetään, mikäli ilmoittautuneita lapsia on vähintään 8. Pyydämme noudattamaan määräaikaa AP/
IP -toimintaan ilmoittautumisessa.

Merja Hillilä, sivistystoimenjohtaja

Kirjastojen aukioloajat:
Ruukin pääkirjasto p. 040-3156 303
ma 12-20, ti-to 12-19, pe 10-16:30
Komppalinnan lähikirjasto p. 040-3156 350
omatoimiaika klo 9-21
henkilökunta paikalla ma 12-19 ja ke 9-15
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:
Valokuvanäyttely Kukkivat korit
-muotokuvia Markuksen ”aarteista” / Sini Yrjänä
Lukupiiri pääkirjastossa pe 13.3. klo 18:
Sergei Dovlatov: Matkalaukku

Tapahtumaviikko perinteiseen tapaan vk 27.
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

Mitä KAIKKEA voit tehdä

KIRJASTOKORTILLA JA PIN-KOODILLA
katsoa elokuvia
Viddlasta
-uusiutuva kokoelma
-max 3 leffaa/kk

lukea e-aikakauslehtiä
kotona
-yli 60 e-lehteä
-kaipo.emagz.fi

ryhtyä
soittajaksi/laulajaksi
laadukkaiden
opetusvideoiden
avulla
-kirjastot.rockway.fi

käydä Komppalinnan
omatoimikirjastossa
joka päivä klo 9-21

lukea e-kirjoja tai
kuunnella
e-äänikirjoja
-kaipo.bibliolibrary.fi
ellibslibrary.com/collection

(ikäraja 16 vuotta
sisäänkirjautumiseen)

lukea/kuunnella
englanninkielisiä
e-kirjoja ja
e-äänikirjoja
kaipo.overdrive.com

Aineistoon pääsee käsiksi myös
outikirjastot.fi etusivulta kohdasta eKirjasto

PIN-koodin
saat
kirjastostasi
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Siikajoen nuorisopalvelut

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

INSTAGRAM
NuortentaloRuori
sateliiitin_jenna
_satelliitti_

Nuortentalo Ruori
Nuortentalo Ruori ¬- neuvontaa, vierellä astelua, tukea, virikkeitä, toimintaa ja touhua.
Kaikki kunnan nuorisopalvelut löytyvät osoitteesta Pekkalantie 11. Täällä sijaitsee nuortentalo Ruori. Lisäksi nuortentalo Ruorilta löytyy Siikajoen 4H-yhdistys sekä kunnan
liikuntatoimi.

Nuorten työvalmennus
Siikajoen nuorisotoimessa järjestetään Satelliitti-työvalmennusta. Mikäli olet alle 29-vuotias, työtön tai muuten
vaikeassa työmarkkina-asemassa oleva siikajokinen nuori,
on sinun mahdollista tulla mukaan toimintaan. Valmennuksessa harjaannutetaan arjessa, työssä ja opiskelussa
tarvittavia taitoja, tehdään oppilaitos- ja työpaikkavierailuja
sekä tutustutaan eri ammatteihin. Työvalmennus on ryhmämuotoista ja kokoontuu kolmesti viikossa. Työvalmentaja tukee nuorta tarpeen mukaan myös yksilöohjauksella.
Mikäli kiinnostuit toiminnasta, ota rohkeasti yhteyttä
työvalmentajaan, sosiaalityöntekijään tai etsivä nuorisotyöntekijään. Työvalmentaja Virpi Paason tavoittaa numerosta 040 3156 256, sekä Whatsappissa, Facebookissa
ja sähköpostilla.

Etsivä nuorisotyö
Etsivä nuorisotyö on kaikille 15-29-vuotialle nuorille tarkoitettu palvelu. Etsivä nuorisotyöntekijä auttaa nuorta
juuri niissä asioissa mihin nuori itse kaipaa apua. Mikäli
kaipaat vastausta tai apua johonkin asiaan, etkä oikein tiedä keneltä kysyä, voit kysyä etsivältä nuorisotyöntekijältä.
Etsivään voit olla yhteydessä milloin vain, esimerkiksi jos:
motivaatiosi on hukassa tai koulunkäynti tökkii, tarvitset
apua työnhaussa, työhakemuksien tai CV:n tekemisessä,
tarvitset apua raha- tai tukiasioissa tai haluat jutella luottamuksellisesti mieltäsi painavista asioista. Palvelu on nuorille maksutonta, luottamuksellista ja aina vapaaehtoista.
Työntekijä on vaitiolovelvollinen ja toimii aina sinun luvallasi.
Halutessaan tukea voi saada myös nimettömästi.
Yhteyttä etsivään nuorisotyöntekijään voi ottaa nuori itse tai nuoren vanhemmat tai kaverit. Myös koulut ja
oppilaitokset, puolustusvoimat ja siviilipalvelukeskus ja
nuoren omalla suostumuksella myös viranomaiset voivat olla yhteydessä etsivään nuorisotyöhön. Työpisteeni
löytyy Nuortentalo Ruorilta osoitteesta Pekkalantie 11.
Minuun voit olla yhteydessä soittamalla tai laittamalla viestiä Whatsappissa, Facebookissa, Snapchatissa tai tulla

jututtamaan Ruorille! Ole rohkeasti yhteydessä! Mietitään
yhdessä ratkaisuja elämän haastaviin tilanteisiin ja mieltä
painaviin juttuihin. Puhelin numeroni on 040 3156 243
Siikajoen Etsivä nuorisotyöntekijä, Jenna Niemelä

Toimintaa 16-29-vuotiaille nuorille
maaliskuussa:
Pelitärskyt keskiviikkona 11.3. ja 8.4. klo 12.30-14.30
Nuortentalo Ruorilla! Yhdessäoloa ja kahvittelua pelailun
lomassa. Ei tarvitse ilmoittautua! Tervetuloa!
Kuntosalivuorot tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 10-12!
Ilmoittele, jos kiinnostuit. Menemme salille, jos osallistujia
on. Etsivä nuorisotyöntekijä Jenna p. 040 3156243
Nuortentalo Ruorilla järjestetään Suuntaamo-päivä 1529- vuotiaille nuorille ke 18.3.2020 klo 12-16.
Suuntamossa on tavattavissa palvelun tarjoajia, jotka
antavat infoa ja ohjausta nuorelle oman suunnan löytämiseen liittyvistä vaihtoehdoista ja palveluista. Tarjolla on
mm. tietoa koulutuksista, työllistymisen eri vaihtoehdoista.
Suuntaamossa nuori voi tulla tapaamaan eri palveluiden
edustajia kahvikupposen äärellä ja myös varata aikoja tarvitsemiinsa palveluihin sekä saada ohjausta etuuksien ja
opiskelupaikkojen ja työpaikan hakemiseen.
Nuorten vanhemmat ovat myös tervetulleita kuulemaan erilaisista palveluista ja työllistymiseen ja oman
suunnan löytämiseen liittyvistä vaihtoehdoista.
Kaikille nuorille kävijöille jaetaan ilmainen salikortti Ruukin kuntosalille (voimassa kesäkuun loppuun asti)!!!
Suuntamossa tavattavissa:
Ohjaamo, Koulutuskeskus Brahe, Terveydenhoitaja,
Aikuissosiaalityö, Työllisyyskoordinaattori, Työvalmentaja,
Etsivä nuorisotyö, Nuorten työttömien aktivointi, Siikajoen
4H, Liikuntatoimi. Tevetuloa!

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-luok.) perjantaisin klo: 15.00-17.00
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Koulunuokkarit Ruukin koululla ja
Gumeruksella!

Hiihtolomalla nuokkarit auki!

Ruukissa 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 sekä 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 Siikajoenkylällä nuorille!
Seurakunnan nuorisotyön kanssa yhteistyössä aloitetaan
toimintaa Siikajoenkylän 13-17-vuotiaille nuorille, Gumeruksen koulun kuvis-luokassa. Gume_Loosi on parillisilla
viikoilla ke 18.3., 1.4., 29.4., 13.5. sekä 27.5. klo: 15.1517.00. Tuuppa mukkaa! Lisätietoja? Ota yhteyttä nuorisoohjaajaan p. 040 3156 255.

Hiihtolomaviikon keskiviikkona reissu
Superparkkiin!
Reissu on suunnattu 13-17-vuotiaille. Keskiviikkona 4.3.
Bussin aikataulut; Paavola Seon kylmäasema klo: 10.30,
Ruukin nuortentalo Ruori klo: 10.45, Revonlahden Neste
klo: 11.00, Siikajoenkylä Sale klo: 11.20, Oulu Superpark
klo: 12.00-17.00. Lähtö kotiin klo:17.00. Siikajoenkylällä
olemme n.klo: 17.40, Revis n.klo: 18.00, Ruukki n.klo.18.15
sekä Paavola n.klo: 18.30. Nuorisotoimi ja SRK:n nuorisotyö tarjoaa nuorille bussi kyydityksen sekä lipun Superparkkiin. Ruokailu omakustanteinen tai omat eväät mukaan.
Paikkoja on rajoitetusti, siispä ilmoittaudu hetimmiten
nuoriso-ohjaaja Elinalle p. 040 3156 255.

LIIKUNTATOIMI
Liikuntatoimen yleisiä (maksuttomia)
vuoroja:
*Lauantain Sekasähly Revonlahden salilla klo 20-21.30
*Sunnuntain Sulkapalli Ruukin Liikuntahallilla klo 11-12.30
* Sunnuntain UKKOSÄHLY Ruukin liikuntahalli klo 12.30-14
LASTEN ja NUORTEN kyläkohtaisen harrastelistan
löydät nettisivultamme. Jos oma kerhosi puuttuu tai
esim. aikataulut ovat muuttuneet otappa yhteyttä liikuntasihteeriin :)

Massaliikuntakampanja
Kansanhiihto suksitaan parasta aikaa siellä missä lunta
on.. Kampanja kestää maaliskuun loppuun asti :) Kysees-

Nuorille hiihtolomaviikolla nuokkarit auki maanantaina 2.3.
klo: 18.00-22.00 sekä lauantaina 7.3. klo: 14.00-18.00,
jolloin luvassa myös leikkiemilinen piha sählyturnaus. lisätietoja alta.

Ruorin sählymestarit!
Hiihtolomaviikon lauantaina 7.3. on luvassa Ruukissa,
nuortentalo Ruorilla nuorille 13-25-vuotiaille leikkimielinen
piha sählyturnaus, jossa ratkaistaan ketkä ovat Ruorin
mestarit. Tapahtuma alkaa klo: 14.00. Pelit pelataan leikkimielellä. 3 kenttäpelaajaa, ei maalivahtia. 2 X5 min erät.
Siispä, kasaappa 3-5 hlön joukkueet, keksikää tiimillenne
nimi ja ilmoittaudu mukaan laittamalla nuoriso-ohjaaja Elinalle whatsappia p. 040 3156 255.

Nuori kulttuuri 2020 on tanssin vuosi
”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 l.auantaina 21.3. Valtakunnallinen SottiisiMoves
– festivaali 12.-14.6.2020.
Lisätietoja sekä ilmoittautumiset https://www.nastanetti.fi/moves-aluetapahtuma/
Nuori Kulttuuri Moves on avoin tapahtuma kaikille.
Tervetuloa katsomaan nuorten esityksiä paikanpäälle
Siikajoenkylän Komppalinnaan la 21.3. klo:14.00->
Lisäksi tapahtumassa nuoret pitävät kahviota sekä väliaika ohjelmassa on maksuton pakopelihuone.

sä ei ole kilpailu, vaan tarkoitus jokaisen ”kerätä” mahollisimman palijo kilometrejä. Suorituskortin voi tulostaa
kunnannettisivulta. 12.4. mennessä korttien palauttaneiden kesken arvotaan liikunnallisa palakintoja :) Palautus
kirjastoihin / kunnanvirastolle. Kyseessä on myös leikkimielinen Kylien välinen kisa jonka voittaja palakitaan Pitäjäpäivien toritapahtumassa La 4.7.2020.

Koirahiihtovuorot
Hietamaan Vapaa-Aikakeskus
- maanantai klo 9-12
- keskiviikko klo 19:30- (22:00)
- lauantai klo 18:00- (22:00)
Häkkilänkangas
- keskiviikko klo 12:00-17:00
Kirkkokukkula
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- maanantai ja perjantai klo 19:30- (22:00)
- keskiviikko klo 9-12
Oravametsä, Paavola
- sunnuntai klo 11:00-13:00
Sisurata
- maanantai ja torstai klo 19:30- (22:00)
- perjantai klo 9-12
Tönkyräkangas
- maanantai ja perjantai klo 19:30- (22:00)
Myös ASIALLINEN liikkuminen luistelubaanalla on sallittua Fat Bikella. Pyöräilijällä väistämisvelvollisuus !

Perinteinen Liikuntatoimen SUPERVIIKONLOPPU
meni muutamien muuttujien vuoksi pikkasen uuteen
muotoon. Tuloksia seuraavassa tiedotteessa..

Kauden viimeinen KÄRPPÄREISSU –
PLAYOFF´S
Perjantaina 27.3.2020 klo 18.30 jolloin Kärpät pelaa
puolivälierien toisen kotimatsin. Lähe mukkaan huipputunnelmaan, lippuja rajoitetusti! Istumapaikkalippu + kyyti
30 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.

Hietamaan Vapaa-Aikakeskuksen
alakoulujen väliset hiihtokisat
Siirrettiin alkuperäisestä to 27.2. suksittavaksi ke 18.3.
eli oikein lumiseen aikaan :) (tätä kirjoitan 18.2.)

Salivuorolistat
Juuri 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 %. Myös sivistyslautakunnan helmikuun kokouksessaan vahvistamat salivuorokäytönnät
löydät www.siikajoki – liikuntatoimi – salivuorot
Vuorojen jakoperuste: 1. Kunnan oma toiminta eli koulutoimi, liikuntatoimi ja kansalaisopisto, 2. Urheiluseurat ja
muut järjestöt, 3. Yksityishenkilöt

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
Nämä 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, Han-

na Tervakangas sekä Mari Hepoaho. Palkinnot Gumeruksen kansliasta. Onnea kaikille voittajille ja kiitokset koko
isolle osallistujajoukolle :)
Liikuntatoimesta voit maksutta lainata kävelysauvoja
sekä lumikenkiä eli yhteyttä liikuntasihteeriin.

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. Osto-oikeus
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:
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. Tiedustelut markolta
0403156241. HOX HOX Vesijumppaan saa osallistua
kaikki yli 18 v.
TAVALLISTEN TALLAAJIEN 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.

ILKIVALTA
Jääkentillä & kaukaloilla on useassa paikassa hajoitettu
liikuntatoimen sinne viemiä pikkulasten luistelutukia! Pijetäämpä porukalla silimällä ja huolta tärkeistä välineistä!

palaute
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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muut
TIEKUNNAN KOKOUS
Hemminkankaan/Koskenkankaan yksityisteiden tiekunnan
kokous Paavolan Hemminkankaalla Aino Liisa ja Ari Haapakoskella,
Hemminkankaantie
111, tiistaina 24.3. klo 18.30.
Sääntömääräiset asiat, Hemminkankaan puolen päivitetyn
jyvityksen vahvistus, Mahdollisesta jyvityksen mukaisesta
varainkeruusta päättäminen,
Muut asiat.
Vahvistettavan jyvityksen voi halutessaan pyytää ennen kokousta kunnasta Merja Ojanperältä.
Hoitokunnan pj

Eläkeliiton
Paavolan
ja Ruukin
yhdistykset
sekä Ruukin
Invalidit
Teemme vuoden ensimmäisen
yhteisen matkamme Raahesaliin 15.05.2020 klo 19
alkavaan ESKO RAHKOSTA
MUISTELLEN-KONSERTTIIN.
Konsertissa kuullaan tulkinnat
mm. seuraavista ikivihreistä
Rahkosen tuotannosta: Syvä
kuin meri, Erottamat, Pikku
syntinen, Kylmää sotaa ja
rakkautta. Tulkitsijoina ovat
Kauko Simonen (ensimmäinen
tangokuningas), Kalle Jussila
(tangoprinssi) ja iskelmätähti
J. Eskelinen. Säestyksestä
vastaa Legenda-orkesteri.
Konsertti kestää noin kaksi tuntia ja väliajalla on kahvitarjoilu.
Matkan hinta on 50 euroa ja se
sisältää matkat, pääsylipun ja
kahvitarjoilun.
Sitovat Ilmoittautumiset
15.04.2020 mennessä Riitalle
puh. 050 5500503, Pirkolle
040 5179397 tai Olaville 050
5607831. Tervetuloa nauttimaan konsertista!
(Valokuvaaminen on kielletty)

Eläkeliiton Paavolan yhdistys
Sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS
Koto-Tuvalla Paavolassa
ke 25. 3. klo 12.
Kahvitarjoilu, kuntokorttiarvonta.
Yhdistyksemme jäsenet, tervetuloa!
--------------Apteekkari Päivi Tuikkala vierailee
porinapiirissä Paavolan ns:lla
to 19.3. klo 18.
Kahvitarjoilu,
vapaaehtoinen kahvimaksu.
Tervetuloa keskustelemaan
ja istumaan iltaa!

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)

PAAVOLAN NUORISOSEURA

PAAVOLAN
SOTAVETERAANIT
ry
Sääntömääräinen
vuosikokous pidetään
ma.9.3.2020 Paavolan
seurakuntatalolla klo 11.00.
Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset
vuosikokousasiat.
TARJOILUA!
TERVETULOA!

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

KAHVI- JA PORINAILLAT
Paavolan Nuorisoseurantalolla

Nuorisoseurantalo (Kirkkotie 14, Paavola)
(joka toinen torstai)
Suunnitteletko juhlaa, tapahtumaa, kokousta tms.
Torstait 5.3. ja 19.3. alk. klo 18.00
Nuorisoseurantaloa vuokrataan tilaisuuksien järjestämiseen, ota yhteyttä (puh.joht.Olli Kärsämä
Tarjoamme pullakahvit!
p. 050 533 9331, Jari Sihvonen p. 040 411 6350,
(vapaaehtoinen kahvimaksu)
sähköposti: paavolannuorisoseura@gmail.com)
Kaikki tervetulleita!
voit käydä tutustumassa taloon. Kauttamme myös
Järjestää: Paavolan kylä- ja kotiseutuyhdistys,
pitopalvelu. www.facebook.com/pnstalo
Paavolan Nuorisoseura, Eläkeliiton Paavolan yhdistys
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.

KEVÄTMARKKINAT

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

lauantaina 18.4. klo 9-14

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.
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Pöytäpaikka (1x2m) 5 €
(pöytä ei sis. hintaan)

Telttapaikka (4x4m) 10 €
(teltta ei sis. hintaan)

Paikkavaraukset puh. 040 411 6350
Järjestää: Paavolan kylä- ja kotiseutuyhdistys ym.

Siikajoen kuntatiedote

Raahen alueen
Kuulo ry
Kuulolähipalvelu Ruukin terveysasemalla, Kansantie 4
Ruukki, keskiviikkona 18.3.klo
14.00-15.00. Ohjausta ja neuvontaa kuulokojeen käytössä,
saatavana paristoja, letkua, vahasuojia ja tippejä. Tervetuloa!

PAAVOLAN
KARJALASEURAN
VARSINAINEN KEVÄTKOKOUS PIDETÄÄN KE 18.3.2020
IRMA JA HEINO PIETARILAN
KODISSA (OS. TÖLVÄÄNTIE
54) KELLO 13.00.
Esillä sääntöjen määräämät
asiat. Kahvitarjoilu.
TERVETULOA!

Revonlahden kotikylä-yhdistys
- oman kylän parhaaksi -

Maaliskuun tapahtumia kotikyläyhdistyksellä
Ruukin OP:n HIPPO-hiihdot to 12.3.2020 klo 17 Revonlahden koulul-

la. Jos ei voi hiihtää, tehdään jotain muuta kivaa. Sarjat 2009-2017 tytöille ja pojille. Ennakkoilmoitus 12.3.2020 klo 14 mennessä ruukin@op.fi
tai 010 2576 750. OP tarjoaa mehut ja kahvit, kyläyhdistys myy makkaroita. Tervetuloa!
Marianpäivän maakirkko su 22.3.2020 klo 12 Kotiseututalolla, Siikajoentie 30. Kirkkoherra Harri Joensuu ja kanttori Niina Ylikulju. Seurakunta tarjoaa kahvit. Tervetuloa! Raahen seurakunta, Revonlahden kotikyläyhdistys
Revonlahden Kotikyläyhdistyksen kevätkokous ti 31.3.2020 klo 18
Revonlahden kotiseututalolla. Kevätkokouksen sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa! Kahvitarjoilu.
Kotiseututaloa vuokrataan juhlien pitopaikaksi. TILOJEN VUOKRAUS
JA LISÄTIETOJA puh: 045 8843685, kotiseututalo@revonlahti.com
www.facebook.com/Revonlahden kotikyläyhdistys www.revonlahti.com

SIIKAJOEN 4H-YHDISTYS
RETKI LASTEN PILKKIRIEHAAN HAAPAJÄRVEN TEKOALTAALLE 21.3
Lähde mukaan retkelle Lasten Pilkkiriehaan Haapajärven tekoaltaalle lauantaina 21.3. Lasten
Pilkkirieha on koko perheen ulkoilutapahtuma, tapahtuma kestää klo:12-17 ja pilkkikisa klo:1315 (kaikki osallistujat palkitaan). Pilkkiriehassa on myös muuta vapaata ohjelmaa tapahtuman
aikana.

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

Vavat, syötit ja kairaukset järjestää Raahen Merionkijat ry, mutta myös omat pilkkivälineet saa
ottaa mukaan. Raahen Merionkijat myös opastavat pilkkimisessä.
Retki on osallistujille ilmainen! 4H ja nuorisotoimi tarjoavat kyydin ja eväät. Retki on
tarkoitettu ala- ja yläkouluikäisille, alle 11 –vuotiailla tulee olla huoltaja mukana.
AIKATAULU
Paavola Seo klo:10.30
Ruukin koulukeskus klo:10.45
Revonlahden Neste klo: 11.00
Sale Siikajoki klo:11.30
Haapajärven tekoallas klo:12
Kotiinlähtö noin klo:15.30
ILMOITTAUTUMISET 6.3 MENNESSÄ 4H:LLE NUMEROON 040 527 9295
Järjes. Siikajoen 4H –yhdistys ja Siikajoen nuorisotoimi

KEVÄTKOKOUS
Ti 17.03.2020 klo 12.00
Kreivinsaaressa
Kokouksessa käsitellään
sääntöjen määräämät asiat.
Kokoukseen tulee mukaan
Siikajoen kunnan tekninenjohtaja Satu Kaipio.
Kahvitarjoilu klo 11.30.
Arvontaa!
Tervetuloa!
Hallitus

VALOKUVAUSKISA 13–18 -vuotiaille 29.2-22.3!
Mikä on sun lempipaikkasi Siikajoella? Ota siitä komia kuva ja lähetä se meille Instagramissa
@siikajoen4h tai Facebook – sivuille. Kuvausaika on 29.2-22.3, eli lähetäthän kuvan meille tuona aikana.
Perustele myös lyhyesti, miksi kyseinen paikka on lempipaikkasi. Kisaan voivat osallistua kaikki 13-18 –
vuotiaat.
Raati valitsee kuvien joukosta finalistit ja nämä kuvat menevät yleisöäänestykseen. Pääpalkintona on
Fujifilm instax mini 9 –pikakamera.
Kisan järjestävät yhteistyössä Siikajoen 4H ja Siikajoen nuorisotoimi

KERHOT OVAT HIIHTOLOMAVIIKOLLA TAUOLLA
Kerhot jatkuvat jälleen normaalisti viikolla 11. 

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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Koukutu golﬁin!
KESÄN 2020 ALKEISKURSSIT SIIKAJOELLA:
•
•
•
•
•
•

TULE KUULEMAAN ASIAA YRITTÄJYYDESTÄ
JA KESKUSTELEMAAN LIIKEIDEASTASI
KAHVITTELUN LOMASSA.

16.5.–17.5. la–su / 15:00 –18:30
6.6.–7.6. la–su / 15:00 –18:30
15.6.–16.6. ma–ti / 18:00 –21:30
6.7.–7.7. ma–ti / 18:00 –21:30
20.7.–21.7. ma–ti / 18:00 –21:30
8.8.–9.8. la–su / 15:00 –18:30

Tervetuloa opettelemaan lajin
salat rennossa ilmapiirissä!

• PYHÄJOKI ti 10.3.2020 klo 17-19

Kurssit ovat kaksipäiväisiä,
kesto 3–4 h/pv ja järjestetään Raahentienoon Golﬁn kentällä
Siikajoella. Ilmoittaudu: www.rtg.ﬁ/aloita-golf/greencard

Pääkirjasto, Ruukintie 1

• SIIKAJOKI ke 11.3.2020 klo 17-19

Siikajoen Osuuspankki,Kauppatie 5 Mukana OP:n edustaja/rahoitusratkaisujen esittely.

• RAAHE ti 17.3.2020 klo 17-19
Pääkirjasto, Rantakatu 45, 2.krs.

Tilaisuudet ovat samansisältöisiä, maksuttomia ja
avoimia kaikille asiasta kiinnostuneille, tervetuloa!
Lisätietoja:
Jussi Kemilä,
p.040 830 3018,
jussi.kemila@raahe.fi

www.rtg.ﬁ

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
Kreivinsaaressa 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.

Komppalinnan
omatoimikirjasto
on avoinna
päivittäin
Komppalinnan
klo 9-21 on
omatoimikirjasto

käytössä
Henkilökunta
on paikalla
päivittäin
maklo
12-19
9-21
ke 9-15
Ikäraja

Sisäänkirjautumiseen
on
sisäänkirjautumiseen
16 vuoden
ikäraja
on 16
v

Tervetuloa osallistumaan!
Lisätietoja: elakeliitto.fi/ruukki
facebook.com/ELruukinyhdistys
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LASTEN KONEPÄIVÄT
Ruukissa
Pe 20.3.2020 klo 9.30-12.00
Vanhan kunnanviraston parkkipaikalla
osoitteessa Siikasavontie 1, Ruukki
traktoreita

minikaivuri

rekka-auto

vanha traktori

moottorikelkka

mönkijä

formula-auto

poliisiauto paloauto ambulanssi
Polkutraktoreiden vetotestausta ja
moottorikelkkakyytiä lapsille (säävaraus)
Mukana Liikenneturva ja Lysti liikkua! -hanke
Alueella seurakunnan kotakahvila
Kahvila Ruukin Teekoo tarjoaa ranskikset +
nakit + juoman hintaan 3 €/annos.
Tapahtumaa järjestämässä Siikajoen varhaiskasvatus ja
Ruukin Kiinteistöhuolto yhteistyökumppaneineen

Siikajoen apteekki järjestää
valtakunnallisena
Lääkehoidon päivänä

12.3.2020 klo 9.30-11.30
Ruukin terveysasemalla
Lääkehoidon päivän
tapahtuman teemalla:
”Lääkehoito hallussa?”
Ajankohtaista tietoa
lääkitysturvallisuudesta
ja lääkityslistoista.
Apteekin työntekijöitä
tavattavissa.
Arvontaa!

Siikajoen apteekki
Avoinna: Ma-pe 9-17, la 9-14
Siikasavontie 5, 92400 Ruukki
p. 08 271 044

