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joulun taikaa
Tätä kirjoittaessa on marraskuun kääntynyt jo loppua
kohti. Juhlimme vuoden yrittäjiä seutukunnallisessa
yrittäjäjuhlassa Raahessa. Siikajoen vuoden yrittäjäksi
valittiin Rakennus ja Sisustus Pate Oy, onnittelut vielä
kerran! Yrittäjiä kuntaan mahtuu enemmänkin, mikäli
tarvitset apuja ja ideoita omaa yritystä varten, ota yhteys joko Raahen Seudun Kehittämiskeskukseen tai kehittämispäällikköön tai vaikka minuun niin katsotaan mitä
voidaan tehdä.
Valtuusto päätti pitää ennallaan veroprosentit. Tavoitteena on kuitenkin se, että pääsisimme laskemaan veroprosentteja tulevaisuudessa kun talous on vakaammalla pohjalla. Investointeja on näköpiirissä runsaasti.
Valtuusto päättää uuden monitoimitalon suunnittelun
käynnistämisestä, tarvitaan päiväkoteja ja jonkun vuoden päästä myös peruskorjataan tai rakennetaan uusi
palvelukoti. Jos kaikki nämä tehdään kunnan toimesta,
tarkoittaa se kymmenen miljoonan investointeja.
Kunnastamme on väki vähentynyt myös tänä vuonna. Meitä on noin 90 henkeä vähemmän kuin viime vuoden lopussa. Asukkaita mahtuisi siis lisää. Kunnassa on
jätetty valtuustoaloite; Toimenpide-ehdotukset Siikajoen
kunnan asukasmäärän kasvattamiseksi. Aloitteen mukaiset selvitykset ovat työryhmän tehtävänä. Päätettäväksi tämä asia tulee ensi vuoden puolella. Toivomme
että yksityiset maanomistajat aktivoituisivat niin että

Kenkien
nastoituksesta
ja liukuesteistä
Siikajoen kunnassa nastoitetaan kenkiä yli 55-vuotiaille.
Toimintapaja Etevä hoitaa
nastoituksen, ole yhteydessä Kimmo Tauriaiseen, puh.
040 3156 481. Liukuesteitä kengänpohjiin löytyy kunnanviraston keskuksesta.

tarjoaisivat tontteja myyntiin. Kuntakin voi ostaa jokirantaisia tontteja!
Joulua vietetään Jeesuksen syntymän muistoksi. Jeesus syntyi ihmiseksi ihmisten keskelle. Keskelle vuoden
pimeintä aikaa tulee juhla, jossa pimeyteen syttyvä valo
sytyttää toivon. Miljardit ihmiset maailmassa muistavat
jouluna epävarmuuden keskelle syntyvää lasta.

”Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan, esikoisensa.
Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa.”
				
(Luuk. 2:5-6)
Joulu tulee silloinkin, kun sitä ei ole ehtinyt valmistella,
vaikka pöydät eivät notkuisi ruokaa tai koristeet olisivat
ripustamatta.
Joululahjat muistuttavat toisen asemaan asettumisesta, hyväntahtoisuudesta ja keskinäisestä avuliaisuudesta. Joululahjoja on perinteisesti tehty itse ja tietenkin hankittu kaupasta. Suosikaa kotimaisia tuotteita.
Suosikaa paikallista!
Muistetaan huolehtia itsestämme ja lähimmäisistämme. Rauhaisaa joulun aikaa teille kaikille!
Pertti Severinkangas
kunnanjohtaja

JOUKKOLIIKENTEEN ASIAKASKYSELY
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus käynnistää 10.12.2019 Raahen seudun
joukkoliikenteen asiakaskyselyn. Kyselyssä selvitetään, millä tavoin alueen
kuntien välinen joukkoliikenne toimii nyt ja kuinka sitä tulisi kehittää. Raahen
seudun (Pyhäjoki, Raahe ja Siikajoki) lisäksi kyselyssä huomioidaan seudun ulkopuolelle suuntautuva joukkoliikenne, kuten Raahen ja Oulun välinen liikenne.
Kyselyn tuloksia hyödynnetään alueen joukkoliikenteen palvelutasosuunnittelussa, jonka perusteella kilpailutetaan kesällä 2021 alkavan sopimuskauden liikenne. Kysely on auki 6.1.2020 asti ja siihen voi vastata osoitteessa
http://tiny.cc/kysely sähköisesti.
Lisätietoja: Samuli Kallio, Joukkoliikennevastaava
samuli.kallio@ely-keskus.fi, 0295 038 252, vaihde 0295 038 000
Liikennejärjestelmäyksikkö, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus,
Veteraanikatu 1, PL 86, 90101 Oulu, www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa
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Valokuiturakentamisen toimenpiteet
jatkuvat koko talven ajan
Poikkeuksellisen aikaisin tulleen talven vuoksi maarakentamista ei voida täysimääräisesti jatkaa alkuperäisen
suunnitelman mukaan. Routa ja runsas lumen määrä
haittaavat merkittävästi valokuiturakentamista. Lumen
lisäksi paikoin esiintyy routaa jopa 30-40 senttiä, mikä
vaikuttaa rakentamisen turvallisuuteen sekä koneiden
että rakenteiden kestävyyden näkökulmasta. Seuraamme sääolosuhteiden kehittymistä: mikäli lumiset ja kylmät olosuhteen jatkuvat, joudumme keskeyttämään rakentamisen tältä kaudelta. Tiedotamme rakentamisen
etenemisestä sekä nettisivuilla että Facebookissamme.

Sisäasennukset ja pihakartoitukset
jatkuvat läpi talven
Vain kaivuutyöt pysähtyvät talven ajaksi: teletöitä ja sisäasennuksia tehdään läpi vuoden.
Asentaja suunnittelee yhdessä kiinteistön omistajan
kanssa kaivuureitin tontilla samalla käynnillä, kun käy tekemässä sisäasennuksen. Kaivuutyöt ja kiinteistön liittäminen tehdään vasta tämän jälkeen.
Asiakkaan näkökulmasta prosessi etenee seuraavasti:
1. Asentaja soittaa ja sopii sisäasennuksen ja tonttikartoituksen tekoajan: vastaathan siis myös tuntemattomista numeroista tuleviin soittoihin.
2. Asiakkaan tulee mahdollisuuksien mukaan miettiä
valokuidulle mahdollisimman suora ja helppo kaivuureitti. Jos kuitu tuodaan kiinteistöön suojaputkessa,
tulee suojaputki kaivaa valmiiksi esille.
3. Asiakkaan tulee ottaa selvää reitin varrella olevista
sähkö- ja puhelinjohdoista, sadevesi- ja salaojaputkista sekä muusta mahdollisesta infrasta, joka kulkee
maan alla.
4. Asentaja tulee sovittuna aikana tekemään ensin
kiinteistökartoituksen ja sopii asiakkaan kanssa par-

haan mahdollisen reitin kaivuulle ja päätelaitteen
sijoittamiselle asiakkaan osoittamaan paikkaan.
Päätelaitteen sijoituspaikkaa mietittäessä kannattaa huomioida käyttötarpeet, esimerkiksi television
sijainti.
5. Asentaja tekee päätelaiteasennuksen kiinteistön sisällä sekä asentaa ulkokotelon.
6. Maaurakoitsija tuo kuidun kiinteistön seinälle.
7. Teleasentaja käy kytkemässä kiinteistön valokuidun
verkkoon. Liittymä otetaan käyttöön.

Jälkiliittymähinnasto Siikajoelle
Siikajoen Kuitu on vahvistanut hinnat jälkiliittymille. Jälkiliittymästä on olemassa kaksi muotoa.
Jälkiliittyminen maksaa 1200 euroa silloin, kun rakentaminen kyseisellä hankealueella on jo aloitettu. Jälkiliittyjä sovitetaan jo tehtyyn rakentamissuunnitelmaan,
mikä voi aiheuttaa rakentamisaikatauluun muutoksia.
Jälkiliittyminen maksaa 2400 euroa silloin, kun rakentaminen alueella on jo tehty ja koneet joudutaan
tuomaan takaisin alueelle. Samaa hintaa noudatetaan
1.1.2021 alkaen, kun valtiontuen käyttö valokuiturakentamiselle on päättynyt.
Jälkiliittymishintaan lisätään kotipäätelaitteen hinta
248e (CTS-FWR5-3105 tai vastaava, sisältäen asennuksen ja testauksen, kuidun päättämisen kiinteistöön
sekä tarvittavat tarvikkeet).
Varmistathan siis, että teet tilauksesi ajoissa ja vältyt jälkiliittymämaksuilta. Edullinen 100 euron liittymähinta on voimassa toistaiseksi koko Siikajoen alueella:
hyödynnä se ja tilaa nyt!
Lisätietoja: Täyskuitu-myyjä Tuomo Kurikka,
puh. 050 414 3571, tuomo.kurikka@netplaza.fi
www.siikajoenkuitu.fi

PAAVOLAN VESI OY TIEDOTTAA
HANKKEET

TALVEEN VARAUTUMINEN

Vuoden 2019 aikana on investoitu vanhan verkoston saneeraamiseen, pohjavesialueiden kunnostamistoimiin
sekä Keltalan vedenkäsittelylaitoksen muuttaminen
kalkkikivialkalointilaitoksiksi. Tämän syksyn ja tulevana
vuonna jatketaan vedenottamoiden muutostöitä veden
hankinnan ja laadun turvaamiseksi. Viemärilaitoksen
osalta joudumme varautumaan ympäristönsuojelumääräysten kiristymisen johdosta tarvittaviin lisäin-vestointeihin jätevedenpuhdistamoilla.
Vedenjakeluverkoston ikääntyessä on laitoksen toimintavarmuuden säilyttämiseksi tulevien 15…20 vuoden aikana saneerattava merkittävä osa verkostosta,
sillä vanhimmat osat siitä ovat jo yli 50 vuotta vanhoja.

Paavolan Vesi Oy muistuttaa asiakkaitaan kiinteistön
omistajan tai haltijan kiinteistönhoitovastuulle kuuluvasta varautumisesta talveen, jotta kiinteistön vesijohdot
sekä vesimittarit pysyvät sulana. Kiinteistön jäädessä
pitkäksi aikaa käyttämättömäksi, kannattaa vesimittarin yhteydessä oleva sulkuventtiili aina sulkea. Jäätyessään vesimittarin painelasi tai vesijohtoputki voi haljeta
ja aiheuttaa kiinteistölle mittavia kosteusvahinkoja. Jäätymisestä aiheutuneet putkistokorjaukset, mittarinvaihto- sekä sulatustyökustannukset voivat nousta useisiin
satoihin euroihin.
Jäätyminen voidaan estää huolehtimalla vesimittari- ja vesijohtolaitetilan riittävästä lämmityksestä sekä
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kemalla tai suuntaamalla tuuletusaukot siten, että kylmä ilmavirtaus ei jäähdytä vesijohtolaitteita. Myös kyseisten tilojen ikkunoiden ja ovien tiivistys tulisi
tarkastaa.
Teknisen tilan lämmityskattiloiden korvausilmaSiikajoen
kuntatiedote
aukot tulisi sijoittaa riittävän etäälle vesijohtolaitteista. Mikäli vesimittari ei sijaitse kiinteistön lämpimissä tisul-kemalla
suuntaamalla
tuuletusaukot
siten, että
tää pienellä
vedensähköpatteri.
juoksuttamisella
kiinteistön hanasta.
loissa, tulisitai
tilaan
asentaa minimissään
pakkasvahtitoiminnolla
varustettu
On huomioitavaa,
kylmä
ilmavirtaus
ei
jäähdytä
vesijohtolaitteita.
Myös
Juoksuttamisesta
aiheutuva
kustannus
on pieni verratettä vesijohtolaitteiden jäätymistä voi esiintyä myös uusissa omakotitaloissa.
ky-seisten tilojen ikkunoiden ja ovien tiivistys tulisi tartuna jäätyneen vesijohdon sulatuksesta aiheutuvaan
Kovilla pakkasilla
voidaan
vesijohdon jäätymistä
estää pienellä
veden juoksuttamisella
kiinteistön
hanasta. on
kastaa.
Teknisen tilan
lämmityskattiloiden
korvausilmakustannukseen.
On huomattava,
että juoksutusta
Juoksuttamisesta
aiheutuva
kustannus
on
pieni
verrattuna
jäätyneen
vesijohdon
sulatuksesta
aiheutuvaan
aukot tulisi sijoittaa riittävän etäälle vesijohtolaitteista.
jatkettava vielä pari päivää sen jälkeen, kun pakkaset
kustannukseen.
huomattava,
ettälämpimissä
juoksutustatiloison jatkettava
pari päivää
jälkeen,
kun pakkaset
Mikäli
vesimittari On
ei sijaitse
kiinteistön
ovat jovielä
hellittäneet,
sillä sen
johtojen
jäätymisiä
esiintyy vielä
ovattulisi
jo hellittäneet,
silläminimissään
johtojen jäätymisiä
esiintyy vielä sään
sa,
tilaan asentaa
pakkasvahtitoiminsään lauhduttuakin.
lauhduttuakin.
nolla varustettu sähköpatteri. On huomioitavaa, että
UUDET MAKSUT (TAKSA)
UUDET MAKSUT
(TAKSA)
vesijohtolaitteiden
jäätymistä
voi esiintyä myös uusissa
Paavolan Vesi Oy:n maksut ovat 1.2.2020 alkaen seuomakotitaloissa.
Paavolan
Vesi Oy:n voidaan
maksut ovat
1.2.2020
alkaen seuraavat:
raavat:
Kovilla pakkasilla
vesijohdon
jäätymistä
esMaksut
Veden käyttömaksu
Veden perusmaksu
Jäteveden käyttömaksu
Jäteveden perusmaksu
Liittymismaksut
Liittymismaksu vesijohtoon
Liittymismaksu viemäriin

alv 24 %
1,36 €/m3
8,80 €/kk/ty
2,02 €/m3
9,24 €/kk/ty
1.500 €
2.400 €

Vaikutus nelihenkisen talouden kuukausimaksuihin.
Arvioitu kulutus 200 m3/vuodessa
Veden käyttömaksuun vaikutus
0,33 €/kk
Veden perusmaksuun vaikutus
0,18 €/kk
Jäteveden käyttömaksun vaikutus
0,67 €/kk
Veden perusmaksuun vaikutus
0,18 €/kk
Vesimaksujen yhteisvaikutus
Jätevesimaksujen yhteisvaikutus
Korotuksen yhteisvaikutus

0,51 €/kk
0,81 €/kk
1,36 €/kk

Vesijohtoon liittyneelle 4 henkiselle taloudelle taksan korotus vaikuttaa vesimaksuihin noin 0,51 e / kk.
Vesijohtoonsekä
liittyneelle
4 henkiselle
taloudelle
taksan korotus
vaikuttaa
vesimaksuihin
Vesijohtoon
viemäriin
liittynyt 4 henkiselle
taloudelle,
on korotuksen
vaikutus
noin 1,36 enoin
/ kk.0,51 € / kk.

Vesijohtoon sekä viemäriin liittynyt 4 henkiselle taloudelle, on korotuksen vaikutus noin 1,36 € / kk.

Yhtiön
edellisen kerran
kerran 1.1.2019.
1.1.2019. Taksan
Yhtiön taksaa
taksaa on
on tarkastettu
tarkastettu edellisen
Taksanmuutoksen
muutoksensyynä
syynäovat
ovatkohoavat
kohoavattoimintakus-tantoimintakusnukset sekä yhtiön investointitason kasvu. Voimassa olevan vesihuoltolain mukaan vesihuollon maksujen tulee olla
tannukset sekä yhtiön investointitason kasvu. Voimassa olevan vesihuoltolain mukaan vesihuollon maksujen
sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset (Vesihuoltolaki 18§).
tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset
Vesihuoltomaksut Siikajoen kunnassa ovat taksan muutoksen jälkeen Pohjois-Suomen vesilaitosten keskimääräi(Vesihuoltolaki 18§). Vesihuoltomaksut Siikajoen kunnassa ovat taksan muutoksen jälkeen Pohjois-Suomen
sessä
tasossa.
vesilaitosten keskimääräisessä tasossa.
Ajankohtaista asiaa paikallisesta vesihuollosta löytyy internetistä osoitteesta www.paavolanvesi.fi
Ajankohtaista asiaa paikallisesta vesihuollosta löytyy internetistä osoitteesta www.paavolanvesi.fi

https://snellmankesayliopisto.fi/dikata/
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MAASEUTUPALVELUT
Joulukuu* Kansalliset
peltotuet (2019)
- yleinen hehtaarituki
- pohjoinen hehtaarituki
- nuorten viljelijöiden
tuki
- sokerijuurikkaan tuki

Joulukuu

Joulukuu
Joulukuu
Joulukuu
Joulukuu

Joulukuu

LUOMUN PERUSKURSSIT VUONNA 2020

- loppumaksu,
noin 15 %
- maksaminen
alkaa 5.12.2019

Luonnonhaittakorvaus (2019)

- kotieläinkorotus
maksetaan vuonna
2020

Joulukuu

ulosotoista ja panttauksista näkyvät heti, kun tuki on
maksettu. Viljelijät voivat tarvittaessa kysyä tukiyhteenvedossa esitettyjä tietoja kuntansa maaseutuelinkeinoviranomaiselta.

- maksuprosentti
100 %
- maksaminen
alkaa 5.12.2019

Perustuki (2019)

- maksuprosentti
noin 95 %
Viherryttämistuki
- maksuprosentti
(2019)
noin 95 %
Nuoren viljelijän tuki - maksuprosentti
(EU) (2019)
noin 95 %
Peltokasvipalkkio
- maksuprosentti
(2019)
noin 95 %
EU:n lypsylehmä- ajanjakso
palkkio (2019)
1.1.–15.9.
- maksuprosentti
noin 70 %
EU:n nautapalkkio
- ajanjakso
(2019)
1.1.–15.9.
- maksuprosentti
noin 70 %

TUKIYHTEENVEDOT V. 2020
Ruokavirasto ei postita vuodesta 2020 lähtien viljelijöille yhteenvetoja maksetuista maataloustuista. Tukiyhteenvedot edellisen vuoden maksuista on postitettu
maatiloille vuosittain tammi–helmikuun vaihteessa.
Viljelijät näkevät tukiyhteenvetoa vastaavat tiedot
verkkoasiointipalvelu Vipussa. Tiedot maksettujen tukien määristä sekä mahdollisista takaisinperinnöistä,

Ii, 21.01.2020-23.01.2020 ja 29.-30.1.2020
Micropolis, Piisilta 1
Ylivieska, 11.02.2020-13.02.2020 ja 18.-19.2.2020
Hotelli Käenpesä, Lintutie 1
Lisäksi järjestetään luomukotieläinpäivät 26.–
27.2.2020, Kalaravintola Vihiluoto, Tupos
Koulutus on tarkoitettu kaikille viljelijöille, jotka ovat
kiinnostuneet maan kasvukunnon parantamisesta, karjanlannan käytön tehostamisesta ja valkuaiskasvien viljelystä. Koulutus sisältää viisi lähiopetuspäivää.
Kurssin hinta on 390 e + alv / tila. Peruskurssin
osallistujille kotieläinkurssin hinta hinta on 140 e + alv
/ tila. Muille hinta on 160 e + alv / tila. Kurssimaksuun
sisältyy opetus, materiaali ja kahvi.
Kursseilla on käytössä sähköinen luokkahuone, johon
osallistuja saa käyttöoikeudet. Peruskurssi täyttää luomukasvintuotannon sitoumuksen vaatiman oppimäärän. Vuonna 2020 luomukotieläinsitoumus edellyttää
kahden päivän koulutusta luomukotieläintuotannosta.
Kurssi järjestetään, jos osallistujia on vähintään yhdeksän.
ProAgria Keski-Pohjanmaa järjestää lisäksi Kannuksessa kevään viimeisen luomuperuskurssin ja kahden
päivän luomukotieläinkurssin maaliskuun loppupuolella. Lisätiedot: Jari Tikkanen, puh. 0400 162 147, jari.
tikkanen@proagria.fi

FACEBOOK
Koulutuksista ja muista maaseutuhallinnon ajankohtaisista asioista tiedotteet löytyvät facebookista, osoitteesta
https://www.facebook.com/KaSi.maatalous
Sivuille pääsee lukemaan myös ilman rekisteröintiä.

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 5 e. 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 puhe-

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

RUUKISSA YRITYSPUISTON JÄTEASEMA
SULJETTUNA JOULUAATTONA TIISTAINA 24.12.2019.
Jäteasenma on auki tiistaina 31.12.2019 klo 16 – 18.
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SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
pe 29.11. klo 9-11 Omaishoidon infopiste (OmaisOiva kioski) Siikajoen
apteekissa, mukana Raahen seudun Muistiyhdistys
ti 3.12. klo 12-18 alueemme Vapaaehtoistoiminnan päivä Raahen
kirjastolla (Rantakatu 25, Raahe). Päivän aikana pääset tutustumaan
yhdistyksemme/OmaisOivan sekä muiden paikallisten toimijoiden
tarjoamaan vapaaehtoistoimintaan.
ke 4.12. klo 12-14 Päiväkahvit ja pientä ohjelmaa Hyvinvointipiste
NeuvoRassissa (Kirkkokatu 28, Raahe)
ke 11.12. klo 13 päiväkahvit Heikinhovissa (Heikintie 1, Siikajoen kylä)

Raahen seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry/OmaisOiva toivottaa
rauhallista Joulun aikaa sekä kiittää kuluneesta vuodesta!
Jatketaan toimintaa ensi vuonna
yhdistyksen 20v. juhlavuoden
merkeissä.
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 9.12.2019. Ajanvaraus: klo 8–10 välisenä aikana jätä takaisinsoittopyyntö puh. 08 849 4632. Hoitotarvike- ja diabetesvälinejakelu on ma ja ke klo 10-16.
Ruukissa ja Siikajoenkylällä lääkärin / hoitajan vastaanotot ovat suljettuina 23.12. - 6.1., jolloin kiireellisissä asioissa yhteydenotot Raahen terveysasemalle.
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.
Siikajoenkylän terveysasemalla laboratorion näytteen-

otto on avoinna keskiviikkoisin klo 8–10.30, vain ajanvarauksella.
HUOM. Laboratorion ajanvarausjärjestelmä on muuttunut 1.9.2019. Aika varataan netistä NordLabin ajanvarausjärjestelmästä (www.nordlab.fi) tai puhelimitse
arkisin klo 7-18 puh. 020 619 8019.
Laboratorion näytteenotto on suljettu Ruukissa ja Siikajoenkylällä 23.12. - 6.1.

Suun terveydenhuolto
Ruukin hammashoitolan ajanvaraus puh. 08 849 4728.
Siikajoenkylän hammashoitolan ajanvaraus puh. 08
849 4732.
Hammashoitolat ovat kiinni 23.12. - 6.1. Hammassärkypäivystys on arkisin klo 8 - 16 Raahessa Softpoliksen hammashoitolassa puh. 08 849 4708, 08 849
4720 ja 08 849 4710. 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).
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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.
Ruukin neuvola on avoinna arkipäivisin joulun ja vuodenvaihteen aikana. Siikajoenkylän neuvola on suljettu 23.12. – 7.1., yhteydenotot Ruukin neuvolaan.

040 135 8021 ma-pe klo 8 - 11.
Sosiaaliohjaajan postit voi jättää Ruukin terveysaseman
ulko-oven seinustalla olevaan postilaatikkoon tai terveysaseman vastaanoton ajanvarausluukulle.

LAPSIPERHEIDEN PALVELUOHJAUS

PALVELUKESKUS MÄKELÄNRINNE

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.

Palveluesimies Katri Muhonen, puh. 040 135 7898
Seutukunnallinen hoivaosasto, puh. 040 135 7897
Asumispalveluyksikkö Pihlaja, puh. 040 135 7893 ja
040 135 7881
Ikääntyneiden päivätoiminta on kiinni 23.12. - 6.1.2020
Mäkelänrinteellä fysioterapia on suljettuna 23.12. 31.12.

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 suljettuna ajalla 23.12.- 6.1. Kiireellisissä asioissa yhteydenotot palveluohjaukseen puh.

SIIKAJOEN KOTIHOITO
Palveluesimies Tuula Riihijärvi puh. 08 849 5735
ma-pe klo 8-11.
Mäkelänrinteen keskuskeittiö puh. 040 315 6389.

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.

SIVISTYSTOIMI

Itsenäisyyspäivän
hartaus ja juhla
PE 6.12.2019 klo 12
Paavolan kirkossa
Hartaus:
pastori Heikki Pesämaa
Juhlapuhe:
kunnanjohtaja
Pertti Severinkangas
Kunniamerkkien luovutus lotille
Musiikkiohjelmaa
Seppelpartiot
Kahvitus Paavolan
seurakuntatalolla
klo10.45 alkaen
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Kirjastojen aukioloajat:
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

Ruukin pääkirjasto p. 040-3156 303
ma 12-20, ti-to 12-19, pe 10-16:30
Komppalinnan lähikirjasto p. 040-3156 350
ma 12-19 ja ke 9-15
Luohuan lähikirjasto p. 040-3156 351
ke 10-17

Kirjastot ovat auki aattoina 5.12. ja 30.12. klo 9-15

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
Kaikki lomailevat 21.12.2019-6.1.2020.
etunimi.sukunimi@siikajoki.fi
FACEBOOKISSA 			
Siikajoen Nuortentalo Ruori
Satelliitin Jenna
Siikajoen Nuoriso-ohjaaja Elina
Satelliitti Virpi

INSTAGRAM
NuortentaloRuori
sateliiitin_jenna

Siikajoennuorisotoimi_ellu
_satelliitti_

“Ilmassa leijuu juhlava aika. Nurkissa raikaa laulujen taika.
Pöydät täytetään maittavin herkuin, kaikkia muistetaan jouluisin terkuin.
Iloa, lämpöä, tuikkujen tunnelmaa, tätä kaikkea joulu aikaan saa.”
Kiitos yhteistyökumppaneille ja erityisesti lapsille ja nuorille kuluneesta vuodesta. Ihanaa joulunaikaa!
- Ruorilaiset

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 nuorisotyön-

tekijältä. 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

Syksyllä etsivän nuorisotyön ja
nuorten työpajan toimintaa:
Kokkailutärskyt Ruorilla! Tärskyillä kokkaillaan porukalla
edullista kotiruokaa sesonkien mukaan!
Ke 11.12 klo 9.30-12 pikkujoulun piparit
Toimintaan ovat tervetulleita kaikki 16-29-vuotiaat
nuoret! Toiminta on maksutonta, eikä siihen tarvitse
ilmoittautua. Lisätietoja saat etsivä nuorisotyöntekijä
Jennalta tai työvalmentaja Vilrpiltä!

Nuorisotila toiminta varhaisnuorille
ja nuorille nuortentalo Ruorilla!
Nuortentalo Ruorilla on avointa nuorisotila –toimintaa
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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.
HOKS! 6.12. tila suljettuna. Pikkujouluja vietetään
varhaisnuorten ja nuorten kanssa perjantaina 20.12.
Sekä nuortentalo Ruori hiljentyy joulunviettoon 21.12.-7.1.
Syyskauden aukioloajat:
NUORET (13v->) keskiviikkoisin klo: 17.00-20.00, perjantaisin klo: 18.00-22.00 (PAITSI joka kuukauden ensimmäinen
perjantai, jolloin tila suljettu)
VARHAISNUORET (4-6-luokkalaiset) perjantaisin klo 16-18

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.

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

Senioriliikunta:
Vesipekan senioripassi
Senioripassi uudistui kesällä. Nimi muuttui Vesipekan
senioripassiksi. Passin uusi 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! Tahallisista väärinkäytöksistä olemme oikeutettuja estämään passin
käytön!

Nuorisotoimen tyttöryhmä toimii
keskiviikkoisin Ruorilla!
Ootko 13-17-vuotias tyttö? Onko sulla mietinnässä kiva
viikoittainen harrastus? Tykkäätkö pelailla, bujoilla, jutella,
askarrella, kokkailla, viettää aikaa yhdessä? Tää vois olla
just sun juttu. Nuortentalo Ruorilla (Pekkalantie 11,Ruukki) alkaa 13-17-vuotiaiden tyttöjen ryhmä keskiviikkoisin klo:
14.45-17.00. Ensimmäisellä kerralla ideoidaan yhdessä
syksyä, jokaisella mahdollisuus vaikuttaa :) Tuu mukkaa!
Jos kaipailet lisätietoja, nakkaappa viestiä nuoriso-ohjaaja
Elinalle p. 040 3156 255

Yökahvila-toimintaa nuorille ja
nuorille aikuisille Paavolassa, joka
kuukauden ensimmäinen perjantai!
Nuorisotoimi järjestää yhteistyössä SRK:n nuorisotyön,
sekä muiden paikallisten toimijoiden kanssa nuorille yökahvila toimintaa. Yökahvila toimii Paavolassa, kotokahvion
tiloissa. Syksyn ajankohdat; pe 4.10., pe 1.11. sekä to 5.12.
Yökahvilassa on vapaata hengailua ja pelailua. Lisäksi illoissa haaste kello 20.00 sekä iltapalaa tarjolla klo: 22.00.
Tervetuloa!

Jouluaskartelut alakoululaisille
Ruukissa, Siikajoenkylällä ja
Luohualla!
Tervetuloa mukaan jouluiseen askarteluiltapäivään! Ma
2.12 Heikinhovi klo:13.45-15.15, Ti 3.12 Nuortentalo Ruori
klo: 14.45-16.15. To 5.12 Tönkyräkangas klo: 15.00-16.30.
Mukaan mahtuu max. 15 askartelijaa, ilmoittautumiset toiminnanjohtajalle numeroon: 040 527 9295. Ilmoittautumiset viimeistään samana päivänä ennen askarteluiltapäivän alkamista. Järj. Nuorisotoimi sekä 4H-yhdistys
Käyttöajat ja paikat
Uinti ja kuntosali
maanantaisin klo 6.00-16.00
tiistaisin klo 8.00-16.00
keskiviikkoisin klo 6.00-16.00
torstaisin klo 8.00-16.00
perjantaisin klo 8.00-16.00
Lisäksi ma ja ke aamujen klo 6.30 ja perjantain klo
14.30 alkavaan vesijumppaan pääsee senioripassilla +
2 e vesijumppamaksulla.
Passin lataus
Ensimmäisellä käyntikerralla tulee lunastaa 10 e
maksava kulkuranneke, johon passi ladataan. Käydessäsi liikuntapaikassamme rannekkeella leimataan
pääsy kulkuporteista ja ovista, sekä sillä lukitaan oma
pukukaappi. Ilman ranneketta ei pääse liikkumaan senioripassihintaan.
Senioripassi ladataan rannekkeelle vasta, kun edellisen passin käyttöaika on umpeutunut.
Rannekkeen katoaminen
Kuntokeidas Vesipekka ei vastaa kadonneista sarjarannekkeista eikä rannekkeen väärinkäytöstä. Mikäli
sarjaranneke katoaa, rannekkeen omistaja ilmoittaa
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kadonneen rannekkeen numeron lipunmyyntiin. Kadonnut ranneke lukitaan, jolloin sillä ei voi kulkea kulkuportista. Sulkulistan viive ilmoituksesta on 1 arkipäivä. Sen
jälkeen asiakas voi ostaa uuden rannekkeen, johon ladataan maksutta jäljellä oleva kadonneen senioripassin
aika. Tämä edellyttää, että kuitti on tallessa. Otathan
siis kuittikopion tai valokuvan ostokuitistasi!
Voimassa oleva vanha passi
Kaikki 28.7.2019 mennessä ostetut senioripassit käyvät hankintahetken käyttöehdoilla passin voimassaolon
loppuun saakka meillä sekä Raahelan kuntosalilla ja
Raahen Liikuntahallilla.
VESITALLAAJAT
starttaavat lokakuun alussa Vesipekassa !
Loppuvuoden Vesijumppapäivät: 30.11.2019 klo 13.00
- 13.45, 07.12.2019 klo 13.00 - 13.45, 14.12.2019
klo 13.00 - 13.45 ja 21.12.2019 klo 13.00 - 13.45. Vuoden 2020 eka Vesitallaaja on 11.1.2020. Uintimaksun
hoitaa osallistuja, vesijumpan kustantaa liikuntatoimi.
Kimppakyydit. Tiedustelut Markolta 0403156241
TAVALLISet TALLAAJat
Kuntosaliryhmät starttaavat vertaisohjaajien voimin
syyskuun loppupuolella Paavolassa, Ruukissa ja Revonlahdella. Tiedustelut ohjaajilta /Markolta. Paavolassa
alkaa UUSI VUORO torstaisin klo 11-12.30. Vertaisohjaajana Pentti Behm.
VOIMAA VANHUUTEEN
Projektissa on tulossa joulukuun 11. päivä klo 13-15
koulutettujen vertaisohjaajien tapaaminen Raahessa.
Marko ilmoittelee Vertaisohjaajille tarkemmin :) Seutukunnallinen projekti päättyy tämän vuoden lopussa.

Salivuorot 2019-2020
Kunnannettisivulla 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 %
Vuorojen jakoperuste: 1. Kunnan oma toiminta eli
koulutoimi, liikuntatoimi ja kansalaisopisto. 2. Urheiluseurat ja muut järjestöt. 3. Yksityishenkilöt.
Syksyn salivuorot laskutetaan heti tammikuun alussa.
Liikuntatoimen yleisiä (maksuttomia) vuoroja:
*Lauantain Sekasähly Revonlahden salilla klo 20-21.30
*Sunnuntain Sulkapallo Ruukin Liikuntahallilla klo 1112.30
* TULOSSA Ukkosähly Ruukin liikuntahallille…

Massaliikuntakampanja
eli marraskuinen KUNTOSALIKUUKAUSI on ny likimain
takana. Arvontapalakintojen voittajat ilmoitetaan Liikun-

tatoimen facessa sekä tammikuun kuntatiedotteessa.
Liikuntatoimi toimittaa osallistumisvihkot Paavolan (Ns), Ruukin (Urheilutalo), Revonlahden (koulu) ja
Siikajoenkylän (Komppalinna) kuntosaleille ! Laittamalla nimesi listaan osallistut joulukuussa liikunnallisten palakintojen arvontaan https://static.xx.fbcdn.
net/images/emoji.php/v9/t4c/1/16/1f642.
png?_nc_eui2=AeFUBqda84xGV_P9-pEOTwmoWgqGbLhdhTg7U2shlFXQ2P9lDjOjlyNlUBZDbFFpH5C2Ctw58opKyvmwwySehmQ10ejJdZAv-hp6R_1HhwDtUA
Kyseessä on myös leikkimielinen Kylien välinen
kisa jonka voittaja palakitaan Pitäjäpäivien toritapahtumassa La 4.7.2020.
Seuraava kampanja on Kansanhiihtokampanja helmi
– ja maaliskuussa.
Alkuvuodesta tulossa myös
Liikuntatoimen Superviikonloppu:
Pe Alakouluikäisten kylien välinen sählyturnaus Komppalinnassa.
La Kylien välinen kaukalopalloturnaus HUOM. pelipaikka Pyhäjoen jäähalli
Su Futsal-turnaus Ruukin liikuntahallilla

Puulaakit
Puulaakien merkeissä alotettiin salibandyllä ”perinteisen” Komppalinnan syysturnauksen vei Team Sakun Enkelit kapteeninsa Saku Lepistön johdolla.
Seuraava puulaaki onki sitten lentopallon merkeissä
eli perinteinen Pikkujouluturnaus 5.12. klo 18.30 (Paavolan salilla). Pelaajat paikalle ja arvotaan joukkueet

JOULUKUUN TANSSIKERRAT
1.12., 13.12., 20.12. ja 27.12.
La 14.12. Ruukin liikuntahallilla
lasten matalan kynnyksen
futistapahtuma (info koulun kautta)
Liikuntatoimisto ja tiedotus
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.
PALAUTE eli laittakaahan aktiivisesti sähköpostilla
palautetta/kommenttia sillä se auttaa laajan kuntamme liikuntapaikkojen hoidossa, huollossa ja kehittämisessä – kiitos !!
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KOIRAHIIHTOVUOROT
Hietamaan Vapaa-Aikakeskus, Ruukki
• maanantai klo 9-12, keskiviikko klo 19:30- (22:00)
ja lauantai klo 18.00 -(22:00)
Häkkilänkangas, Revonlahti
• keskiviikko klo 12:00-17:00
Kirkkokukkula
• maanantai ja perjantai klo 19:30- (22:00),
keskiviikko klo 9-12
Oravametsä, Paavola
• sunnuntai klo 11:00-13:00
Sisurata, Siikajoenkylä
• maanantai ja torstai klo 19:30- (22:00),
perjantai klo 9-12
Tönkyräkangas, Luohua
• maanantai ja perjantai klo 19:30- (22:00)
Koirahiihtäjät: Lapsi – ja oppilasryhmät huomioitava !
MUISTA LÄMMITELLÄ JA KÄYTTÄÄ KOIRA TARPEILLA ENNEN LADULLE MENOA. PIDETÄÄN LATU PUHTAANA JA SIIVOTAAN MAHDOLLISET JÄTÖKSET.
Latukäyttäytyminen
- Koiria tulee aina kohdella hyvin. Fyysinen kurittaminen ja epäinhimillinen kohtelu on kiellettyä.
- Huolehdi, että koirasi rokotukset ovat kunnossa, jos
hiihdät paikoissa, joissa käy myös muita koiria.

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

Komppalinnan lähikirjaston

joululauluilta
torstaina 12.12.2019

Ohjelma:
klo 15.00 kirjasto aukeaa
klo 16.00- jouluista musisointia Komppalinnan
17.00 aulassa: Hennariikka Kälkäinen ja
Ainoriitta Jaakola
klo 16.00 alkaen aulassa ilmainen kahvitus
klo 17.15 joulupukin vierailu
klo 17.45- aulassa yhteislauluna joululauluja,
18.45 soittamassa
Kari-Pekka Tuhkala kitara,
Jonne Tuhkala haitari,
mukana laulamassa Sulevi Leinonen
klo 19.00 kirjasto sulkeutuu
Illan aikana käytössä kirjaston palvelut.
Tervetuloa kaikki mukaan!
Järjestää/tapahtumassa mukana:
Siikajoen kunnan kirjastotoimi
Siikajoen Osuuspankki
Lions Club Siikajoki
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muut

sanomat

RUUKIN KISA RY

Seuraava siikasanomat
1/2020 ilmestyy to 16.1.2020

SYYSKOKOUS pidetään maanantaina 9.12.2019 klo 17.00 Hietamaan
Vauhtimaalla. Tervetuloa !

Aineistot TI 7.1. klo 15 mennessä os. kuntatiedote@siikajoki.fi

RAHOITUSTA YHDISTYSTEN KONE- JA KALUSTOHANKINTOIHIN
HaPa2 –teemahankkeeseen haetaan yhdistysten pieniä 1.000-7.000 euron hankintoja.
Tukea voi hakea:
- väh. 5 v kestävän harrastusvälineistön hankintaan
- yhdistyksen palvelutoimintaa tukeviin kone- ja kalustohankintoihin
- energiatehokkuutta parantaviin laitehankintoihin (max 50% rahoituksesta käytetään tähän)

Hankkeiden hakuaika on 7.10.- 18.12.2019. Hankinnat tulee toteuttaa 31.12.2020 mennessä. Tuen
osuus on 70% hankkeen kustannuksista. Rahoitusta voi hakea Hailuodon, Limingan, Lumijoen, Pyhäjoen,
Raahen, Siikajoen ja Tyrnävän alueella toimiva rekisteröitynyt yhdistys. Hakulomakkeet ja lisätietoja
www.nousevarannikkoseutu.fi/fi/yhteisot/teemahankkeet/hapa2

SIIKAJOEN 4H-YHDISTYS
SIIKAJOEN 4H-YHDISTYS

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

Siikajoen 4H-yhdistys, Pekkalantie 11, 92400 Ruukki. puh. 040 527 9295

4H VIETTÄÄ
VIETTÄÄ JOULUA
JOULUA SEURAAVAST
SEURAAVASTsiikajoki@4h.fi, www.siikajoki.4h.fi
4H
4H –– kerhot
kerhot ovat
ovat tauolla
tauolla viikot
viikot 51-1,
51-1, kerhot
kerhot jatkuvat
jatkuvat viikolla
viikolla 2,
2, tiistaina
tiistaina 7.1
7.1 alkaen.
alkaen.
 4H
4H VIETTÄÄ
JOULUA
SEURAAVAST
4H:n
toimisto
on suljettuna
suljettuna 6.12
6.12 ja
ja 21.12.2019
21.12.2019 -- 6.1.2020.
6.1.2020.
 4H:n
toimisto
on
 4H
–
kerhot
ovat
tauolla
viikot
51-1,
kerhot
jatkuvat
viikolla
2, tiistaina
7.1 alkaen.
 Paavolan
Paavolan kirpputori
kirpputori on
on suljettuna
suljettuna 6.12
6.12 ja
ja 22.12.2019
22.12.2019
6.1.2020.
–– 6.1.2020.
 4H:n
toimisto onon
suljettuna
6.12jouluaattona
ja 21.12.201924.12.
- 6.1.2020.
 Jäteasema
Jäteasema
on
suljettuna
jouluaattona
24.12.
Jäteasema on
on auki
auki 31.12
31.12 klo:16–18
klo:16–18
suljettuna
Jäteasema



Paavolan kirpputori on suljettuna 6.12 ja 22.12.2019 – 6.1.2020.
Jäteasema on suljettuna jouluaattona 24.12. Jäteasema on auki 31.12 klo:16–18
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PAAVOLAN KYLÄ- JA KOTISEUTUYHDISTYS
Sivultamme 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
Nuorisoseurantalo (Kirkkotie 14, Paavola)
Suunnitteletko juhlaa, tapahtumaa, kokousta tms.
Nuorisoseurantaloa vuokrataan tilaisuuksien järjestämiseen, ota yhteyttä (p. 0500 169 312/ Ami),
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!

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

Tervetuloa joulupuurolle!
Paavolan Nuorisoseurantalolle
sunnuntaina 1.12. klo 14.00
Joululauluja, joulupuuro, kahvi ja torttu

PAAVOLASSA

Vapaaehtoinen maksu lasten kerhotoimintaan
(Järjestää Paavolan Nuorisoseura)

JOULUNAJANAVAUS

Lentopalloa
tiistaisin klo 17.30-19.00 Paavolan koululla.

Paavolassa sunnuntaina 1.12.

Kuntosaliryhmä
maanantaisin ja torstaisin klo 10.00-11.30
Paavolan Nuorisoseurantalon kuntosalilla.
Kaikki tervetulleita!
PAAVOLAN KUNTORADAN HIIHTOLATU
Valaistun osan pituus n.1,8 km Nuorisoseuralta
Laurinsaareen jossa laavu. Laurinsaaresta
jatkolatu Hangasnevalle n.5,5 km, Oravamaalla
laavu. Lisäksi jäätilanteen mukaan Hangasnevan
ympäri n.4,5 km perinteisen latukierros.
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Koko perheen adventtilauluhartaus
Paavolan kirkossa klo 18.00
Paavolan koululaisten esitys ja
kyläkuusen valojen sytytys n. klo 18.45
Tarjolla kuumaa mehua, myynnissä makkaraa!

Tervetuloa!
Järjestää: Paavolan kylä- ja kotiseutuyhdistys,
Raahen seurakunta, M-Kotovalinta

Siikajoen kuntatiedote

Tervetuloa
mukaan
Ruukin
toimintaan!
Tervetuloa
mukaan
Ruukinkyläyhdistyksen
kyläyhdistyksen toimintaan!
Ruukin
kyläyhdistys
ry.ry.
onon
yleishyödyllinen
jonkatarkoituksena
tarkoituksena
edistää
kylän
Ruukin
kyläyhdistys
yleishyödyllinenyhdistys,
yhdistys, jonka
onon
edistää
kylän
asukkaiden
yhteistyötä
ja omatoimisuutta,kylän
kylän elinkelpoisuutta,
elinkelpoisuutta, jajakyläkulttuurin
kehittymistä,
asukkaiden
yhteistyötä
ja omatoimisuutta,
kyläkulttuurin
kehittymistä,
vaalia
kulttuuriperintöä
sekä
toimia
kylän
edunvalvojana.
vaalia kulttuuriperintöä sekä toimia kylän edunvalvojana.
Vuosittaisia
tapahtumia
mm.:
Vuosittaisia
tapahtumia
mm.:
*
Toukokuussa
puutarhamessut
* Toukokuussa puutarhamessut
* Syyskuussa luomumarkkinat
* Syyskuussa
luomumarkkinat
* Kansansääennustuksen
SM-kisat
* Kansansääennustuksen
SM-kisat
* Joulutapahtuma (jälleen
2020!)
* Joulutapahtuma (jälleen 2020!)

Liity
Liityjäseneksi:
jäseneksi:

Lisäksi yhdistys:

Lisäksi
yhdistys:
* ylläpitää
ja kehittää toimintaa Kreivinsaaressa
* ylläpitää
ja kehittää
toimintaa
Kreivinsaaressa
yhteistyössä
muiden
toimijoiden
kanssa
* järjestäämuiden
retkiä, tapahtumia,
talkoita
ja illanviettoja
yhteistyössä
toimijoiden
kanssa
*
vuokraa
kanoottia,
myyntipöytiä
ym.
* järjestää retkiä, tapahtumia, talkoita ja illanviettoja
* vuokraa kanoottia, myyntipöytiä ym.

Käy täyttämässä jäsenhakemus nettisivuillamme
Käy täyttämässä jäsenhakemus nettisivuillamme
ja maksa yhdistyksen jäsenmaksu 10 e / jäsen
ja maksa yhdistyksen jäsenmaksu 10 e / jäsen
TAI kannattajajäsenmaksu (mm. yritykset, yhdisTAI kannattajajäsenmaksu
(mm. yritykset, yhdistykset)
50e.
tykset)
50e.
Maksu tilille FI66 5317 1720 0178 67

Maksu tilille FI66 5317 1720 0178 67

Lisätietoa:
Lisätietoa:
ruukinkyla.blogspot.fi
facebook.com/ruukinkyla
ruukinkyla.blogspot.fi

facebook.com/ruukinkyla

www.kreivinsaari.fi
facebook.com/kreivinsaari
www.kreivinsaari.fi

facebook.com/kreivinsaari

Hyvää Joulunaikaa Jokaiselle sekä

Lämmin Kiitos Kuluneesta Vuodesta

Hyvää Joulunaikaa Jokaiselle sekä
kaikille yhteistyökumppaneille,

Lämmin Kiitos Kuluneesta Vuodesta

talkoolaisillE ja tapahtumiin osallistuneille!

kaikille yhteistyökumppaneille,
Ruukin kyläyhdistyksen väki

talkoolaisillE ja tapahtumiin osallistuneille!
Ruukin kyläyhdistyksen väki
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JOULUMYYJÄISET
KOTOTUVALLA PAAVOLASSA
(Paavolantie 16, Paavola)
LA 30.11. KLO 9-14
Kahviosta herkkuja
ulkona kuumia makkaroita
joulupukki vierailee 11-12
talutusratsastusta 10-13
Tule ja inspiroidu jouluun!
Vain käteismaksu

PAAVOLAN KARJALASEURA Ry
Järjestämme jouluisen hetken ja puurojuhlan
8.12.2019 kello 14.00 Irma ja Heino Pietarilan kodissa (Tölvääntie 54).
Mukavaa yhdessäoloa, joululaulujen, puuron syönnin
ja ja torttukahvien merkeissä. Halutessasi voit ottaa
pienen lahjan arvontaa varten. Tuutha sie mukkaan
iloiseen tapahtumaan!

Tiesitkö? Kaikki turvakodit Suomessa
ovat auki 24/7 ja voit hakeutua mihin
turvakotiin tahansa.

Revonlahden
kotikylä-yhdistys

Nollalinjan sivuilta löydät myös turvakotien
yhteystiedot. www.nollalinja.fi/turvakoti
#turvakoti #nollalinja

- oman kylän parhaaksi -

Raahen Ensi- ja turvakoti toimii Raahessa osoitteessa Fellmaninpuistokatu 11 92100 Raahe.
Turvakotipalvelut ovat aina maksuttomia asiakkaalle ja tarkoitettu kaikille niille, joilla on väkivaltaa tai väkivallan uhka lähisuhteessa tai perheessä.
Voit soittaa Raahen turvakodille 24/7, olemme
aina auki. Puhelinnumeromme on: 044-2824211
Voit myös tulla suoraan paikan päälle.
Turvakotien henkilökunta on koulutettu
kohtaamaan lähisuhdeväkivaltaa kokeneita.

Revonlahden koulu järjestää joulutorin ke 11.12.
klo 17.00-20.00 Revonlahden koululla. Kylän yhteinen jouluinen tapahtuma: myyjäiset, kirpputori, oppilaiden ohjelmaa, vanhempainyhdistyksen
järjestämä kahvio. Myyntipöytävaraukset puh.
040 315 6361 / Anne Kujanpää-Kemola.
Kotiseututaloa vuokrataan juhlien pitopaikaksi.
Vuorokausihinta 140 €:
sisältää saunan, kodan ja laavun käytön
12h/80€ sis. myös saunan, kodan ja laavun käytön
3h/60€
Saunailta 25€ sis. saunan, kodan ja laavun käytön
Pöytäliinojen vuokra 5€/liina
Tilojen vuokraus ja lisätietoja:
p. 045 884 3685,
kotiseututalo@revonlahti.com
Kyläkirjaillat jatkuvat ensi vuoden puolella.

Turvakodista saat suojan väkivallalta ja apua
väkivallan loppumiseksi. Väkivallan kohteeksi
joutuminen ja sen todistaminen on usein traumatisoivaa aikuisille ja lapsille. Turvakoti tarjoaa
mahdollisuuden purkaa
kokemuksia ja tunteita
turvallisessa ympäristössä. Turvakodissa
saat myös ohjausta
ja tukea käytännön
asioiden järjestämiseen.

Kotikyläyhdistys kiittää kuluneesta vuodesta ja toivottaa Rauhallista joulunaikaa ja Onnellista Uutta
Vuotta 2020
www.revonlahti.com
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Juhlistamme Itsenäisyyspäivää tarjoamalla asiakkaillemme

jouluiset torttukahvit to 5.12. klo 9-16.
Black week -tarjoukset voimassa
vielä kahvituspäivän ajan ja esillä
runsaasti jouluisia lahjaideoita!

Siikajoen apteekki

Avoinna: Ma-pe 9-17, la 9-14

PYTINKI-KUORON
juhlavuoden konsertti

Tunnen
Joulun
Raahen kirkossa
sunnuntaina
1.12.2019
klo 18
johtaa
Sanna Jaako
Vapaaehtoinen ohjelma 10,Pytinki-kuoro ry, Ruukin kansalaisopisto,
Opintokeskus SIVIS

Siikasavontie 5
92400 Ruukki
p. 08 271 044

LAHJAPUU-KERÄYS

4.-15.12.2019
RUUKIN K-MARKETISSA
Keräyksellä vähävaraisten perheiden lapset
saavat lahjapaketin tuntemattomalta lahjoittajalta Siikajoen kunnan alueella.
OHJEET: Käy hakemassa K-Marketista pakettikortti,
joka kertoo lahjansaajan sukupuolen ja iän. Lahjaksi käy uusi ostettu lahja (ei käytettyjä tavaroita,
eikä pelkästään karkkia). Lahjan tulee olla lapsen
ikätasolle sopiva: mitä antaisit omalle lapselle,
kummilapselle, lapsenlapselle. Esimerkiksi leluja,
kirja, piirustus- tai askartelutarvikkeet, lautapeli,
lahjakortti jne. Villasukat tai lapaset ovat kiva lisä.
Laita lahja avoimeen lahjakassiin, mukaan pakettikortti, jossa lukee lapsen ikä ja sukupuoli. Tuo lahja K-Marketille (Siikasavontie 2, 92400 Ruukki).
Otamme lisäksi lapasia ja villasukkia lahjoitettavaksi perheille.
Kaupalta lahjat toimitetaan seurakunnan työntekijälle, joka sitten huolehtii lahjojen jakamisen oikeisiin osoitteisiin, yksityisyyden huomioiden.
Keräystä järjestämässä
Siikajoen kunta, RAS perhetyö, SPR-Siikajoen osasto,
Raahen seurakunta & Ruukin K-Market

