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KEVÄT 2020
Tämä kevät on ollut muutoksia täynnä. Korona-virus
sotki koko maailman totaalisesti. Siikajoen kunnassakin
on koulut kiinni ja oppilaat ovat kotona etäopetuksessa.
Tämä on tuonut perheisiin ihan omanlaisia haasteita.
Kunta järjesti kouluruokailun halukkaille ja noin 400 annosta haetaan päivittäin koululta ruokaa. Koko seutukunnassa on ollut tähän mennessä yhteensä viisi koronaan
sairastunutta, testejä on tehty noin 200 henkilölle. Mikä
parasta, kaikki sairastuneet ovat parantuneet ja uusia
tautitapauksia ei ole ilmennyt. Koko kunta on kantanut
kortensa kekoon tässä viruksen torjunnassa. Olemme
hyvin muistaneet pestä käsiä ja pitää etäisyyttä muihin
ihmisiin. Olemme välttäneet tarpeetonta matkustelua.
Raahen Seudun Kuntayhtymä on hyvin varautunut epidemian laajenemiseen. On ennustettu että tautihuippu
olisi vasta heinäkuussa. Jatketaan siis hyviä suojautumiskäytäntöjä.
Tämän virusepidemian johdosta on kuntamme tapahtumat käytännössä peruttu. Paavolan markkinat, PohjoisSuomen puutarhamessu, pitäjäpäivät ovat vuosittain
vetäneet tuhansia ihmisiä kokoontumaan yhteen. Tänä
vuonna pidämme siis erilaisen kesän. Kesä tuo omat
haasteensa mikäli kokoontumisrajoitukset pysyvät voimassa. Tällöin pitää miettiä miten voidaan pitää uimarannat auki yms. Harrastuspaikat. Ruokolahden lavan
kuuluisat tanssit ovat myös vaarassa jäädä pitämättä.

Jatketaan siis käsien pesemistä ja muistetaan turvavälit niin selviämme parhaiten.
Korona-virus aiheuttaa myös työttömyyden ja lomautusten lisääntymistä. Nyt jo on noin 100 henkeä enemmän
joko työttömänä tai lomautettuna kun oli helmikuussa.
Tämä on sama tilanne kaikissa kunnissa. Yrittäjiä myös
asiakaskato kohtelee kaltoin. Valtion toimesta olemme
päässeet kuitenkin avustamaan yrityksiä. Yksinyrittäjän
tuki on 2000 euroa jonka hakuohjeet ovat kunnan nettisivuilla ja muiden yritysten tukia haetaan pääsääntöisesti Ely-keskuksen kautta. Muistetaan siis suunnata
hankinnat kotikunnan yrityksiin jotta selviämme tästä
notkahduksesta. Ei ole järkeä hankkia muualta tavaroita
jos ne saa kotikunnasta, näin vältämme myös matkustamiselta. Hankintojen keskittäminen oman kunnan yrityksiin luo työllisyyttä ja työpaikkoja. Näistä on aina pula.
Muista siis kuluttaa kotikunnassa.
Valitettavasti jouduimme kunnassa tekemään päätöksen että kunta ei työllistä nuoria tänä kesänä. Tämä johtuu siitä että kunta joutuu lomauttamaan omia työntekijöitä ja siitä että työpaikkoja ei voida tarjota siivouksen
tai hoivakotien osalta ollenkaan. Kunta toisaalta tukee
työllistymistä yrityksiin ja antaa myös kesäyrittäjäsetelin
yrittäjyyttä kokeilevalle nuorelle. Olkaa nuoret aktiivisia!
Yhdessä me tämä voitetaan!
Pertti Severinkangas
kunnanjohtaja
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SIIKAJOEN VALOKUITUHANKE ON EDENNYT
RAKENTAMISVAIHEESEEN
Siikajoen valokuituverkon rakentaminen on käynnistynyt
huhtikuun alussa Ruukissa, Paavolassa, Revonlahdella
sekä Siikajoenkylällä. Koska koneryhmät työskentelevät useilla eri alueilla yhtäaikaisesti, rakentamisessa
päästään etenemään nopeasti. Ensimmäisenä rakentaminen keskittyy teiden alitukseen, jonka jälkeen alkaa
kaapelointi.
Valokuituliittymän 100 e liittymismaksu on voimassa
enää niillä alueilla, joilla rakentaminen ei ole vielä alkanut.
Ensimmäisen rakentamisvaiheen alueilla siirryttiin huhtikuun alusta lähtien 1200 e jälkiliittymähinnoitteluun.
Jälkiliittymähinnasto astuu voimaan myös toisen rakentamisvaiheen alueilla 4.5.2020 alkaen. Voit tarkistaa
Siikajoen Kuidun nettisivuilta www.siikajoenkuitu.fi, mihin
rakentamisalueeseen oma kiinteistösi kuuluu.
Valokuituliittymän voi tilata sähköisesti osoitteessa
www.tayskuitu.fi/siikajoki. Tilauksen voi tehdä myös soittamalla Siikajoen Kuidun asiakaspalvelunumeroon p. 08

2370 6789 tai myyjä Tuomo Kurikalle p. 050 414 3571.
Poikkeustilasta johtuen myyjä ei voi tehdä kotikäyntejä,
eikä tilausta voi palauttaa paperisena versiona.
Koronavirusepidemian vuoksi valokuituliittymien sisäasennukset kiinteistöissä on toistaiseksi keskeytetty.
Kiinteistökartoituksia tehdään kuitenkin etänä, jos asiakkaalla on käytettävissä sähköpostiosoite sekä internetyhteys. Kartoituksen aikana teleasentaja sopii yhdessä
asiakkaan kanssa, miten valokuitukaapeli vedetään tien
varresta tontin läpi kiinteistölle. Asentaja on asiakkaisiin
aina ensin yhteydessä puhelimitse ja varmistaa, onko
kiinteistökartoitusta mahdollista tehdä etänä.
Ensimmäiset liittymät saadaan kytkettyä käyttöön loppukesän tai alkusyksyn aikana. Koko valokuituverkon on
tarkoitus olla valmis vuoden 2020 loppuun mennessä.
Siikajoen kunta on sitoutunut tukemaan hanketta noin
840 000 euron kuntaosuudella. Hankkeen kokonaiskustannus on 6,4 miljoonaa euroa.

APUA JA TUKEA YRITYKSILLE
TUKEA YRITYKSILLE KRIISIRAHOITUKSEN
HAKEMISEEN
Mietityttääkö tietotulva etkä ole varma, mistä ja miten
rahoitusta pitäisi hakea? Saitko hylkäävän päätöksen,
vaikka yritystoimintasi on kärsinyt koronakriisistä?

PYYDÄ TUKEA HAKEMUKSEN
SUUNNITTELUUN
Rahoituksia ei myönnetä automaattisesti vaan ne ovat
harkinnanvaraisia ja rahoittajalla on oikeus hyväksyä
tai hylätä hakemus. Rahoituksen myöntämisen kannalta hakemuksen sisältö on ratkaisevassa asemassa.
Raahen seudun kehityksen asiantuntijoilta saat apua
hakemuksen sisällön rakentamiseen ja suunnitelman
tekemiseen. Autamme sinua myös siinä, että kaikki tarvittavat tiedot tulee toimitettua kerralla oikeaan paikkaan, jolloin säästät aikaa ja vaivaa sekä saat varmemmin hakemuksesi läpi.

Ota yhteyttä suoraan asiantuntijoihimme tai lähetä viesti sähköisen lomakkeen kautta. Sinun ei tarvitse tietää,
mitä tukea olet hakemassa vaan riittää, kun kerrot yrityksestäsi ja tilanteestasi:
• Jussi Kemilä: 040 830 3018, jussi.kemila@raahe.fi
• Riitta Palosaari: 040 830 3198, riitta.palosaari@
raahe.fi

YRITYKSEN KOOLLA ON VÄLIÄ
Yrityksesi koko määrää sen, miltä taholta voit saada
tukea. Et voi saada valtion tukirahoitusta koronakriisiin
kuin yhdestä lähteestä (valtion kunnan kautta ohjaama
tuki, ELY-keskus TAI Business Finland). Tukirahoitus ei
estä muuta tukea, kuten helpotuksia verojen maksujärjestelyihin, laajennettua työttömyysetuutta sekä kuntien
ja muiden toimijoiden itse päättämiä tukia. Maaseutuyrityksille tukijärjestelyt ovat vielä kesken.
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Raahen seudun kehityksen verkkosivuille https://www.
raahenseudunkehitys.fi/ on kerätty kattavasti tietoa
Uutishuoneeseen seudun yrityksiä varten ja tietoja päivitetään jatkuvasti. Sivuilta voit tilata myös uutiskirjeen,
jotta saat uusimmat tiedot suoraan sähköpostiisi.

RUUKIN YRITYSPUISTO OY TARJOAA
MIKROYRITYKSILLE 150 000 EURON
KRIISIRAHOITUSTA
Siikajoen kunta ja Raahen seudun kehitys ovat valmistelleet yhdessä kriisilainan yrittäjän lisäksi enintään 2 henkilöä työllistäville mikroyrityksille. Lainan myöntää Ruukin Yrityspuisto Oy ja siihen on varattu yhteensä 150
000 €. Kriisirahoituksella pyritään tuomaan helpotusta
yrittäjien akuuttiin taloudelliseen hätään, kun yksityisellä
sektorilla toimivien pankkien ja rahoituslaitosten asiakaspalvelut ovat ruuhkautuneet.
Yhtä yritystä kohden voidaan myöntää enintään yksi
2000 euron laina kuukaudessa korkeintaan kolmen
kuukauden ajalle (siis yhteensä 6000 e). Hakulomake ja
tarkemmat ohjeet löytyvät Raahen seudun kehityksen
sivuilta www.raahenseudunkehitys.fi.

RAAHEN SEUDUN YRITYKSILLE AVATAAN
YHTEINEN VERKKOKAUPPA
Koronakriisin seurauksena etenkin pienet kaupan ja
palvelualan yritykset ovat pulassa asiakkaiden kadottua.
Raahen seudun kehitys haluaa tukea paikallisia yrityksiä
perustamalla verkkokaupan, mistä kuluttajat voivat ostaa haluamiinsa liikkeisiin lahjakortteja ja näin osaltaan
tukea palveluiden säilymistä omalla paikkakunnallaan.
Lisäksi kotiinkuljetuspalvelua tarjoavat yritykset, kuten
ravintolat, saavat verkkokauppaan oman näkyvän mainospaikkansa.
Verkkokauppaan liittyminen on Raahen, Siikajoen
ja Pyhäjoen yrityksille maksutonta. Palveluun voi luoda
yritystä kohti enintään 5 erilaista lahjakorttia, jonka kuluttaja saa maksettuaan sähköpostiinsa ja yritys puolestaan tiedon ostotapahtuman sisällöstä. Maksaminen
verkkokaupassa onnistuu kaikilla tavanomaisilla verkkomaksutavoilla Checkout-palvelun kautta.
Palveluntarjoajana toimii ResComi Oy, joka veloittaa
yritykseltä jokaisen lahjakortin myynnistä 1 euron palvelumaksun per lahjakortti sekä 5%:n palvelumaksun
myydystä lahjakortin hinnasta Checkoutin transaktio- ja
provisiomaksujen hoidosta ja tilitysten hoidosta yritysten tileille.
Tarkemmat ohjeet mukaan liittymisestä julkaistaan
pian Raahen seudun kehityksen verkkosivuilla ja uutiskirjeessä.

TUKEA MIKROYRITTÄJIEN JAKSAMISEEN
Raahen seudulla alkaa uusi hanke, jossa tarjotaan apua
yksin- ja mikroyrittäjille muutostilanteesta selviytymiseen, työkyvyn säilyttämiseen ja työn uudelleen organi-

sointiin. Kaikki palvelut voidaan toteuttaa sähköisiä kanavia hyödyntäen.
Maksuttomiin palveluihin kuuluvat muun muassa:
• yrittäjän työnohjaus
• osaamistason kartoitus
• Firstbeat -hyvinvointianalyysi
Keräämme parhaillaan yrittäjä-ryhmää palveluiden järjestämistä varten ja mikäli haluat mukaan, ota yhteyttä
Riittaan! Toteutus saadaan nopeasti käyntiin, kun pieni
ryhmä on kasassa.
Riitta Palosaari
puh. 040 830 3198
riitta.palosaari@raahe.fi
Raahen seudun kehitys
Palvelut toteutetaan Mikroyrittäjän tuottavuus ja työkyky (MYTTY) -hankkeen avulla, jossa ovat mukana muun
muassa Oulun yliopisto ja Työterveyslaitos

RAAHEN SEUDUN KEHITYS ETSII UUTTA
YRITYSASIANTUNTIJAA TIIMIINSÄ
Tule mukaan Raahen seudun kehityksen tiimiin edistämään asiakkaidemme menestymistä!
Me autamme lisäämään virtaa koko Raahen seutukunnan alueen yrityselämään antamalla asioille lisäpotkua poistamalla tekemisen esteitä ja sujuvoittamalla
toimintaa. Nyt etsimme porukkaamme yrityskentän ja
EU-projektimaailman tuntevaa asiantuntijaa viemään
eteenpäin henkilöstöosaamisen ja muutosjohtamisen
kehittämistä Raahen ja Ylivieskan seutukuntien alueelle.
Tehtävä on määräaikainen ajalle 1.6.202028.2.2023 ESR-rahoitteisessa KASKI - Kasvua ja kilpailukykyä rannikkoseudulle -hankkeessa, joka toteutetaan
yhteistyössä Kalajoen seudun yrityspalvelukeskuksen
kanssa. Hankkeeseen palkataan samanaikaisesti yritysasiantuntijat Raaheen ja Kalajoelle. Kalajoelle valittavan
yritysasiantuntijan vastuulle kuuluvat myös projektipäällikön tehtävät. Työpari tekee tiivistä yhteistyötä ja vastaa hankkeen toteutuksesta.
Parhaalla hakijalla on asiantuntemuksen lisäksi yhteistyökykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä aktiivinen
ja itsenäinen ote työskentelyyn. Olet myös ulospäinsuuntautunut, osaat vetää valmentavaa neuvontaa yrityksille
ja pääset liikkumaan sujuvasti koko hankealueella.
Hae viimeistään vappuna 1.5. ja katso tarkemmat
tiedot ja hakuohje Kuntarekrystä! Voit hakea samalla
hakemuksella molempia paikkoja.
Lisätiedot
Pasi Pitkänen
johtaja
puh. 040 135 6750
pasi.pitkanen@raahe.fi
Raahen seudun kehitys
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YKSINYRITTÄJÄN TUKI ON NYT HAETTAVISSA
Yksinyrittäjä voi hakea tukea yrityksen omasta kotikunnasta eli YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta.
2000 euron avustus on kiinteä, eli se myönnetään
kokonaisuudessaan, mikäli ehdot täyttyvät. Avustus on
haettavissa 30.9.2020 asti.

KUKA AVUSTUKSEN SAA?
Avustuksen saamisen ehtona on, että yrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto on koronavirusepidemian takia
merkittävästi heikentynyt 16.3.2020 jälkeen. Merkittäväksi heikentymiseksi katsotaan, että tulot ovat pienentyneet vähintään 30% edelliseen tilikauteen verrattuna.
Hakija voi olla yksinyrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla
ei ole palkattua työvoimaa (myös freelancerit ja kevytyrittäjät) yritysmuodosta ja toiminnan rahoitustavasta
riippumatta.

MUUT EHDOT:
• yritystoiminta on päätoimista
• yrittäjällä on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) TAI hän voi esittää vähintään 20 000 €:n vuosittaisen yrittäjätulon tai laskutuksen
• yrittäjä toimii Suomessa
• yrittäjällä on edellytykset kannattavaan liiketoimintaan (yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden
2019 tilinpäätökseen tai ennakkoveroilmoitukseen
perustuen)
• verovelallisella yrittäjällä on Verohallinnon hyväksymä
maksusuunnitelma velan maksamiseksi
• avustuksen avulla yrittäjän on mahdollista jatkaa liiketoimintaa
• avustus käytetään yritystoiminnan 16.3.-31.8.2020
välillä syntyneiden menojen kattamiseksi, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden
kustannuksiin sekä kirjanpito- ja muihin toimistomenoihin, mutta ei kuitenkaan yrittäjän palkkaan
• yksinyrittäjä täyttää nk. de minimis -ehdot, eli kuluvan
vuoden ja 2 edellisen vuoden aikana saatujen tukien
määrä ei ylitä 200 000 euroa
Yrittäjä voi saada avustuksen ainoastaan päätoimestaan, vaikka hänellä olisi muutakin yritystoimintaa.
Avustus ei koske useamman yrittäjän yhteistä yritystoimintaa (esimerkiksi yrittäjäpariskuntaa tai osakeyhtiön
osakkaita), vaan he voivat hakea tukea ELY-keskukselta.
Avustus ei koske myöskään maatalousyrittäjiä.

NÄIN HAET AVUSTUSTA
1. Lataa Siikajoki- sivustolta löytyvä hakemus omalle koneellesi

2. Täytä hakemus huolellisesti ja tutustu sopimuksen
ehtoihin. Lisäämällä nimesi loppuun sitoudut noudattamaan ehtoja (erillistä allekirjoitusta ei vaadita, eli
lomaketta ei ole pakko tulostaa).
3. Lähetä hakemus ja pyydetyt liitteet (pakolliset) Siikajoen kirjaamoon
• tilinpäätös tai veroilmoitus vuodelta 2019
• jäljennös kirjanpidosta ja/tai tiliotteet kulujen ja
myyntituottojen kehittymisestä vuodelta 2020
• todistus veroveloista ja mikäli yrityksellä on verovelkaa, Verohallinnon hyväksymä maksusuunnitelma
Siikajoki: kunnanvirasto@siikajoki.fi tai postissa
Kunnanvirasto, Virastotie 5A, 92400 Ruukki
4. Saat vahvistuksen päätöksestä ensisijaisesti ilmoittamaasi sähköpostiin tai sen puuttuessa postiosoitteeseen.
5. Avustus maksetaan tilillesi 5 päivän kuluessa päätöksestä.
6. Myönteisen päätöksen saaneille toimitetaan seurantakysely syksyn 2020 aikana, johon avustuksen saajan tulee vastata (tarkemmat ohjeet tulevat kyselyn
mukana).
Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja
myönteisen päätöksen saaneiden yrittäjien tuet maksetaan vastaavassa järjestyksessä. Jos hakemuksen
lataaminen ei ole mahdollista tai tarvitset apua hakemuksen täyttämisessä, ota yhteyttä kuntasi tukihenkilöön: Siikajoki: Sanna Ylinampa, puh. 040 3156 202 tai
sanna.ylinampa@siikajoki.fi

YKSINYRITTÄJÄ SAA MYÖS
TYÖMARKKINATUKEA
Yrittäjä voi nyt hakea lisäksi työmarkkinatukea Kelalta,
jos yrityksessä työskentely on päättynyt tai yrittäjätulo on koronaepidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,
67 euroa kuukaudessa. Työmarkkinatukea haetaan
ilmoittautumalla ensin työttömäksi työnhakijaksi TEpalveluissa. Tuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan
lopettamista ja se koskee yksinyrittäjien lisäksi kaikkia
tukiehdot täyttäviä yrittäjiä. Työmarkkinatuki on 33,66
euroa päivässä, ja siitä maksetaan veroa. Yksinyrittäjälle tarkoitettu 2000 euron avustus ei vaikuta työmarkkinatuen määrään. Muutokset ovat voimassa 30.6.2020
asti.
Katso myös Kysymyksiä ja vastauksia yksinyrittäjien
tuesta koronavirustilanteessa Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta: https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksiakoronasta-ja-yksinyrittajista
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MAASEUTUPALVELUT
PÄÄTUKIHAKU V. 2020
Maatilalle ei lähetetä viime vuoden tietoihin perustuvaa
esitäyttötulostetta. Voit täyttää tukihakemukse-si Vipupalvelussa viime vuoden esitäytetyillä tiedoilla tai tarvittaessa pyytää kunnastasi tulosteen vii-me vuoden hakutiedoista. Voit lähettää sähköisesti myös hakemuksen
liitteitä.
Tärkeää muistaa
• Päätukihaun hakuaika päättyy 15.6.2020

TUKIOIKEUKSIEN SIIRROT JA HAKU
VARANNOSTA
• Tukioikeuksiin liittyviä toimenpiteitä eli siirtoja ja hakua
kansallisesta varannosta ei voi tehdä sähköisesti.
• Tukioikeuksien siirto
Voit siirtää tukioikeuksien omistuksen tai hallinnan lomakkeella 103B. Tee siirtoilmoitus aina, kun tukioikeuksien omistaja tai haltija vaihtuu. Hallinnan siirto on määräaikainen. Omistuksen siirto on pysyvä.
• Toimita lomake luovuttavan tilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle tukihakuvuonna 15.6.
mennessä. Toimita myös liite 103A, joka on pakollinen
liite. Liitteen saat omasta Vipu -palvelusta tai maataloustoimistosta.
• Jos kyseessä on koko tilan hallinnan siirron yhteydessä siirrettävät kaikki tilan tukioikeudet, voit ilmoittaa
siitä viimeistään 20.9.2019. Katso tarkemmat koko tilan hallinnan siirtoa koske-vat vaatimukset liitteestä A.
Varsinaisen siirron pitää kuitenkin tapahtua viimeistään
31.8.2019.Huom! Tukioikeuksien omistusta ei voida siirtää muille kuin aktiiviviljelijöille (haettava perustukea siirtohakuvuonna), ei edes omistamiensa peltojen osalta,
joiden tukioikeuksien omistusta ei ole vahvistettu maanomistajalle aiemmin.
• Tukioikeuksien haku varannosta
Tukioikeuksia haetaan kansallisesta varannosta lomakkeella 289. Toimita hakemus alueesi elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukseen. Tukioikeuksien haku kansallisesta varannosta päättyy 15.6.2020. Myös kaikki
liitteet tulee olla toimitettuna 15.6.2020 mennessä.

KASI:N JÄRJESTÄMÄT TUKIKOULUTUKSET
Koronatilanteesta johtuen, perinteisiä tukikoulutustilaisuuksia ei tänä keväänä järjestetä.Tiivistetty tukikoulutuspaketti löytyy osoitteesta: https://kalajoki.fi/wpcontent/uploads/2020/04/Tukihaku-2020.pdf
Voit pyytää tarvittaessa koulutuspakettia myös paperisena maaseututoimistolta.
Tietolinkki-hankkeen sivuilta löydät videokoosteita kevään aikana järjestetyistä tukikoulutuksista www.kpedu.
fi/tietolinkki

PROAGRIA OULUN TUKINEUVOJAT
SIIKAJOELLA
Tukineuvojien yhteystiedot löydät osoitteesta:

https://www.proagriaoulu.fi/fi/eu-tuet-ja-tukiturva/
HUOM! listassa mainitut neuvojien työskentelykunnat
ovat ohjeellisia.

NEUVO 2020
Maatilojen neuvontajärjestelmä, Neuvo 2020, tarjoaa tilallesi mahdollisuuden käyttää asiantuntijapalveluja 7 000 euron edestä ohjelmakaudella 2015–
2020.
Tuettua neuvontapalvelua saa seuraaviin kohteisiin:
• maatilan nykyaikaistamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen
• maatilan ympäristökysymyksiin
• kasvinsuojeluun
• eläinten hyvinvointi- ja terveysasioihin
• maatilan energian käyttöön
• luomutuotantoon.
Valtakunnallisesta neuvojarekisteristä löydät oman alueesi neuvojan haluamallesi aihealueelle.
tilaneuvojat.mavi.fi

VILJAVUUSTUTKIMUKSET JA LANTAANALYYSIT
Muista ympäristökorvauksen sitoumusehtojen mukainen viljavuustutkimus. Näyte on otettava, ennen kuin
edellisestä analyysistä on kulunut 5 vuotta. Voimassa
oleva tutkimustulos on oltava kuitenkin käytössä, ennen
seuraavaa lannoituskertaa.
Täydentävät ehdot edellyttävät, että lantalajeista,
joita tilallasi syntyy ja/tai otat vastaan yli 25 m3 vuodessa, on voimassa lanta-analyysi. Lanta-analyysi on voimassa 5 vuotta.
Koronapandemian takia maaseututoimisto on
pääosin suljettuna, joten toimita näytteet Rauta Maatalous Jaatiselle, os. Kuormaajantie 4, tai toimita itse näytteet analysoitavaks.i

HYMYT – HYVINVOIVAT MAASEUDUN
YRITYKSET
HYMYT-hanke tuottaa hyvinvoivan maaseutuyrityksen
toimintamallin maatilojen ja maaseutuyritysten osaamisen, kannattavuuden ja yrittäjien hyvinvoinnin lisäämiseksi. Hanke on tarkoitettu Pohjois-Pohjanmaalla
toimiville luonnonvara-alan yrityksille tai yrityksille, jotka
toimivat yrityssymbioosissa maaseudun luonnonvaraalan yritysten kanssa.
Tule mukaan!
Etsimme mukaan hankkeeseen luonnonvara-alan
yrittäjiä, joiden yrityksissä toiminnallisuuden, talouden ja
hyvinvoinnin prosessit ovat kunnossa sekä niitä, joilla on
vielä parannettavaa samoilla alueille. Etsimme mukaan
myös maatiloja, joiden yrittäjillä on edessään vielä 5–15
työvuotta ja mietinnässä, miten tilan toimintaa pitäisi
kehittää, että siitä olisi toisen yrittäjän hyvä jatkaa. Luopuva yrittäjä voi samalla löytää uusia mahdollisuuksia
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TÖIHINTILALLE.FI

käyttää osaamistaan uusissa työtehtävissä.
Projektipäällikkö Natalia Sergina-Kishlar
Oulun ammattikorkeakoulu
natalia.sergina-kishlar@oamk.fi, +358 40 5752 034
Projektipäällikkö Sirpa Laitinen
MTK Pohjois-Suomi ry
sirpa.laitinen@mtk.fi, 044 339 2319

Töihintilalle.fi yhdistää maaseudun tilalliset ja työnhakijat. Tavoitteena on täyttää kaikki koronaviruksen takia
vapaaksi jääneet työpaikat ja samalla turvata Suomen
huoltovarmuus

FACEBOOK

SÄHKÖPOSTIOSOITTEET AJAN TASALLE
Mikäli sähköpostiosoitteesi muuttuu ja haluat jatkossakin KaSi- uutiskirjeitä, muista ilmoittaa siitä maataloustoimistoon osoitteella maaseutuhallinto@kalajoki.
fi. Osoite ei muutu automaattisesti uutiskirjerekisteriin
vaikka muuttaisit sen Vipu -palvelussa.

Koulutuksista ja muista maaseutuhallinnon ajankohtaisista asioista tiedotteet löytyvät osoitteesta https://
www.facebook.com/KaSi.maatalous

SIVISTYSTOIMI
SIIKAJOEN NUORISOPALVELUT

Etsivä nuorisotyöntekijä Jenna Niemelä puh. 040 3156 243
Nuoriso-ohjaaja Elina Matkaselkä puh. 040 3156 255
etunimi.sukunimi@siikajoki.fi
FACEBOOKISSA 			
INSTAGRAM
Siikajoen Nuortentalo Ruori
NuortentaloRuori
Satelliitin Jenna
sateliiitin_jenna
Siikajoen Nuoriso-ohjaaja Elina _satelliitti_
tiktok: nuortentaloruori, snäpchat: 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.
Poikkeusaikana nuortentalo Ruorilla tapahtuvat toiminnot on peruttu sekä tapahtumat. Nuorisotyöntekijät järjestävät toimintaa yhä edelleen sosiaalisen median sekä muiden eri sovellusten ja muiden välityksellä.
Lue alhaalta infoa meidän tämän hetken toiminnoista.
Nämä on nimittäin just sua varten! Tsemppiä arkeen ja
voi hyvin
Ollaan yhteyksissä!

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
etsivä nuorisotyöntekijä Jennaan! p. 040 3156 243

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.
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
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NUORTENTALO RUORIN PÄIVÄKIRJAPROJEKTI!
Oletko joskus haaveillut päiväkirjan kirjoittamisesta?
Mutta mitä siihen päiväkirjaan pitäisi sitten kirjoittaa?
Päiväkirja auttaa selventämään omia tunteita ja ajatuksia ja ennen kaikkea pysymään kartalla päivistä. Tällä
hetkellä tapahtuu asioita hurjaa tahtia ja päiväkirja auttaa pysymään ajan tasalla siitä, että mitä itselle kuuluu.
Päiväkirjan kirjoittaminen on myös hauska harrastus.
Kirjaa voi pitää vaikkapa säästä, omista ajatuksista,
peleistä tai ihan mistä vain mikä kiinnostaa. Joka viikko
tulee nuortentalo Ruorin ig ja facebook-sivulla apukysymyksiä, jotka auttavat päiväkirjan kirjoittamisesta. Teeppä siis itsellesi omannäköinen päiväkirja ja ota haaste
vastaan! Päiväkirjaahan voi pitää vaikka tietokoneella tai
puhelimella. Tai sitten se voi olla läjä post-it lappusia. Tyyli vapaa. Ootko messissä?
Päiväkirjaprojektin apukysymykset viikolle 15. Kynät
ja näppikset sauhuamaan! Päivän tunne? Mikä biisi
kuvastaa tätä päivää? Mikä asia jäi tänään harmittamaan? Kolme asiaa, josta olet tänään kiitollinen? Mitä
tämän päivän uutisista jäi mieleen? Päivän kohokohta?
Vkon 16 apukysymykset; Millainen on unelmiesi päivä?
Mitä jäi mieleen pääsiäisestä? Kuka/mikä sai sinut
tänään nauramaan? Minkälaiset ovat lempisukkasi?
Mistä unelmoit juuri tällä hetkellä? Mitä tahtoisit sanoa
itsellesi 10 vuoden päästä?
Viikko 17 apukysymykset; Millainen on unelmiesi päivä? Mikä sai sut tänään hymyilemään? Leikkaa vanhoista lehdistä tätä päivää kuvaavia kuvia/tekstejä ja liimaa
ne päiväkirjaan. Mitä tekisit jos sinulla olisi aikakone?
Mitä haluat muistaa kuluneesta viikosta? Millainen on
hyvä aamupala? Mitä tunteita päivän uutiset herättivät?
Tsemppiä projektiin!

#VITOSKUTOSHAASTE!
Raahen ja Siikajoen nuorisotoimet järjestävät somessa
vitoskutos-haasteen! Haaste on suunnattu 5-6-luokkalaisille, mutta tottakai kaikki saavat haasteita tehdä.
Haasteet ilmestyvät viikoittain Raahen nuorisotoimen
sekä nuortentalo Ruorin IG -kanaville. Sekä löytyvät toki
myöskin seutukunnallisen nuorten tieto-ja neuvontapalvelun Nastan sivulta www.nastanetti.fi Haasteet ovat
sellaisia, että kaikki voivat niitä tehdä kotona, ilman mitään erityisiä varusteita. Haasta mukaan myös kamut.
Lisäksi jos haluat, voit jakaa tekemäsi haasteet myöskin somessa #vitoskutoshaaste ,niin mekin pääsemme
ihastelemaan niitä.

QR-KOODI SUUNNISTUS RUUKISSA!
Lauantaina 18.4. alkoi kaikenikäisille suunnattu leikkimielinen QR-koodi kyläsuunnistus. Paikkana toimii Ruukki. Peli on pelattavissa su 3.5. asti. Toimii käytännössä
siten, että lataa puhelimeesi QR-koodinlukija sovellus.
Tämän jälkeen kurkkaa mainos, joka löytyy perjantaista 17.4. lähtien nuorisopalveluiden sekä liikuntatoimen
sosiaalisen median kanavissa. Mainoksesta löydät vihjeet QR-koodien luokse, sen jälkeen voittekin lähteä etsi-

mään niitä luonnosta. Kun löydätte vihjeen perusteella
QR-koodin, niin käynnistä lataamasi QR-koodinlukija ja
vie kamera QR-koodin päälle. Sen jälkeen puhelimesi lukee koodin ja avaa koodiin ladatun sisällön. Jokaisesta
koodista avautuu yksi kirjain. Kun saat kerättyä kaikki 10
kirjainta, niin teidän tulisi porukalla ratkaista mikä sana
kirjaimista muodostuu. Tämän jälkeen kun olette ratkaisseet sanan, niin lähetä sähköpostilla tai whatsappilla vastauksenne sekä pelaajien nimet Markolle (marko.
aijala(a)siikajoki.fi tai p. 040 3156 241), mutta kuitenkin
viimeistään sunnuntaina 3.5. Kaikki pelailijat osallistuvat
liikunnallisen tuotekassin arvontaan. Onnea matkaan!

VERKKARIT- NUORTENTALO RUORIN
VERKKONUOKKARIT DISCORDISSA!
Ruorin ollessa kiinni, nuorten nuokkarit järjestetään
Discordissa. Linkki nuortentalo Ruorin palvelimeen julkaistaan nuokkaripäivänä, 30min ennen nuokkareiden
alkua nuortentalo Ruorin sekä nuoriso-ohjaajan IG biossa sekä nuortentalo Ruorin FB-tapahtumassa. Verkkareilla on paikanpäällä nuorisotoimen työntekijöitä, lisäksi
luvassa on juttelua hyvällä tvistillä, tietovisailua ja muuta
mukavaa osallistavaa toimintaa!
Seuraavat aukiolot;
ke 29.4. klo:17.00-20.00, to 30.4. klo: 18.00-21.00.,ke
6.5.klo: 17.00-20.00, pe 8.5. klo: 18.00-21.00, la 9.5.
klo: 15.00-18.00, ke 13.5. klo: 17.00-20.00, pe 15.5.
klo: 18.00-21.00, la 16.5. klo: 15.00-18.00, ke 20.5. klo:
17.00-20.00, pe 22.5. klo: 18.00-21.00, ke 27.5. klo:
17.00-20.00, pe 29.5. klo: 18.00-21.00, la 30.5. klo:
15.00-18.00.

VERKKOTÄRSKYT 15-29-VUOTIAILLE
NUORILLE DISCORDISSA!
Nuorten työvalmentaja ja etsivä nuorisotyöntekijät pitävät 15-29-vuotiaille nuorille Discordissa Verkkotärskyjä
tiistaisin klo: 15.00-18.00 sekä torstaisin klo: 12.0014.00. Linkki discordiin jaetaan sosiaalisen median
kanavissa. Tuuppa sääki pitämään hetken tauko etäopinnoista ja jutteleen! Jos kaipailet lisätietoja, niin ota
yhteyttä Virpiin tai Jennaan.

KOULUNUOKKARIT DISCORDISSA
NUORILLE!
Nuortentalo Ruorin palvelimella Discordissa on nuorille suunnatut koulunuokkarit tiistaisin ja torstaisin
klo:11.00-12.00. Paikanpäällä on nuoriso-ohjaaja sekä
etsivä nuorisotyöntekijä. Linkki koulunuokkareile julkaistaan 30 min aijemmin nuortentalo Ruorin sekä nuorisoohjaajan IG:n biossa sekä myöskin nuortentalo Ruorin
FB tapahtumassa. Tuuppa sääkin linjoille!

KOKKAILUA KOTOSALLA -RYHMÄ
SIIKAJOKISILLE 16-29-VUOTIAILLE
NUORILLE!
Kokkaillaan edullista kotiruokaa yhdessä, mutta erikseen. Homma toimii näin; ryhmälle perustetaan what-
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sapp-ryhmä, jossa annetaan ohjeet ja voidaan jutella
keskenään. Reseptit ja tarvikkeet noudetaan nuortentalo Ruorilta sovittuna päivänä. Jokainen kokkaa oman
ateriansa omassa kodissaan. Osallistujat saavat ruokatarvikkeet ilmaiseksi. Ryhmä alkaa keväällä 2020. Mukaan mahtuu max. 10 nuorta.
Lisätietoja sekä ilmoittautumiset etsivä nuorisotyöntekijä Jennalle p. 040 3156 243

ILOA KUVISTA- VALOKUVAUSRYHMÄ
15-29-VUOTIAILLE SIIKAJOKISILLE
NUORILLE!
”Aikaisempaa kokemusta kuvaamisesta ei tarvitse ja
älypuhelimen kameralla pärjää hyvin!”
Nuorisotoimen Iloa kuvista- ryhmä kokoontuu facebookissa ja whatsappissa. Ryhmäläiset saavat joka
viikko uuden tehtävän. Omia kuvia voi jakaa ryhmässä
halutessaan. Lisäksi ryhmässä voidaan jutella. Ryhmäläiset saavat myöskin vinkkejä valokuvaamiseen ammattilaiselta.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset etsivä nuorisotyöntekijä Jennalle p. 040 3156 243 .

LIIKUNTATOIMI
• Kansanhiihtokampanjan korttien palautusaikaa jatkettiin 3.5 saakka eli vielä ehdit pudottamaan lappusi
kunnanviraston postilaatikkoon tai skannaamaan sen
mulle marko.aijala@siikajoki.fi. Korttien palauttaneiden
kesken arvotaan liikunnallisia palakintoja :) Myös aktiivisin kylä palakitaan pokkaalilla :)
• Seuraava kampanja o kesäkuinen pyöräily joka järjestetään vastaavaan tyyliin kuin hiihto eli luonnollisesti ei
yhteistä massatapahtumaa ! Tästä lisätietoja kesäkuun
tiedotteessa :)
• Hiihtoloman ja pääsiäisviikon kuvakisoihin tuli mahtavasti hienoja liikunta- ja ulkoilukuvia. Niistä raati arpoi
palakittavaksi Tanja Laakson, Sari Åmanin, Benjamin Eklundin ja Ensio Taavetin otokset :) Palakinnot toimitettu
voittajille.
• Kyläsuunnistus – ohessa on QR-koodi ilmoitus johon
ehdit/ehditte osallistua vielä wappuviikonlopun ajan :)
• JÄRJESTÖAVUSTUKSET siirtyvät. Normaalisti huhtikuussa hakuun tulevat avustukset siirtyvät syksyllä

PELIREHVIT INSTALIVET!
Etsivä nuorisotyöntekijä sekä nuoriso-ohjaaja järjestävät viikoittain pelirehvit IG-livejä. Pääset seuraamaan
erilaisia pelejä etäyhteydellä. Tuuppa seuraksi ja samalla saat ideaa, mitä pelejä vois kaverin tai vaikka sukulaisen kans pelailla, esim. whatsappin kautta! Pelirehvit to 30.4. klo:15.00, pe 8.5. klo:15.00 sekä pe 15.5.
klo.15.00. Ota seurantaan Satelliitin_jenna sekä siikajoennuorisotoimi_ellu

NUORISO-OHJAAJA JA ETSIVÄ
NUORISOTYÖNTEKIJÄ ON PAIKALLA
DISCORD -PALVELUSSA ARKISIN.
Jos tuntuu, että kaipailet apua läksyihin tai haluat taukoa etäoppinnoista, niin tuuppa jutulle!
Etsivä nuorisotyöntekijä Jenna, Satelliitin Jenna
#4193
Nuoriso-ohjaaja Elina, Siikajoen nuorisotoimi#5758
Lisäksi Instassa luvassa erilaisia Insta livejä, visailuja & haasteita! Ota seurantaan some- kanavat ja tuu
rohkiasti mukaan!

myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. Tämä siitä
luonnollisesta syystä etteivät järjestöt voi tällä hetkellä
pitää vuosikokouksiaan. Tiedustelut asiasta marko.aijala@siikajoki.fi
• Lähiliikuntapaikat, frisbeegolfradat, tenniskentät, pallokentät & peliareenat: Nyt kun kevät on tullut niin kunnostamme kovaa kyytiä kylien ulkoliikuntapaikkoja. Uusia
aktiviteettejä on esimerkiksi Luohuan, Tuomiojan ja Saarikosken frisbeegolfradat (irtokoreilla 5-7 kpl). Näiden
valmistumisesta ilmoitellaan facebookissa ja nettisivuilla! Myös toimenpiteet Sisuradan ja Häkkilänkankaan
valaitukseen on aloitettu puhumattakaan Hangasnevan
Luontoliikunta-alueesta. Muistetaan liikkua ko paikoilla
kulloisenkin ohjeistuksen mukaan! Myös palaute & toiveet ovat tärkeitä paikkojen ylläpidon sekä kehittämisen
kannalta eli postia marko.aijala@siikajoki.fi
Kevätterveisin,
Liikuntasihteeri Make
puh. 0403156241
p.s. Tätä juttua tehdessä 20.4 ei työfacebook ole toiminnassa…
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SYKSYLLÄ 2020 ESIKOULUN ALOITTAVIEN
KOULUUN TUTUSTUMISPÄIVÄT ON PERUTTU
KORNAVIRUSEPIDEMIAN VUOKSI!
Kouluilta aiemmin lähetetyt kirjeet koskien aamuja iltapäivätoimintaan ilmoittautumista, sekä muut
liitteet voi palauttaa suoraan kouluille viimeistään
13.5. mennessä. Pyydämme noudattamaan määräaikaa aamu- ja iltapäivätoiminnan organisoimiseksi.
Aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmä järjestetään, mikäli ilmoittautuneita lapsia on vähintään 8.

Pyrimme mahdollisuuksien mukaan järjestämään uuden kouluun tutustumispäivän ennen syyslukukauden
alkamista. Tiedotamme tästä kunnan nettisivuilla.
Merja Hillilä
Sivistystoimenjohtaja

KANSALAISOPISTO TIEDOTTAA
Hyvitämme hakemuksesta osan kurssimaksuista koronaepidemian vuoksi keskeytyneeltä kevätlukukaudelta.
Hyvityksen saamiseksi lähetä sähköposti osoitteella
arja.sikkila@siikajoki.fi ja ilmoita hakemuksessasi seuraavat tiedot:
1) Opiskelijan nimi (mikäli lapsi, myös huoltajan nimi)
2) Kurssin nimi ja mahdollinen kurssinumero,
miltä hyvitystä haetaan
3) Maksetun laskun numero
4) Kurssimaksun palautusta varten pankkitilin
omistajan nimi sekä tilinumero IBAN -muodossa.
Voit lähettää hakemuksen myös postitse osoitteella Siikajoen kunta, Arja Sikkilä, Virastotie 5A, 92400 Ruukki
tai toimittaa hakemuksen kunnantalon sisäänkäynnin
vieressä olevaan postilaatikkoon.
Hyvitystä tulee hakea 29.5.2020 mennessä.

EHDOTA MEILLE OMA TOIVEESI
KANSALAISOPISTON KURSSIKSI
LUKUVUODELLE 2020-2021!
Lukuvuoden 2020-2021 suunnittelu on käynnissä. Voit
jättää oman kurssiehdotuksesi 15.5. mennessä sähköpostitse osoitteella hannele.jormakka@siikajoki.fi tai
merja.hillila@siikajoki.fi tai nettisivujemme kautta.
Kuvaile lyhyesti kurssitoivettasi, mahdollista opettajaa, kurssipaikkaa tai muita kurssiin liittyviä toiveita.
Otamme määräaikaan mennessä tulleet kurssitoiveet
ja -ehdotukset huomioon suunnittelussa ja pyrimme
toteuttamaan niitä mahdollisuuksien mukaan. Voit halutessasi liittää mukaan nimesi ja yhteystietosi, mahdollisten tarkentavien kysymysten varalta.

KIRJASTOT SEKÄ OMATOIMIKIRJASTO OVAT SULJETTUINA
13.5.2020 SAAKKA
Kirjastojen palautusluukku/-laatikot on suljettu AVIn
ohjeistuksen mukaisesti. Lainojen maksimiuusintojen
määrä on nostettu toistaiseksi 10 uusintaan. Lainojen
eräpäivät ja varausten viimeiset noutopäivät on siirretty
ja ne ovat aikaisintaan 1.6.2020. Myöhästymis- ja palautuskehotusmaksuja ei synny kiinniolon aikana
Kirjasto palvelee puhelimitse ja sähköpostitse. Keskitetyn asiakaspalvelun puhelinnumero on 040-3156303
klo 9-15 välillä ja sähköpostiosoite on kirjasto@siikajoki.fi
OUTI-verkkokirjasto ja eKirjasto osoitteessa outi.finna.fi ovat auki kellon ympäri. OUTI-verkkokirjastossa voi
muun muassa uusia lainansa, maksaa kirjastomaksuja
ja hallinnoida varauksia.
eKirjastosta löytyy e-kirjojen ja e-äänikirjojen lisäksi
e-lehtiä, musiikkia, dokumentteja ja elokuvia. Palveluihin
kirjaudutaan kirjastokortin numerolla ja PIN-koodilla.
Etäkäyttöisestä eMagz-palvelusta (aikakauslehtien digitaalisia näköislehtiä) on luettavissa Helsingin Sanomat
ja Maaseudun tulevaisuus kesäkuun loppuun saakka.
OUTI-verkkokirjaston ja e-aineistojen käyttöön tarvittavan PIN-koodin saa OUTI-verkkokirjaston Unohditko
PIN-koodisi -linkin avulla asiakastietoihin kirjattuun sähköpostiosoitteeseen.
Uusille ja kirjastokortin kadottaneille asiakkaille luodaan väliaikaisia e-asiakastunnuksia Kainuun ja PohjoisPohjanmaan kirjastojen e-aineistojen käyttöön. Tunnuksen saa ottamalla yhteyttä kirjaston asiakaspalveluun.
Muutoksista tullaan ilmoittamaan Siikajoen kunnan
sivuilla www.siikajoki.fi sekä Ruukin pääkirjaston facebook-sivuilla. Kannattaa seurata tilannetta!
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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: Siikajoenkylän terveysaseman hoitajan vastaanotto on toistaiseksi kiinni koronaepidemian
takia. Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä Ruukin tai Raahen
terveysasemalle.
RAAHEN TERVEYSASEMA JA PÄIVYSTYS:
Raahen terveysasemalle p. 08 849 4580 voi ottaa yhteyttä ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15. 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 ja to klo 7.00–10.30, helatorstaiviikolla ma
ja ke, vain ajanvarauksella. (Huom. muuttuneet ajat koronaepidemian vuoksi 30.6. saakka.)
Siikajoenkylän terveysasemalla laboratorion näytteenotto on suljettu 30.6. saakka koronaepidemian vuoksi.
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 ja 12-15 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 poikkeusaikana puhelimitse. Puhelinaika
ma-pe klo.10-11. Henkilökohtaista tapaamista vaativat
asiat hoidetaan ajanvarauksella.
Sosiaaliohjaajan postit voi jättää Ruukin terveysaseman
ulko-oven seinustalla olevaan postilaatikkoon tai terveysaseman vastaanoton ajanvarausluukulle.

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

SUUN TERVEYDENHUOLTO

PALVELUKESKUS MÄKELÄNRINNE

Ruukin hammashoitolan ajanvaraus puh. 08 849 4728.
Siikajoenkylän hammashoitola on toistaiseksi suljettu
koronaepidemian vuoksi.
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

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.

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,
040 135 8035 ja 040 135 7931.

VAMMAISPALVELUT
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MITEN TOIMIT, JOS SINULLA ON HENGITYSTIEINFEKTION OIREITA
Jos sinulla tai läheiselläsi on hengitystieinfektion oireita, on tärkeää ensisijaisesti pysytellä kotona ja käyttää
kuumelääkettä sekä muuta oireenmukaista hoitoa. Jos
sinulla on vain lieviä oireita ja vaikka epäiletkin koronaa,
voit jäädä kotiin sairastamaan.
Kysy tarvittaessa lisäneuvoja puhelimitse. Hyvinvointikuntayhtymän infektiopoliklinikan sairaanhoitaja arvioi hoidon tarpeen puhelimitse numerossa 040 1358
530 ma-pe klo 8-20 ja la-su 10-18. Infektiopoliklinikan ollessa suljettu soita kiireellisissä asioissa OYS:n
neuvontanumeroon (call center) 08 315 2655 tai
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän päivystykseen 08 849 4511.

NEUVONTAA JA OHJAUSTA PUHELIMITSE
Ikääntyvän väestön palveluohjaus:
ohjausta ja neuvontaa mm. ateria-, kauppakassi-,
turvapuhelin- ja kotihoidon palveluista 040 135 7880,
040 135 8035 ja 040 135 7931 ma-pe klo 9-15

HYVÄN MIELEN TYÖNTEKIJÄ
Siikajoen kunta on palkannut Ruskoahon testamenttivaroilla hyvän mielen työntekijän, Virve Aittolan, joka ottaa
yhteyttä kaikkiin yli 70-vuotiaisiin kuntalaisiin ja keskustelee kuulumisista ja palvelutarpeista.

Hyvinvointipiste NeuvoRassi:
ohjausta ja neuvontaa kaikenikäisille sosiaali- ja terveysasioiden hoitamiseen 040 135 8455 ma-pe klo 8-15,
digitukea sosiaali- ja terveysasioiden sähköiseen hoitamiseen 040 135 8490 ma-pe klo 9-15
Lapsiperheiden palveluohjaus:
040 135 8125 ma-pe klo 8-11 ja klo 12-15
Aikuissosiaalityön palveluohjaus:
040 135 8021 ma-pe klo 8-11 ja 12-15
Vammaispalveluiden palveluohjaus:
044 439 3717 ma-pe klo 8-11 ja 12-15
Henkisen tuen puhelin:
040 135 8539 ma-pe klo 13 – 15
Perheneuvolan auttava puhelin:
040 135 8547 ma-pe klo 13 – 14
Tietoa palveluista yli 70-vuotiaille ja riskiryhmille kotona pärjäämisen tueksi:
www.ras.fi/70_kotona_poikkeusoloissa

Jos haluat olla yhteydessä Virveen, tavoitat hänet
puhelinnumerosta 050 355 04 15.
Sitten kun kotikäynnit sallitaan, käynteihin ei sisälly
hoidollisia toimenpiteitä eikä siivousta tai kodinhoidollisia asioita.

Omaishoitajan rinnalla kulkija jo 20v!

Veikkaus tukee toimintaamme

HUOM!
Noudatamme valtakunnallista viranomaisohjetta, joten yhdistyksen/OmaisOivan järjestämät tapahtumat,
ryhmät sekä muu toiminta on peruttu toistaiseksi koronaviruspandemian takia. Seuraathan ajantasaista
tietoa toimintamme jatkumisesta kotisivuiltamme www.raahenomaishoitajat.fi, Facebookista sekä
Raahelaisen Järjestöt-palstalta.
Poikkeustilanteesta huolimatta tavoitat OmaisOivan työntekijät puhelimitse ja sähköpostitse
Riitta Sipola p. 044 551 6803, riitta.sipola@raahenomaishoitajat.fi
Milla Haapaniemi p. 044 551 6804, omaisoiva.raahe@gmail.com
Yhteydenottopyynnön voi jättää myös yhdistyksen nettisivuilla osoitteessa
www.raahenomaishoitajat.fi/yhteystiedot/yhteydenottolomake/
*****
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ohjausta ja neuvontaa sosiaali- ja terveydenhuollon asioissa
arkisin klo 9-15 p. 040 135 8455 (Hyvinvointipiste NeuvoRassi). Ikääntyvää väestöä koskeva palveluohjaus
arkisin klo 9-15 p. 040 135 7880, p. 040 135 8035 sekä p. 040 135 7931.
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NUORI! JÄITKÖ ILMAN KESÄTÖITÄ?

MUUT

Nyt olisi hyvä hetki perustaa oma 4H –yritys! 4H –yrityksessä voit työllistää itsesi v
ajaksi. Ennen yrityksen perustamista käyt 4H –yrityskurssin (etänä), jonka jälkeen
oman 4H –yrityksen. Yrityskurssi on maksuton ja siihen voivat osallistua kaikki 13nuoret. 4H –yrittäjällä on mahdollisuus hakea kesäyritystukea.

ELÄKELIITON
Jos kiinnostuit, niin ole pian yhteydessä
toiminnanjohtajaan numeroon: 040 527

PAAVOLAN
Eläkeliiton Ruukin yhdistyksen kaikki toiminta on pysähdyksissä maamYrityskurssi
järjestetään
etänä
Microsoft
Teamsissa,
kurssiin osallistuvat saavat ku
JA
RUUKIN
me koronaviruksen leviämisen hillitsemiseen tähtäävän poikkeustilan
kotiin.
YHDISTYKSET
vuoksi sekä Eläkeliiton suosituksen mukaisesti. Kun tilanne normalisoiSEKÄ RUUKIN
tuu, asiasta ilmoitetaan yhdistyksen kotisivuilla os. elakeliitto.fi/yhdistykINVALIDIT
set/ruukki - facebookissa - Siikajokilaakson järjestöpalstalla
ja –yhdistyksen
kuntaSiikajoen 4H
uusi vs.toiminnanjohtaja
on valittu!
tiedotteessa lehtien ilmestymisajankohdista riippuen sekä tekstareilla.
Koronaviruksen takia on peUusi vs.toiminnanjohtaja
on Pirkko Paakkari. Pirkko aloittaa työt 15.5.
Näyttää siltä, että tämä kevät mennään samalla mallilla
ainakin touruttu matkamme Raahesaliin
kokuun loppuun. Asiantuntijoiden mukaan on todennäköistä, että poik15.05.2020 klo 19 alkavaan
keustilasta johtuvat rajoitukset jatkuvat myös kesäkuussa - jos ei vielä
ESKO RAHKOSTA MUISTELLENsiitäkin eteenpäin.
KONSERTTIIN.
Yhdistyksen toimintaa koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä puheenjohToivottavasti syksyllä voimme
taja Matti Lassilaan puh. 0407265401, sähköposti lassila.matti@kotijatkaa konserttimatkojamme.
net.com tai sihteeri Riitta Pietarilaan puh. 0505500503, sähköposti
riitta.pietarila@ph-parts.com.

SIIKAJOEN
SIIKAJOEN 4H-YHDISTYS
4H-YHDISTYS
SIIKAJOEN 4H-YHDISTYS
PAAVOLAN KIRPPUTORI ON SULJETTUNA 13.5 ASTI.
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SULJETTUNA 13.5 ASTI.
Tiedotamme jatkosta, kun tiedämme miten rajoitustoimet jatkuvat tai päättyvät. Pöytävuokrat

Siikajoen 4H-yhdistys, Pekkalantie 11, 92400 Ruukki. puh. 040 527 9295
Tiedotamme jatkosta, kun tiedämme miten rajoitustoimet
jatkuvat
tai päättyvät. Pöytävuokrat
www.siikajoki.4h.fi, www.facebook.com/Siikajoen4H
jatkuvat
normaalisti
eteenpäin,
kun
kirpputori
jälleen
SIIKAJOEN
4H-YHDISTYS
PAAVOLAN KIRPPUTORI ON SULJETTUNA 13.5 siikajoki@4h.fi,
ASTI. aukeaa.
jatkuvat normaalisti eteenpäin, kun kirpputori jälleen aukeaa.
Tiedotamme jatkosta, kun tiedämme miten rajoitustoimet jatkuvat tai päättyvät. Pöytävuokrat
PAAVOLAN
KIRPPUTORI
ON SULJETTUNA
13.5 ASTI.
jatkuvatKIRPPUTORI
normaalisti
eteenpäin,
PAAVOLAN
ON SULJETTUNA
13.5kun
ASTI.kirpputori jälleen aukeaa.
Tiedotamme
jatkosta,
kun
tiedämme
miten
rajoitustoimet
jatkuvat tai päättyvät. Pöytävuokrat
Tiedotamme jatkosta, kun tiedämme miten rajoitustoimet jatkuvat
tai päättyvät. Pöytävuokrat
jatkuvat
normaalisti
eteenpäin,eteenpäin,
kunPALVEE
kirpputori kun
jälleen
aukeaa.
jatkuvat
normaalisti
kirpputori
jälleen
aukeaa.
SIIKAJOEN
JÄTEASEMA
NORMAALISTI
TIISTAISIN
KLO:16-19
SIIKAJOEN JÄTEASEMA PALVEE NORMAALISTI TIISTAISIN KLO:16-19

JätehuollonJÄTEASEMA
asiakkaiden PALVEE
ja henkilökunnan
suojelemiseksi
pyydetään välttämään ei
SIIKAJOEN
NORMAALISTI
TIISTAISINasukkaita
KLO:16-19
asukkaita pyydetään välttämään ei
kiireellistä asiointia jäteasemilla, eli asioimaan jätehuollossa vain silloin kun se on aivan
kiireellistä
asiointia
jäteasemilla,
eli asioimaan
jätehuollossa
vain
silloin kun se on aivan
SIIKAJOEN
JÄTEASEMA
PALVEE
NORMAALISTI
TIISTAISIN
KLO:16-19
Jätehuollon
asiakkaiden
ja henkilökunnan
suojelemiseksi
asukkaita
pyydetään
välttämään
ei
välttämätöntä.
Pidäthän
myös
turvavälin
toisiin
asiakkaisiin
ja työntekijöihin!
Jätehuollon
asiakkaiden
ja
henkilökunnan
suojelemiseksi
asukkaita
pyydetään välttämään ei
välttämätöntä.
Pidäthän
myös turvavälin
asiakkaisiin
kiireellistä
asiointia jäteasemilla,
eli asioimaan
jätehuollossatoisiin
vain silloin
kun se on aivanja työntekijöihin!
kiireellistä
asiointia
jäteasemilla,
eli
asioimaan
jätehuollossa
vain
silloin
kun se on aivan
välttämätöntä. Pidäthän myös turvavälin toisiin asiakkaisiin ja työntekijöihin!
Jätehuollon
asiakkaiden
ja
henkilökunnan
suojelemiseksi
asukkaita
pyydetään
välttämään
ei
Jäteasemalle
saa
tuoda
jätettä
vain,
kun
jäteasema
on
auki.
Jätteiden
jättäminen
jäteasemalle
välttämätöntä. Pidäthän myös turvavälin toisiin asiakkaisiin ja työntekijöihin!
Jäteasemalle
saajätettä
tuoda
jätettä
vain,
kun
jäteasema
on auki.
Jätteiden
jättäminen
jäteasemalle
Jäteasemalle
saa
tuoda
vain,
kun
jäteasema
on
auki.
Jätteiden
jättäminen
jäteasemalle
kiireellistä
asiointia
jäteasemilla,
eli
asioimaan
jätehuollossa
vain
silloin
kun
se
on
aivan
aukioloaikojen ulkopuolella on kielletty.
aukioloaikojen
ulkopuolella
on kielletty. on kielletty.
aukioloaikojen
ulkopuolella
välttämätöntä.
Pidäthän
myös turvavälin
asiakkaisiin
jaJätteiden
työntekijöihin!
Jäteasemalle saa
tuoda jätettä
vain, kun toisiin
jäteasema
on auki.
jättäminen jäteasemalle
aukioloaikojen ulkopuolella on kielletty.
Jäteasemalle saa tuoda jätettä vain, kun jäteasema on auki. Jätteiden jättäminen jäteasemalle
NUORI! JÄITKÖ ILMAN KESÄTÖITÄ?
aukioloaikojen ulkopuolella on kielletty.
NUORI! JÄITKÖ ILMAN KESÄTÖITÄ?
NUORI!
ILMAN
KESÄTÖITÄ?
Nyt
olisi hyväJÄITKÖ
hetki perustaa
oma 4H
–yritys! 4H –yrityksessä voit työllistää itsesi vaikka kesän
SIIKAJOEN
JÄTEASEMA
PALVEE NORMAALISTI
TIISTAISIN KLO:16-19
Jätehuollon
asiakkaiden
ja henkilökunnan
suojelemiseksi

ajaksi. Ennen yrityksen perustamista käyt 4H –yrityskurssin (etänä), jonka jälkeen voit perustaa
oman
–yrityksen.
Yrityskurssi
onKESÄTÖITÄ?
maksuton
ja siihen
voivat osallistua
kaikki 13-28 –vuotiaat
Nyt 4H
olisi
hyvä hetki
perustaa
oma
4H –yritys!
4H –yrityksessä
voit työllistää
NUORI!
JÄITKÖ
ILMAN
Nyt olisi
hyvä hetki
perustaahakea
oma
4H –yritys! 4H –yrityksessä voit työllistää
nuoret.
4H –yrittäjällä
on mahdollisuus
kesäyritystukea.

itsesi vaikka kesän
itsesi vaikka kesän
ajaksi. Ennen yrityksen perustamista käyt 4H –yrityskurssin (etänä), jonka jälkeen voit perustaa
ajaksi.
Ennen
yrityksen
perustamista
käyt
4H
–yrityskurssin
(etänä),
jonka
jälkeen
voit perustaa
NUORI!
ILMAN
KESÄTÖITÄ?
oman
4HJÄITKÖ
–yrityksen.
Yrityskurssi
ja –yrityksessä
siihen
voivat
osallistua
kaikki
13-28
–vuotiaat
Jos
kiinnostuit,
niin ole
pian perustaa
yhteydessä
toiminnanjohtajaan
numeroon:
040 527
9295 voit
Nyt
olisi
hyvä
hetki
omaon
4Hmaksuton
–yritys!
4H
työllistää
itsesi
vaikka
kesän
oman 4H –yrityksen. Yrityskurssi on maksuton ja siihen voivat osallistua kaikki 13-28 –vuotiaat
nuoret.
4H
–yrittäjällä
on
mahdollisuus
hakea
kesäyritystukea.
ajaksi. Ennen
yrityksen
perustamista
käyt osallistuvat
4H –yrityskurssin
(etänä), jonka jälkeen voit perustaa
Yrityskurssi
järjestetään
etänä Microsoft
Teamsissa, kurssiin
saavat kurssimateriaalin
nuoret.
4H
–yrittäjällä
on mahdollisuus
hakea4H
kesäyritystukea.
Nyt
olisi
hyvä
hetki
perustaa
oma
4H
–yritys!
–yrityksessä
voit
työllistää
itsesi
vaikka
kesän
oman
4H
–yrityksen.
Yrityskurssi
on
maksuton
ja
siihen
voivat
osallistua
kaikki
13-28
–vuotiaat
kotiin.
ajaksi.
Ennen
yrityksen
perustamista
käythakea
4H –yrityskurssin
(etänä),
jonka 040
jälkeen
perustaa
Jos kiinnostuit,
niin oleon
pian
yhteydessä
toiminnanjohtajaan
numeroon:
527voit
9295
nuoret.
4H –yrittäjällä
mahdollisuus
kesäyritystukea.
Jos
kiinnostuit,
niin
ole
pian
yhteydessä
toiminnanjohtajaan
numeroon:
040
527
9295
oman 4H –yrityksen. Yrityskurssi on maksuton ja siihen voivat osallistua kaikki 13-28 –vuotiaat
Siikajoen 4H –yhdistyksen uusi vs.toiminnanjohtaja on valittu!
nuoret.
4H järjestetään
–yrittäjällä
mahdollisuus
kesäyritystukea.
Yrityskurssi
etänä
Microsofthakea
Teamsissa,
kurssiin osallistuvat
kurssimateriaalin
Jos
kiinnostuit,
niin oleon
pian
yhteydessä
toiminnanjohtajaan
numeroon:saavat
040 527
9295
Yrityskurssi
järjestetään
etänä Pirkko
Microsoft
Teamsissa,
kurssiin osallistuvat saavat kurssimateriaalin
Uusi
vs.toiminnanjohtaja
on Pirkko Paakkari.
aloittaa työt
15.5.
kotiin.
kotiin.
Jos
kiinnostuit,
niin ole pian
toiminnanjohtajaan
numeroon:saavat
040 527
9295
Yrityskurssi
järjestetään
etänäyhteydessä
Microsoft Teamsissa,
kurssiin osallistuvat
kurssimateriaalin
kotiin.
Yrityskurssi
etänä
Teamsissa, on
kurssiin
osallistuvat saavat kurssimateriaalin
Siikajoen
4Hjärjestetään
–yhdistyksen
uusiMicrosoft
vs.toiminnanjohtaja
valittu!
Siikajoen
kotiin. 4H –yhdistyksen uusi vs.toiminnanjohtaja on valittu!
Uusi
vs.toiminnanjohtaja
Pirkko
Paakkari. Pirkko aloittaa
työt 15.5.
Siikajoen
4H –yhdistyksenonuusi
vs.toiminnanjohtaja
on valittu!
Uusi vs.toiminnanjohtaja on Pirkko Paakkari. Pirkko aloittaa työt 15.5.
- 14 -on valittu!
Siikajoen
4H –yhdistyksenonuusi
vs.toiminnanjohtaja
Uusi vs.toiminnanjohtaja
Pirkko
Paakkari. Pirkko
aloittaa työt 15.5.
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RAAHEN SEUTUKUNNAN
PERHEIDEN OMA SIVUSTO

AVATTU
OSOITTEESSA
perheidenraahe.fi
perheidensiikajoki.fi
perheidenpyhajoki.fi

Perheiden palvelut Raahen seutu

TULE MUKAAN SIVUSTON KEHITTÄMISEEN!
Lähetä meille tietoa tapahtumista
ja tule Jutustelua -sivulle kirjoittajaksi
YHTEISTYÖSSÄ
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Raahe - Siikajoki - Pyhäjoki

MAINOSTOIMISTO WTF DESIGN OY – LUOMME BRÄNDIN NÄKYVÄKSI
KIRKKOKATU 28, 92100 RAAHE
// WWW.WTFDESIGN.FI // @WTFDESIGN // #WTFELÄMÄÄ #BRÄNDIHOIDOSSA
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JULKINEN TIEDOTE

Tiesitkö tämän GOLFISTA?
• Pelaajat kävelevät golfkierroksen aikana keskimäärin 8,2 km.
• Sydämen syke kierroksen aikana on noin 60 % maksimisykkeestä,
mikä vastaa nykyistä terveysliikunnan suositustasoa.
• GOLF VAIKUTTAA POSITIIVISESTI MONELLAKIN ELÄMÄNALUEELLA:
Se on esimerkiksi työhyvinvointia edistävä laji. Monet suomalaiset
ovat sisätyöntekijöitä, joten jo se että menee ulos ja liikkuu,
edistää terveyttä. Lisäksi se on oiva keino stressinhallintaan ja
loistava tapa päästä irti työasioista. Eikä unohdeta myöskään
sosiaalista näkökulmaa! Golf on seurapeli :).

LIVE-KAHVAKUULATREENIT
TOUKOKUUSSA KOLMENA MAANANTAINA

Treeni on kaikille avoin ja ilmainen,
Ruukin Kisa tarjoaa sen sinulle.
Treenipäivät ovat
ma 11.5., 18.5. ja 25.5. klo 18.00

Alkukesän kurssit:
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
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
www.rtg.ﬁ/aloittelijoille/greencard.html
Muutokset mahdollisia corona-tilanteen vuoksi.

www.rtg.ﬁ

sanomat

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

Strong Heart ja Ruukin Kisa
yhteistyössä järjestävät

AINEISTOT JULKAISUPÄIVÄ
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.

Treenin kesto on 60 min, sisältäen alkulämmittelyt, lihaskunto-osuuden ja loppuverkan.
Tunnille tarvitset jumppamaton, kahvakuulan (mikäli omistat useamman kuulan niin ota sekä pienempi että isompi kuula mukaan), vesipullon sekä
positiivisen asenteen.
Treenin voit tehdä sinulle sopivassa paikassa, sisällä tai ulkona, yksin tai perheen kanssa. Muistathan kuitenkin tarkistaa, että sinulla on riittävästi tilaa ympärilläsi, jotta voit tehdä treenin
turvallisesti.
Tunti soveltuu jokaiselle, voit tehdä liikkeet oman
kunnon ja voinnin mukaan. Liikkeistä näytän sekä
haastavamman että kevyemmän version. Lihaskunto- osuuden liikkeet tehdään aikaa vastaan,
joten voit määrätä toistomäärät juuri sinun kuntotasosi mukaisesti.
Huomioithan, että järjestäjä ei ole vakuuttanut
ohjaukseen osallistujia eikä järjestäjä vastaa teknisistä ongelmista tunnin aikana.
Sinun tarvitsee vain klikata kohtaa ”osallistun”
ja saavut Strong Heartin facebook sivuille liven
äärelle hiukan ennen klo 18.
Nähdään livessä :)

