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ERILAINEN KESÄ
Tätä kirjoittaessani Erkin päivä lähestyy ja siihen liittyy
myös monenlaisia sananlaskuja: ”Erkki turjus turkki
päällä, Urpaanus liinapaitasillaan” ja ”Mitä Erkkinä turkki
päällä kylvethän, se paita päällä leikathat” (Länsipohja).
Tähän mennessä on vielä öisin käynyt pakkasen puolella
eivätkä päivätkään kovin lämpimiä ole olleet, josta voisi
päätellä, että tulisi lämmin kesä. Mutta toisaalta, eräs
vanhan kansan tietäjä tiesi sanoa, että tulee kylmä ja
sateinen kesä, koska linnut tekevät niin paksuja ja lämpimiä pesiä. Tiedä häntä, aika näyttää.
Tämän kevään varmasti puhutuin aihe on ollut koronavirus, joka on rantautunut myös meidän alueelle.
Miten vakavaksi se meidän kunnan kohdalla muuttuu,
sen aika näyttää. Tilanne muuttuu kuitenkin niin nopeasti, että tarkimmat ja ajantasaisimmat tiedot löytyvät
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen sivuilta. Tällä hetkellä
tilanne on rauhallinen ja kesä näyttää, tuleeko se pahin
aalto syyskuulle, kuten on ennustettu, vai saadaanko virus taltutettua sitä ennen.
Kunnassa seurataan tilannetta kuitenkin hyvin tiiviisti ja tarvittavia toimenpiteitä tehdään tilanteen niin vaatiessa. Näin yleisesti sanoisin, että mihinkään paniikkiin
tai hysteriaan ei ole syytä; ruokaa riittää jokaiselle ja samoin puhdasta vettä, vessapaperista puhumattakaan
ja testauksia on lisätty ja tällä hetkellä jokainen oireinen
pääsee testeihin. Myös vasta-ainetestit ovat tulossa,
millä nyt lähinnä kartoitetaan sitä, miten laajasti väestö
on sairastanut COVID-19 – viruksen. Sen sijaan riskiryhmään kuuluvia, ikäihmisiä ja perussairauksia omaavia, niitä meidän tulee erityisesti huomioida. Vältetään
turhia vierailuja ja kättelyä, mutta pidetään yhteyttä läheisiin ihmisiin yksinäisyyden torjumiseksi, vaikka sitten
näillä teknisillä vempaimilla, puhelimella, skypellä tms.
Aina jokainen poikkeustilanne synnyttää myös jotain
hyvää ja tämä koronavirus on saanut ihmisissä aikaan
lähimmäisten auttamisenhalun, mikä on minusta aivan
loistavaa. Autetaan käymään kauppareissuja niille, jotka
eivät itse pysty, tai joiden ei ole järkevää lähteä kauppoihin, missä on paljon ihmisiä ja riski saada tartunta
on huomattavasti suurempi. Sen lisäksi, koska monet
julkiset laitokset ja harrastuspiirit ovat olleet suljettuna,

meillä on myös enemmän aikaa ollut olla perheittemme
kanssa ja vaikka kaivaa ne vanhat lautapelit esille, sen
sijaan että notkuisimme netissä koko ajan. Ja mikä on
myös koronan aiheuttama ”lieveilmiö”: ihmiset ovat alkaneet liikkumaan, pyöräilemään ja kävelemään, enemmän kuin aiemmin.
Myös kunnassa on tapahtunut muutoksia johtavissa viranhaltijoissa. Maaliskuun alussa meillä on aloittanut uutena hallintojohtajana Sanna Ylinampa ja uutena
teknisenä johtajana Satu Kaipio. Toivotan molemmat
sydämellisesti tervetulleeksi Siikajoen kuntaan ja tuomaan myös uusia tuulia meille ja ehkäpä myös erilaisia
muualla hyväksi todettuja käytäntöjä. Satu sai ainakin
heti alkuunsa tulikasteen Heikinhovissa järjestetyssä
yleisötilaisuudessa, missä keskusteltiin Siikajoenkylän
kevyenliikenteenväylän hankkeesta. Hanke on kyläläisille
erittäin tärkeä ja se ei varmastikaan jäänyt kenellekään
epäselväksi. Tällä hetkellä Siikajoenkylän pyörätiehanke
on edennyt siihen vaiheeseen, että kunnanhallitus on
hyväksynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman, mikä
koskee ko alueen asemakaavan muutosta ja se on tällä
hetkellä yleisesti nähtävillä.
Kunnan tilinpäätös on vielä valtuuston hyväksymistä
vaille valmis, mutta näyttää siltä, että pääsemme yli miljoonan plussalle, mikä on sinällään tosi hyvä tulos, kun
lähtökohta oli 800 000 euroa alijäämäinen talousarvio.
Suurimpana yksittäisinä tekijöinä oli valtionosuuksien
900 000 euroa suuremmat tulot ja myös sote-kulujen
800 000 pienemmät menot. Siitä kiitos teille kuntalaisille, että olette pitäneet itsestänne hyvän huolen ja tarve sote palvelujen käytölle on ollut vähäisempi. Sinällään
sairastamisille ei mitään mahda ja on hyvä tietää, että
meillä on toimivat terveyspalvelut silloin, kun niitä tarvitaan ja jokaiselle mahdollistetaan hoito. Myös tällaisena
poikkeuksellisena aikana. Ja lämpimät kiitokset myös
kaikille kunnan työntekijöille.
Mutta tästäkin epidemiasta me selvitään ja aina
seuraavan epidemian alkaessa olemme jälleen viisaampia ja paremmin varautuneempia. Kaikesta huolimatta,
toivotan kaikille kuntalaisille oikein hyvää kesää.
Päivi Eskola

Valtuuston puheenjohtaja
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SIIKAJOELLA EI JÄRJESTETÄ KESÄASUKASILTAA
2020 KORONATILANTEEN VUOKSI.

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 (www.raahenseudunkehitys.fi/yhteydenotto). 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.
Raahen seudun kehityksen verkkosivuille 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 valmistel-

leet yhdessä kriisilainan yrittäjän lisäksi enintään 2 henkilöä työllistäville mikroyrityksille. Lainan myöntää Ruukin Yrityspuisto Oy ja siihen on varattu yhteensä 150
000 e. 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 e:n laina kuukaudessa korkeintaan kolmen kuukauden ajalle (siis yhteensä 6000 e). Hakulomake ja
tarkemmat ohjeet löytyvät Raahen seudun kehityksen
sivuilta.

RAAHEN SEUDUN YRITYKSILLE ON AVATTU
YHTEINEN RAASELI-VERKKOKAUPPA
Koronakriisin seurauksena etenkin pienet kaupan ja
palvelualan yritykset ovat pulassa asiakkaiden kadottua.
Raahen seudun kehitys haluaa tukea paikallisia yrityksiä
perustamalla yhteisen verkkokaupan, mistä kuluttajat
voivat ostaa yritysten lahjakortteja ja näin osaltaan tukea palveluiden säilymistä omalla paikkakunnalla. Verkkokauppa toimii osoitteessa www.raaseli.fi. Kauppa on
lähtenyt vauhdilla käyntiin ja myytävänä on jo reilusti yli
50 lahjakorttia!
Raaseli-kauppa tarjoaa lisäksi ilmaisen mainospaikan seudulla jo toimiville verkkokaupoille sekä kotiinkuljetusta, noutopalveluita ja asiakkaiden kotona suoritettavia palveluita tarjoaville yrityksille. Yritys voi valita itse,
haluaako sekä myydä lahjakortteja että mainostaa, vai
käyttääkö Raaselia ainoastaan markkinointiin.
Verkkokauppaan liittyminen on Raahen, Siikajoen ja
Pyhäjoen yrityksille maksutonta. Vaikka Raaseli-kauppa
on alueen yhteinen, mukaan pääsevät yhtä lailla pelkästään oman kuntansa alueella toimivat yritykset. Tavoitteena on auttaa ja kannustaa kuluttajia löytämään ja
käyttämään paikallisia palveluita.
LAHJAKORTTIEN MYYNTI
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 pal-
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velumaksun per lahjakortti sekä 5%:n palvelumaksun
myydystä lahjakortin hinnasta Checkoutin transaktio- ja
provisiomaksujen hoidosta ja tilitysten hoidosta yritysten tileille.
MAINOSTAMINEN VERKKOKAUPASSA
Kaupassa ei ole toimialarajoituksia, joten palvelut voivat
olla mitä tahansa, esimerkiksi ravintoloita, sähköasennuksia, siivouksia tai hyvinvointiin liittyviä palveluita. Yritys ohjaa mainoksellaan asiakkaat ottamaan yhteyttä
suoraan yritykseen ja/tai tilaamaan tuotteita ja palveluita omien kanaviensa kautta.

TUKEA MIKROYRITTÄJIEN JAKSAMISEEN
Raahen seudulla alkaa uusi hanke, jossa tarjotaan apua
yksin- ja mikroyrittäjille muutostilanteesta selviytymi-

seen, työkyvyn säilyttämiseen ja työn uudelleen organisointiin. 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.

SIIKAJOEN VALOKUITUVERKON RAKENTAMISTYÖT ETENEVÄT
Siikajoen valokuituverkon rakentamistyöt etenevät kesäkuussa rakentamattomille alueille ja koko kunnan
alueella siirrytään jälkiliittymähinnoitteluun 15.6.2020
alkaen. Valokuituliittymän voi vielä tilata 100 e hintaan
14.6.2020 asti niillä alueilla, joilla rakentamista ei ole

vielä aloitettu.
Eri rakentamisalueiden rajat ja kartat ovat nähtävillä
Siikajoen Kuidun nettisivuilla www.siikajoenkuitu.fi. Kun
jälkiliittymähinnasto astuu voimaan, valokuituliittymän
liittymämaksu on 1200 e.

SIIKAJOEN KUNNAN KUNTATIEDOTE 2020
KUNNANJOHTAJAN MIETTEITÄ VIIME
VUODESTA
Vuoteen 2019 mahtui monenlaista tapahtumaa. Siikajoen kunnassa suuria tapahtumia on eri puolilla kuntaa,
esimerkkinä voisi mainita Ruokolahden lavan tanssit,
Paavolan markkinat, Ruukin Puutarhamessut ja Luomu- ja lähituotemarkkinat sekä perinteiset pitäjäpäivät.
2019 vuoden aikana kunnanvirasto siirrettiin paloaseman viereiseen vanhaan valtion virastotaloon ja selvitettiin Mäkelänrinteen ja Kaarnakodin kiinteistöjen myynti
ulkopuoliselle toimijalle. Selvityksen kuluessa päätettiin,
että Kaarnakotia ei myydä ja Mäkelänrinteen osalta
neuvottelut ovat jäissä. Selvitämme vuoden 2020 aikana uuden palvelukodin rakentamista tai vanhan remontointi mahdollisuutta. Päätimme myös selvittää uuden
Paavolan monitoimitalon rakennuttamista. Päätöksiä
näistä investoinneista odotetaan loppuvuodesta 2020
Vuoteen 2019 lähdettiin alijäämäisellä budjetilla. Alijäämää ennustettiin syntyvän noin – 780 000 euroa.
Tammikuussa 2020 saatiin hyvät uutiset sekä Raahen
Seudun hyvinvointikuntayhtymältä että myös PohjoisPohjanmaan Sairaanhoitopiiriltä. Ennakoidut kulut terveydenhoidossa ja erikoissairaanhoidossa alittivat budjetin reilusti. Myös muilla osastoilla elettiin suu säkkiä
myöten ja tulos vuodelta 2019 on noin 1,3 miljoonaa

euroa ylijäämäinen. Näin ollen kertynyttä ylijäämää on
lähes 7 miljoonaa euroa. Tällä puskurilla voimme lähteä
luottavaisin mielin kohti tulevaisuutta. Vuoden 2020
haasteeksi nousee terveydenhoito-menot, miten ne
kehittyvät tämän riehuvan viruksen toimesta? Vuonna
2020 myös henkilökunnan osalta on vaihtuvuutta. Sivistystoimenjohtaja aloitti tammikuussa, tekninen johtaja
ja hallintojohtaja aloittivat maaliskuussa. Sote-uudistus
etenee pikkuhiljaa ja uskomme että asioita viedään
eteenpäin niin että ne mahdollistavat tämän uudistuksen onnistumisen.

KUNNAN TOIMINTA JA TALOUS
Kuntatalouden kriisi jatkuu - kuntakenttä jakautui kahtia
uudella tavalla Kuntatalous näyttää vuoden 2019 tilinpäätösarvioiden valossa edelleen synkältä. Kolme neljästä Manner-Suomen kunnasta, eli yhteensä 225 kuntaa teki vuonna 2019 negatiivisen tuloksen. Vuosikate
heikkeni 13,4 prosenttia. Vuoden 2019 tilinpäätösarviot
näyttävät uudella tavalla kahtia jakautuneen kuntakentän. Helsinki teki lähes 400 miljoonan euroa positiivisen
tuloksen, kun taas muut isot kaupungit jäivät vahvasti
miinukselle.
Kuntatalouden osalta Suomi näyttää jakautuneen
kahtia linjassa Helsinki ja muu Suomi. Tilanne on koko-
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naisuuden kannalta kestämätön, Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen toteaa vuoden 2019 kuntien
tilinpäätösarviotiedoista. Kuntatalouden tilanne ei ole
kokonaiskuvassa niin paha, kuin vielä viime syksynä ennustettiin. Tilikauden tulos jäi 200 miljoonaa euroa miinukselle, vaikka negatiivisen tuloksen pelättiin painuvan
jopa 900 miljoonaan euroon. - Tulos sisältää kuitenkin
merkittäviä kertaluonteisia tuottoja, kuten yhtiöiden
myynnistä saatuja myyntivoittoja sekä kiky-leikkauksen
kompensoinnin aikaistamiseen liittyvät valtionosuudet.
Nämä antavat kuntatalouden tilasta tilapäisesti paremman kuvan, kuntatalouden kehityspäällikkö Mikko Mehtonen toteaa. Ilman satunnaisia tuottoja tulos olisi ollut
miinuksella useita satoja miljoonia ja olisi päädytty lähelle 2000-luvun heikointa tulosta.

ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA
KEHITYKSESTÄ
Seitsemän peräkkäisen hyvän talousvuoden ansiosta
kunnan taloustilanne on hyvä. Tilikauden tulos muodostui ylijäämäiseksi 1 345 963,17 euroa. Taseessa
on kertynyttä ylijäämää 7,0 miljoonaa ja tunnusluvuista suhteellinen velkaantuneisuus ja omavaraisuusaste
ovat parantuneet. Vuosikate riittää myös poistojen kattamiseen ja investointitaso on maltillinen.
Lainamäärä on pienentynyt edellisestä vuodesta ja
suurin osa kunnan lainoista on sidottu pitkäaikaiseen
kiinteään korkoon korkotason ollessa varsin maltillinen.
Suurimpana kunnan talouteen vaikuttavana tekijänä on
sote – kustannusten maltillinen kehitys.
- Vuoden 2019 ed. tilikauden ylijäämä 5 620 147,38
euroa ja tilikauden tulos 1 345 963,17 euroa Raahen
seudun hyvinvointikuntayhtymän palautus 967 318,47
euroa 21
- Vuoden 2020 talousarvio saatiin juuri ja juuri plussalle. Sote – kustannukset arvioitiin samalle tasolle
kuin talousarviovuonna 2019. Valtionosuuksista saatiin
kuitenkin päätös, että valtionosuudet jäävät alle budjetoidun, joten talousarvio menee määrärahamuutoksen
myötä –merkkiseksi. Sote – kustannuksista ei ole todennäköisesti vuonna 2020 tulossa palautusta ja tulos
on oman toiminnan ja sen kehityksen varassa. Omaa
toimintaa pitää pystyä ja uskaltaa tarkastella kriittisesti
ja samalla myös kehittää, jotta alijäämää ei lähde syntymään. Lisäksi kunnan rakennukset ovat merkittävässä
osassa tulevaosuudessa – mitä rakennuksia kannattaa
ylläpitää ja mitä rakentaa ja mitkä voidaan myydä pois.
Haasteita tulevaisuudessa on siis tulossa ja merkittävä tekijä on, että miten pieni kunta pystyy haasteisiin
vastaamaan. Henkilökunnan ollessa merkittävä voimavara haasteiden toteuttajana, pitää henkilökuntaan
voida panostaa, kouluttaa, tukea ja ohjata. Esimiestyöskentelyn rooli vain kasvaa tulevaisuudessa, samoin yhteistyön ja digitalisaation.
Vuoden 2020 sekä kunnan, kuntalaisten ja kunnassa toimivien yrittäjien ja yritysten taloudelle suuren
haasteen aiheuttaa koronavirus. Tilinpäätöksen kirjoit-

tamisen aikana tilanne on vielä auki, miten kauan poikkeustilanne kestää ja mitä se vaikuttaa.

POIKKEAMAT:
Käyttötalousosa: Keskusvaalilautakunnan päävastuualueen tulot alittuivat 12 616 euroa ja menot 14 428
euroa. Alitukset johtuivat siitä, että vaaleihin budjetoituja maakuntavaaleja ei toteutettu.
Tarkastuslautakunnan menot alittuivat 554 euroa.
Kunnanhallituksen päävastuualueen tulot ylittyivät
330 064 euroa. Myyntituotot ylittyivät 181 391 euroa,
johtuen alkuvuoden ruokapalvelumyynnistä Siikapirtille.
Tuet ja avustukset ylittyivät 125 808 euroa, josta työllistämistuki 73 844 ja muut tuet ja avustukset 35 500
euroa. Menot jäivät 1 394 187 euroa alle muutetun
talousarvion, koska Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymästä saatiin hyvityslasku, lähes miljoona euroa. Työterveyshuolto ylittyi 42 668 euroa. Aineet, tarvikkeet ja
tavarat ylittyivät 33 349 euroa, johtuen muuttokustannuksista. Vuokrat ylittyivät 56 701 euroa, koska sisäiset
vuokrat nousivat. Syy tähän oli entisen kunnanviraston
alaskirjaus ja laskutus sisäisenä vuokrana käyttäjiltä. Sivistyslautakunnan tulot ylittyivät 150 592 euroa. Ylitystä oli myyntituotoissa 41 620, maksutuotoissa 47 343
ja tuissa ja avustuksissa 38 961 euroa.
Sivistyslautakunnan menot ylittyivät 82 879 euroa.
Henkilöstökulut ylittyivät 93 671 euroa, palvelujen ostot
65 788 euroa, aineet tarvikkeet ja tavarat 43 979 euroa ja muut toimintakulut 35 240 euroa. Vuokrat jäivät
147 768 euroa alle talousarvion ja tästä suurin tekijä
oli sisäiset vuokrat. Ruukin koulukeskuksen poistot oli
laskettu koko vuodelle ja ne toteutuivat vain osittain ja
tämä vaikutti sisäiseen vuokralaskutukseen.
Teknisen lautakunnan tulot ylittyivät 88 010 euroa.
Tästä myyntituottojen ylitys oli 65 313 euroa. Menot
alittuivat 100 615 euroa. Henkilöstökulujen alitus oli 65
224 euroa ja palveluiden ostojen 59 950 euroa.
Verotulot toteutuivat muutetun talousarvion mukaisena ja valtionosuudet ylittyivät 75 035 euroa verrattuna muutettuun talousarvioon.
Rahoitustuotot ja –kulut alittuivat 63 468 euroa.
Tästä muut rahoitustuotot ylittyivät 122 305 euroa (arvopapereiden myyntivoitot 26 478 euroa ja arvonalentumisten palautukset 29 215 euroa) Korkokulut alittuivat 17 299 euroa.
Investoinneissa ei ollut suuria poikkeamia. Usea investointi jäi toteuttamatta ja määrärahaa jäi käyttämättä 171 770 euroa.
Pitkäaikaisten lainojen vähennys oli talousarvion mukainen.
Lyhytaikaisten lainojen muutos oli muutetun talousarvion mukaan + 2 539 686 euroa ja toteuma – 2
339 686 euroa. Eli lyhytaikaista lainaa ei nostettu lisää
johtuen hyvästä tuloksesta ja investointien talousarvion
alituksesta.
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KUNNAN HENKILÖSTÖ JA HALLINTO
Kuntalaisten palvelut voidaan järjestää kahdella tavalla,
joko omana työnä tai ostopalveluina. Siikajoen kunnan
palveluksessa oli vuonna 2019 yhteensä 190 vakinaista
henkilöä. Sijaisia ja määräaikaisia oli 99, joista suurin
osa työskenteli sivistystoimen tehtävissä mm kansalais-

opiston tuntiopettajina.
Työllistäminen eri muodoissa kuuluu nykyään kunnille. Vuoden aikana työllistettyjä oli Siikajoenkin kunnassa
yhteensä 17 henkilöä. Kunnalla on kaksi toimintapajaa,
Kätevä ja Etevä, joissa työllistetään työllistettäviä. Lisäksi toimii liikkuva toimintapaja.
Asukasluvun kehitys 2016-2019 kylittäin
2016 2017 2018 2019
Karinkanta 182
178
176
171
Luohua
353
352
336
330
Paavola
973
971
958
932
Revonlahti 777
761
752
726
Ruukki
1710 1736 1684 1663
Siikajoki
1004 1001 979
967
Tuomioja
307
311
319
317

PÄÄTÖKSENTEKO
Kunnan korkeinta päätösvaltaa käyttävä toimielin on valtuusto, johon Siikajoella kuului 27 valtuutettua. Kunnanhallituksen rooli on kunnan hallinnossa erittäin keskeinen. Se vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta
sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo
kunnan etua ja edustaa kuntaa. Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kahden viikon välein ja pitää myös yhden tai
useamman iltakoulun toimintavuoden aikana. Hallituksen kokouspiiriin kuuluu yhdeksän jäsentä, valtuuston

puheenjohtajat sekä asioiden esittelijänä kunnanjohtaja
ja sihteerinä hallintojohtaja. Puheenjohtajat, kunnanjohtaja ja hallintojohtaja eivät osallistu päätöksentekoon.
Lautakuntia Siikajoella keskusvaalilautakunnan lisäksi on kolme: sivistys-, tekninen sekä tarkastuslautakunta. Lisäksi kunnassa on useita joko pysyväisluonteisia
tai lyhytaikaisia toimikuntia ja työryhmiä. Näihin kuuluvat
mm vanhus- ja vammaisneuvosto sekä vaikuttajanuoret (Vainu). Tavoitteena on, että lauta- ja toimikunnissa
(esimerkiksi koulujen toimikunnat) pääsisi vaikuttamaan
yhteisten asioiden hoitoon, vaikka ei olisikaan mukana
hallituksessa tai valtuustossa.
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HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN
EDISTÄMINEN
Hyvinvoinnin kuntakortti: Siikajoen kunnassa on laadittu ”Hyvinvoinnin Kuntakortti”. Siinä käydään läpi
hyvinvoinnin strategiset kärjet / painopistealueet:

Tavoitteena on terveyserojen kaventuminen, työllisyyden edistäminen ja perheiden hyvinvointi. Kuntalaisten
osallistaminen yhteisten asioiden hoitoon vähentää syrjäytymistä. Omatoimiset ja aktiiviset kuntalaiset voivat
paremmin.
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Keskeiset hyvinvoinnin vahvuudet ja haasteet
- Maaseutumainen ja turvallinen ympäristö sekä puhdas luonto tukee liikkumista
- Kylä ja kyläläiset ovat aktiivisia ja kulttuuri rikasta
- Ikärakenne on hyvä
- Ennakkoluulottomuus ja monikansallisuus ovat vahvuuksia
- Ajanmukaiset kuntapalvelut tukevat myös hyvinvointia
- Muuttoaste on negatiivinen
- Kuntalaisten korkea kansantauti sairastavuus
- Heikkenevä kuntatalous luo haasteita hyvinvoinnin kehittämiselle
- Heikko infra ja julkinen liikenne

Hyvinvointitavoitteet 2018-2021
- Terveyseroja pyritään kaventamaan. Tavoitteena on vähentää kuntalaisten kansantauteja,
mielenterveysongelmia sekä päihteiden käyttöä. Syrjäytymistä pyritään ehkäisemään
kaikissa ikäryhmissä.
- Kunta tukee työllistymistä ja opiskelua.
- Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi paranee.
- Kuntalaisten tarpeet tunnistetaan oikein, jolloin tarkoituksenmukainen palvelujen tuotantotapa on helppo järjestää.
- Aktiivinen vuoropuhelu ja oikea-aikainen viestintä tukevat kuntalaisten osallisuutta.
- Arjen turvallisuuden näkökulma huomioidaan kaikissa toiminnoissa.

LISÄTIETOA:

Kunnan hyvinvointikertomus osoitteessa https://siikajoki.fi/hyvinvointikertomus

YHTEYSTIEDOT:

Kunnanjohtaja Pertti Severinkangas, puh. 040 315 6200
Hyvinvoinnin yhdyshenkilö Tuula Nevala, puh. 040 315 6205
etunimi.sukunimi@siikajoki.fi

TEKNINEN TOIMI
MIKONSELÄN POHJAVESIALUEELLE
SUOJELUSUUNNITELMA

vähentämään pohjaveden pilaantumisen riskiä.
Pohjavesialueen suojelusuunnitelma on selvitys ja
ohje, joka otetaan huomioon esimerkiksi maankäytön
suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa. Suojelusuunnitelmalla ei ole itsenäisiä oikeusvaikutuksia.
Mikonselän pohjavesialueen suojelusuunnitelma tulee yleisesti nähtäville syksyllä.

Mikonselän pohjavesialue sijaitsee noin 10 km Ruukin
keskusta itään, pääosin Liminkaan johtavan kantatien
86 länsipuolella. Alueella ei ole nykyisellään vedenottamoja, mutta alue on potentiaalinen vedenhankinnan
kannalta. Suojelusuunnitelman tilaajana on Siikajoen
kunta. Hankkeen osallisena
Piste 2/4
150 m3/d
ovat olleet myös Paavolan
Vesi Oy ja Limingan VesihuolYMP 5
to Oy.
Suojelusuunnitelman
tarkoituksena on turvata
suunnitelma-alueen pohjavesivarojen säilyminen käytPiste 7/3
150 m3/d
tökelpoisina
rajoittamatta
kuitenkaan tarpeettomasti
alueen muuta maankäyttöä.
Piste 4A
Suojelusuunnitelmassa selvi200 m3/d
tetään pohjavesialueen hydrogeologisia ominaisuuksia
Piste 109
ja tunnistetaan pohjavedelle
350-400 m3/d
vaaraa aiheuttavat toiminPiste 4/E
250 m3/d
not. Pohjavesialueella jo oleville sekä sinne mahdollisesti
tuleville vaaratekijöille laadi500 m
0
taan toimenpidesuositukset,
joilla pyritään poistamaan tai
Mikonselän pohjavesialueen suojelusuunnitelmasta 4.5.2020, karttaote riskikohteista.
Kohde

Piirustuksen sisältö

SIIKAJOEN KUNTA

RISKIKOHDEKARTTA

MIKONSELÄN POHJAVESIALUEEN
SUOJELUSUUNNITELMA
Suunnittelija

P. Keränen

Tarkastaja

T. Leppänen

1:10 000

Päiväys

4.5.2020

Hyväksyjä / vastuullinen suunnittelija

ETRS-TM35, N2000

101012028

AFRY Finland Oy

Suunn.ala

Piirustusnumero

Lehti

Muutos

Elektroniikkatie 13
90590 OULU
Puh. 010 3311
etunimi.sukunimi@poyry.com

M1

RISKI

O1

M2

RISKIKOHTEET:

M5

M4

M6

MATTI-rekisterin kohde (ampumarata)

A4

Maa-ainestenottoalue (entinen), M1
Ojitus, O1

Asutus, A1

M7

Liikenne, L1

Riskikohteiden selitys
ja arviointi on liitteessä 4

Huom! peltoviljelystä on oma kartta (karttaliite 6)

M8

A3

R1

M9

Kum

mala

ntie

L1

M10

M11

A2

(Lim
in

gatie

)

A1

Kt 86

M3

Tasokoordinaatisto / Korkeusjärjestelmä
Työnumero

T. Leppänen

A5

Mittakaavat
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MAASEUTUPALVELUT
MAATALOUDEN PÄÄTUKIHAKU
Hakemukset on palautettava viimeistään
SÄHKÖISESTI maanantaina 15.6.2020 kello 23.59
mennessä
PAPERISENA maanantaina 15.6.2020 kello 15.30
mennessä maataloustoimistoon
· 15.6. jälkeen voi jättää vain paperilla ja jätetylle hakemukselle tulee myöhästymispäivät
(leikkaus 1 % / työpäivä)

PERUSTUKIOIKEUKSIEN 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 17.6. mennessä. Toimita
myös liite 103A, joka on pakollinen liite. Liitteen saat
omasta Vipu -palvelusta tai maataloustoimistosta.
Kun kyseessä on tukioikeuksien siirto koko tilan hallinnan siirron yhteydessä, palauta ilmoitus tukihakuvuonna 15.9. mennessä.
Huom! Tukioikeuksien omistusta ei voida siirtää muille kuin aktiiviviljelijijöille (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-, liikenne- ja ympäristökeskukseen. Tukioikeuksien haku kansallisesta varannosta päättyy 15.6.2020. Myös kaikki
liitteet tulee olla toimitettuna 20.6.2020 mennessä.

käynnistynyttä Ympäristöviisas viljelijä -hanketta ja siinä hyödynnetään uusinta tutkimustietoa. Hankkeen tavoitteena on luoda kestävää, pohjoista ruuantuotantoa
edistäviä työkaluja sekä lisätä viljelijöiden välistä yhteistyötä.
Tilojen välistä yhteistyötä ja sen avulla kehitettäviä
kestävän viljelyn toimintatapoja pilotoidaan kahdella
osavaluma-alueella, Tyrnävän Leppiojalla sekä Siikajoen
Ohtuanojalla. Pilottialueiden valinnassa painotettiin alueen maanviljelijöiden kiinnostusta ympäristöviisaaseen
toimintaan, maatalouden osuutta alueen maankäytöstä
sekä vesistöjen tilaa. Pilottialueilta kootaan erilaista ympäristö- ja vedenlaatutietoa ja otetaan muun muassa
vesinäytteitä.
Kestävän ruuantuotannon ratkaisuja kehitetään
osana vuoden 2020 alussa käynnistynyttä Ympäristöviisas viljelijä -hanketta. Hankkeessa etsitään kestävän
viljelyn ratkaisuja erityisesti maakuntamme keskeisiin
ympäristökysymyksiin, kuten:
• turvemaiden viljely
• hiilensidonta
• karjanlannan hyödyntäminen
• happamien sulfaattimaiden haittojen hallinta
• maan kasvukunnon parantaminen
Valituilla pilottialueilla toimivat viljelijät voivat ilmoittautua mukaan hankkeen toimintaan ottamalla yhteyttä
hankkeen henkilöstöön. Hankkeessa kehitetyistä toimintamalleista ja ratkaisuista tiedotetaan aktiivisesti koko
maakunnan alueella.
LISÄTIETOJA
Projektipäällikkö Riina Rahkila, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Oulu Ry, puh. 045 6578 717, riina.
rahkila@maajakotitalousnaiset.fi
Kasvintuotannon asiantuntija, Marika Sohlo, ProAgria
Oulu ry, puh. 043 826 6494 marika.sohlo@proagria.fi
www.proagriaoulu.fi/ymparistoviisas-viljelija

SÄHKÖPOSTIOSOITTEET AJAN TASALLE

KASVINSUOJELURUISKUJEN TESTAUSTA
LÄHIALUEILLA

Kaikille tiloille lähetetään säännöllisesti sähköinen
KaSi-tiedote sähköpostitse. Myös teemoittaisia, esim.
nautakarjatiloille tarkoitettuja tiedotteita lähetetään
sähköpostin välityksellä tiloille. Osa tilojen ilmoittamista
sähköposteista ei ole enää käytössä, tai ovat virheellisiä. Mikäli teille ei ilmesty KaSi-tiedotetta, mutta haluatte sen, niin ilmoittakaa muuttunut tai virheellinen
sähköpostiosoitteenne osoitteeseen: ritva.hietala@
kalajoki.fi, (korjaus vipu-palveluun ei riitä).

PROAGRIA OULU
ma 1.6. Tyrnävä 1.
ti 2.6. Liminka 1.
to 4.6. Pattijoki
ma 22.6. Alpua, Paavola
to 25.6. Liminka 2.
ma 29.6. Lumijoki
ke 1.7. Tyrnävä 2.
to 2.7. Ruukki
ma 6.7. Tuomioja, Rantsila
llmoittautumiset ja tiedustelut:
Jeremias Niskanen, puh. 041 730 4238.

YMPÄRISTÖVIISAAN VILJELYN RATKAISUJA
POHJOIS-POHJANMAALLE
Pohjois-Pohjanmaalla kehitetään ympäristöviisaan viljelyn ratkaisuja tiiviillä viljelijöiden, tutkijoiden ja asiantuntijoiden yhteistyöllä. Työtä tehdään osana juuri

FACEBOOK
Koulutuksista ja muista maaseutuhallinnon ajankohtaisista asioista tiedotteet löytyvät facebookista, osoitteesta https://www.facebook.com/KaSi.maatalous.
Sivuille pääsee lukemaan myös ilman rekisteröintiä.
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SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
RUUKIN JA SIIKAJOENKYLÄN
TERVEYSASEMAT

NEUVOLAT

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.
Vastaanotto on suljettu 8.6. – 2.8.2020. Raahen terveysaseman lääkärin vastaanotto palvelee em. ajan.
Huolehdi hoitotarvikkeiden ja diabetesvälineiden riittävyydestä 5.6.2020 mennessä koko sulun ajalle. Jos
tarvitset kiireellisesti diabetesvälineitä, saat niitä Raahen terveysasemalta. Muita hoitotarvikkeita on saatavilla sulun aikana Raahesta Toimintakeskus Kreivinajasta,
osoite Brahenkatu 14-16. Hoitotarvikejakelu on avoinna
maanantaisin klo 14-17, puhelinaika ma-pe klo 12-13,
p. 044 439 375, sähköposti: hoitotarvikeraahe@ras.fi.
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, 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.

SUUN TERVEYDENHUOLTO
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.

Ruukin terveysaseman neuvolan puhelintunti on ma–
pe klo 12–13. Neuvolan puhelinnumerot ovat: 040 135
7905 (ruukkilaiset), 040 135 7715 (paavolalaiset ja revonlahtiset). Ruukin neuvola on avoinna koko kesän ja
29.6. - 2.8. on käytössä vain puhelinnumero 040 135
7905, puhelintunti klo 12 - 13.
Siikajoenkylän terveysaseman neuvolan puhelintunti
on ma–pe klo 12–13. Neuvolan puhelinnumero on 044
439 4634. Siikajoenkylän neuvola on kiinni koko kesän
ja toiminnot on keskitetty Ruukkiin. 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.

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

IKÄÄNTYVIEN ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUS
Palveluohjaus arkisin klo 9-15, puh. 040 135 7880,
040 135 8035 ja 040 135 7931.

VAMMAISPALVELUT
Kaarna-koti ja Työkeskus Paja-Pehkola vammaispalveluohjaaja Tanja Lievonen puh. 040 135 7902.
Vammaispalveluohjaaja Ella Juntunen puh. 040 135 7904.
Vam.palvel. sos.työntekijä Marjo Kokkaret p. 044 439 3717.
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Heinäkuu
km /
pv suoritus

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

Puh.

km
suoritus

PALAUTUS: Kirjastot ja viraston postilaatikko. Skannattuna, kuvakappaus yms.
sähköpostiin marko.aijala@siikajoki.fi tai puh. 040 3156241.
Palautus 10.8. mennessä.
Palkinnot syyskuun tiedotteessa.
Lisätietoa:Siikajoen liikuntatoimi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

pv

Puh.

km /
suoritus

Veikkaus tukee toimintaamme

PALAUTUS: Kirjastot ja viraston postilaatikko tai skannattuna, kuvakappaus yms.
sähköpostiin marko.aijala@siikajoki.fi tai puh. 040 3156241.
Palautus 10.8. mennessä.
Palkinnot syyskuun tiedotteessa.
Lisätietoa:Siikajoen liikuntatoimi

Osoite:

Osoite:

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

pv

Nimi:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

kesäkuu
km /
pv suoritus

Nimi:

SIVISTYSTOIMI
Kilometrejä yhteensä:

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

pv

km
suoritus

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

Kilometrejä yhteensä:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Heinäkuu
km /
pv suoritus

Kaipaatko ajatusten vaihtoa, tietoa ja tukea?
Kuulisimme mielellään ajatuksiasi, toiveitasi sekä mahdollisia ideoitasi mm. yhteisistä
ulkokahvihetkistä, vertaistuen tarpeesta etäyhteyksin tietokoneen/älylaitteen välityksellä tms.
Suorituksia yhteensä:

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

pv

km /
suoritus

HUOM!
OmaisOivan järjestämät tapahtumat, ryhmät sekä muu toiminta on peruttu toistaiseksi
koronaviruspandemian takia. Seuraamme viranomaisten rajoitustoimien purkamista koskevaa
ohjeistusta, joten seuraathan ajankohtaista tietoa toiminnan turvallisesta jatkumisesta
Raahelaisen Järjestöt -palstalta, www.raahenomaishoitajat.fi sekä Facebook-sivujen kautta.
Omaishoitotietoutta sekä tietoa omaishoitoyhdistysten toiminnasta poikkeusaikana löydät myös
valtakunnallisen Omaishoitajaliitto ry:n sivulta www.omaishoitajat.fi.
PYÖRÄILYKAMPANJAN SUORITUSKORTTI
1.6. - 31.7.2020

Omaishoitajan rinnalla kulkija jo 20v!

Suorituksia yhteensä:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kesäkuu
km /
pv suoritus

PYÖRÄILYKAMPANJAN SUORITUSKORTTI
1.6. - 31.7.2020
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LIIKUNTATOIMI
• Avilta ole ehtinyt tulla ohjeistusta tapahtumien
ynnä muiden suhteen ennen lehden painoon menoa
joten seuraappa tiiviisti facebookissa Siikajoen Liikuntatoimi & Virkistysalueet jota muute voit lukea
kunnan nettisivun kautta.
• Kansanhiihtokampanjan suorituskortteja palautui
HUIMA määrä huomioiden hankaluudet niin lumen kuin
koronankin suhteen ! KIITOS! Arvontapalakintojen voittajat: Matti Ranta, Jouko Pesonen, Juha Mikkola, Pekka
Pihlajaniemi, Anu Kemppinen, Jiri peltoniemi, Leena Salin, Aino Kannisto, Reijo Tihinen, Martti Kärki, Riitta Karinkanta, Leena Hirsikorpi, Immo Kurtti, Matti Lassila,
Maritta Härkönen ja Maria Liisa Karhumaa. Onnea Voittajille! Vallitsevan tilanteen takia palkinnot toimitetaan
jokaiselle alkukesän aikana kotiin joko postilaatikkoon tai
kuistille. Aktiivisin kylä oli tällä kertaa Ruukki.
• Seuraava kampanja on kesäkuinen pyöräily joka järjestetään vastaavaan tyyliin kuin hiihto eli luonnollisesti
ei yhteistä massatapahtumaa! Suorituskortti tässä tiedotteessa sekä kuntamme www-sivulla. Osallistuneiden
kesken arvotaan palakintoja ja aktiivisin kylä palakitaan!
• Kyläsuunnistus – QR-koodisuunnistuksia on ollut jo
Ruukissa ja Siikajoenkylällä. Oikein vastanneiden kesken on arvottu liikunnallinen tuotekassi ja voittajat olivat
Ruukissa Mustajärven Pojat ja Siikajoenkylällä Ukuran
Tytöt eli Neea ja Kirsi :) Paavolassa suunnistusaika on
26.5.-7.6. ja Revonlahdella 1.6.-14.6. Eiku porukalla liikkumaan – tarkemmat ohjeet löydät facebookista sekä
tämän tiedotteen nuorisotoimen osiosta :)
• Suunnistus eli muistathan meidän hienot rastiverkostot! Hietamaalle on juuri valmistumassa uusi kartta
+ MOBO. MOBO eli mobiilisuunnistusmahdollisuus on
myös Häkkilänkankaalla ja Oravametsässä. Karttoja löy-

tyypi liikuntatoimesta, Revonlahden Nesteeltä ja Paavolan Kipsalta.
• Ikäihmisten perinteinen Kärkiniemen liikuntailtapäivä
10.6. on peruttu.
• Ruukin Innon ja liikuntatoimen pesiskoulu järjestetään
elokuussa.
• VOKin Kärkiniemen futisvuorot ovat tiistaina ja torstaina klo 16-17.30.
• JÄRJESTÖAVUSTUKSET siirtyvät syksylle. Normaalisti huhtikuussa hakuun tulevat avustukset siirtyvät
syksyllä 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
• Liikuntatoimen Fatbiket 2 kpl ovat vuokrattavissa Siikajoenkylällä Törmälässä kesän ajan. (vain päivävuokra)
Sieltä pääset upeaa Joutsenreittiä pitkin Liminkaan
saakka.
• Siikajoenkylän beachvolley-peleihin voit hakea pallon
maksutta lainaan golf-klubilta.
Kevätterveisin liikuntasihteeri Make
puh. 0403156241, marko.aijala@siikajoki.fi

SIIKAJOEN NUORISOPALVELUT

tiktok: nuortentaloruori,
snäpchat: Nuortentalo Ruori,
Satelliitin Jenna
Nuoriso-ohjaaja ja etsivä nuorisotyöntekijä on paikalla Discord
-palvelussa arkisin.
Etsivä nuorisotyöntekijä Jenna
Satelliitin Jenna #4193
Nuoriso-ohjaaja Elina
Siikajoen nuorisotoimi#5758

NUORTENTALO RUORI

Nämä on nimittäin just sua varten! Tsemppiä arkeen ja
voi hyvin :) Ollaan yhteyksissä!
Emme ole saaneet AVI:lta vielä ohjeistuksia liittyen kesäntoimintoihin, joten ajankohtaisimman tiedon
saat meidän some-kanavista!

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 Siikajoennuorisotoimi_ellu

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.

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
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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

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 ; 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? 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? ; 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? Miltä päiväkirjan kirjoittaminen tuntuu? Mitä tekisit miljoonalla eurolla? Mitä sellaista teit tänään, joka sai sinut hyvälle
mielelle? Muuttaisitko lappiin tai helsinkiin? Mitä hyvää
korona toi mukanaan? Tai toiko mitään? Jos voisit kuvailla tätä päivää yhdellä sanalla, mikä se olisi?
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 PAAVOLASSA!
Tiistaina 26.5. alkaa kaikenikäisille suunnattu leikkimielinen QR-koodi kyläsuunnistus. Paikkana toimii Paavola.
Peli on pelattavissa su 7.6. asti. Toimii käytännössä siten, että lataa puhelimeesi QR-koodinlukija sovellus. Tämän jälkeen kurkkaa mainos, joka löytyy tiistaina 26.5.
lähtien nuorisopalveluiden sekä liikuntatoimen sosiaalisen median kanavissa. Mainoksesta löydät vihjeet QRkoodien luokse, sen jälkeen voittekin lähteä etsimään
niitä luonnosta. Kun löydätte vihjeen perusteella QRkoodin, 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 7.6. Kaikki pelailijat osallistuvat
liikunnallisen tuotekassin arvontaan. Onnea matkaan!

QR-KOODI SUUNNISTUS REVONLAHDELLA!
Maanantaina 1.6. alkaa kaikenikäisille suunnattu leikkimielinen QR-koodi kyläsuunnistus. Paikkana toimii
Revonlahdella. Peli on pelattavissa su 14.6. asti. Toimii
käytännössä siten, että lataa puhelimeesi QR-koodinlukija sovellus. Tämän jälkeen kurkkaa mainos, joka löytyy
maanantaina 1.6. lähtien nuorisopalveluiden sekä liikuntatoimen sosiaalisen median kanavissa. Mainoksesta
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löydät vihjeet QR-koodien luokse, sen jälkeen voittekin
lähteä etsimään niitä luonnosta. Kun löydätte vihjeen
perusteella QR-koodin, niin käynnistä lataamasi QRkoodinlukija 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 14.6. Kaikki
pelailijat osallistuvat liikunnallisen tuotekassin arvontaan. Onnea matkaan!

VERKKARIT- NUORTENTALO RUORIN
VERKKONUOKKARIT DISCORDISSA!

luvassa on juttelua hyvällä tvistillä, tietovisailua ja muuta
mukavaa osallistavaa toimintaa!
Seuraavat aukiolot;,
pe 29.5. klo: 18-21, la 30.5. klo: 15-18.
ke 3.6. klo: 17-21, la 6.6. klo: 15-18,
ke 10.6. klo: 17-21, la 13.6. klo: 15-18,
ke 17.6. klo:17-21.

VERKKOTÄRSKYT 15-29-VUOTIAILLE
NUORILLE DISCORDISSA!
15-29-vuotiaille nuorille Discordissa Verkkotärskyt tiistaisin ja torstaisin klo: 12.00-14.00. Verkkotärskyille
voit kysyä vinkkejä mm. opintoihin, työnhakuun, asioiden
hoitamiseen tai tulla muuten vain jutelemaan. Linkki palvelimeen: https://discord.gg/aBBvr8G

KESÄLIVET INSTASSA!

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

Etsivä nuorisotyöntekijä sekä nuoriso-ohjaaja pitävät
tiistaisin kesälivet Instassa!
Tuuppa seuraksi ja samalla saat vinkkejä, mitä puuhailla kesällä ti 2.6. klo.14.00, ti 9.6. klo: 14.00 ja ti
16.6.klo:14.00. Ota seurantaan Instagrammissa Satelliitin_jenna sekä siikajoennuorisotoimi_ellu.

PERINNEMAISEMIEN
PÄIVITYSINVENTOINNIT JATKUVAT
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus inventoi maakunnan
perinnemaisemakohteita vuosina 2019-2021. Perinnemaisemat eli perinnebiotoopit ovat luontotyyppejä,
jotka ovat syntyneet perinteisen maatalouden aikakaudella siitä pitäen, kun maanviljely ja karjatalous alkoivat
vakiintua Suomessa. 1990-luvun valtakunnallisessa
perinnemaisemainventoinnissa luonnonlaitumista ja
-niityistä löydettiin enää rippeitä. Nykyään kaikki perinnebiotooppien luontotyypit on arvioitu uhanalaisiksi. Niiden
hoitoon on voinut saada tukea maatalouden ympäristötukijärjestelmästä. Pitkäjänteinen hoitotyö alkaa näkyä
mm. rantaniittyjen uhanalaisen lintu- ja kasvilajiston ja
avaran maiseman palautumisena.
Perinnemaisemat kartoitetaan uudelleen, koska
1990-luvulla kerätty tieto on jo vanhentunut. Luontotyyppien tila on muuttunut, uusille alueille on tehty ympäristösopimuksia ja vanhoja alueita on kasvanut umpeen.
Maatalouden tukiohjelmakauden vaihtuessa tarvitaan
tietoa arvokkaiden perinnebiotooppien sijainnista ja
hoitotarpeista. Kartoitus ei kuitenkaan velvoita alueiden hoitamiseen, eikä kyseessä ole myöskään alueiden
suojelu. Koko maassa tehtävää kartoitusta varten on
laadittu yhtenäiset Perinnemaisemien inventointiohjeet
http://www.doria.fi/handle/10024/136257.
Vuonna 2019 inventoinnit keskittyivät suurimmaksi
osaksi Pohjois-Pohjanmaan rannikolle. Vuonna 2020
inventointeja jatketaan sekä rannikolla että sisämaas-

Kuva: Marika Laurila

sa koko maakunnan alueella. Maastotyöt käynnistyvät
kesäkuun puolivälissä. Kohteiden hoidon toteuttajille
lähetetään tarkempi infokirje ja ollaan yhteydessä ennen maastokäyntiä. Maastokäynnillä päivitetään tiedot
kohteen rajauksesta, maankäytön historiasta sekä nykyisestä hoidosta. Kasvillisuus ja puusto kartoitetaan.
Tiedot tallennetaan ympäristöhallinnon paikkatietojärjestelmään, josta ne ovat käytettävissä esim. ympäristösopimuksia haettaessa tai muutoin alueen hoitoa
suunniteltaessa.
Lisätietoja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:
Mira Sassi, mira.sassi@ely-keskus.fi, puh. 0293962956
ja Maarit Vainio, maarit.vainio@ely-keskus.fi, puh.
0295037007. Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse.

- 16 -

Siikajoen kuntatiedote

KIRJASTOT AVAAVAT OVENSA 1.6.2020 LÄHTIEN
Kirjastot aloittavat toimintansa, mutta edelleenkin rajoitetusti. Seuraa tiedotusta tulevista rajoituksista www.
siikajoki.fi/ajankohtaista -sivulta.

SIIKAJOEN KIRJASTOJEN KESÄN 2020
AUKIOLOAJAT
1.6.-30.6.2020:
maanantaisin klo 12-19 Komppalinnan lähikirjasto
tiistaisin klo 12-19 Revonlahden lähikirjasto
keskiviikkoisin klo 12-16 Luohuan lähikirjasto
torstaisin klo 12-19 Paavolan lähikirjasto
Ruukin pääkirjasto: ma 12-20, ti-to 12-19, pe 10-16:30
1.7.-31.7.2020:
LÄHIKIRJASTOT OVAT SULJETTUINA
Ruukin pääkirjasto: ma 12-20, ti-to 12-19, pe 10-16:30

3.8.-16.8.2020:
maanantaisin klo 12-19 Komppalinnan lähikirjasto
tiistaisin klo 12-19 Revonlahden lähikirjasto
keskiviikkoisin klo 12-16 Luohuan lähikirjasto
torstaisin klo 12-19 Paavolan lähikirjasto
Ruukin pääkirjasto: ma 12-20, ti-to 12-19, pe 10-16:30

TIIVISTETYSTI KESÄN AUKIOLOISTA:
Ruukin pääkirjasto palvelee normaalein aukioloajoin
kesän ajan.
Lähikirjastot ovat avoinna yhtenä päivänä viikossa,
paitsi heinäkuussa ne ovat suljettuina.
Pääkirjasto on poistanut paljon aineistoaan sulun aikana. Poistokirjoja on runsaasti tarjolla, erityisesti nuotteja. Kysele henkilökunnalta poistokirjojen sijainnit kirjastossa.

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

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

ELÄKELIITON PAAVOLAN YHDISTYS

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

PAAVOLASSA

Lentopallo tiistaisin Paavolan koululla
PERUTTU toistaiseksi.
Kuntosaliryhmät (ma, to) ja Boccia (ti)
Paavolan Nuorisoseurantalolla
PERUTTU toistaiseksi.

PAAVOLAN KUNTORATA

Valaistun osan pituus n.1,8 km (yhteen suuntaan)
Nuorisoseuralta Laurinsaareen jossa laavu.
Laurinsaaresta jatko Hangasnevalle (yhteen
suuntaan n.5,5 km), Oravamaalla laavu.

PAAVOLAN NUORISOSEURAN
ja RUOKOLAHDEN LAVAN
kaikki toiminnot peruttu
31.7.2020 saakka
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Eläkeliiton Ruukin yhdistyksen kaikki toiminta on pysähdyksissäkoronaviruksen leviämisen hillitsemiseen
tähtäävän poikkeustilan vuoksi sekä Eläkeliiton suosituksen mukaisesti. Kun tilanne normalisoituu, asiasta
ilmoitetaan yhdistyksen kotisivuilla os. elakeliitto.fi/yhdistykset/ruukki - facebookissa - Siikajokilaakson
järjestöpalstalla ja kuntatiedotteessa lehtien ilmestymisajankohdista riippuen sekä tekstareilla.
Näyttää siltä, että tämä kevät mennään samalla mallilla ainakin toukokuun loppuun. Asiantuntijoiden mukaan
on todennäköistä, että poikkeustilasta johtuvat rajoitukset jatkuvat myös kesäkuussa. Ollaan kuulolla.
Yhdistyksen toimintaa koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä puheenjohtaja Matti Lassilaan puh. 0407265401,
sähköposti lassila.matti@kotinet.com tai sihteeri Riitta Pietarilaan puh. 0505500503, sähköposti riitta.pietarila@ph-parts.com.

Revonlahden Kotiseututalo on 1.6. jälkeen
varattavissa enintään 50 hengen tilaisuuksiin.
TERVETULOA!
Kotiseututalo sijaitsee vain
25 km päässä Raahesta ja 50 km päässä
Oulusta. Talolle on opastus valtatie 8:lta.
TILOJEN VUOKRAUS JA LISÄTIEDOT:
Puh. 045 884 3685
kotiseututalo@revonlahti.com

Revonlahden Kotiseututalo

Siikajoentie 30
92350 REVONLAHTI

KOTISEUTUTALON KUULUMISIA:
Keväällä Kotiseututalolla on rakennettu papinkanslian kamariin uusi lattia. Sen eteisnurkkaan
rakennetaan uusi WC. Nämä rakennustyöt tehdään Pohjois-Pohjanmaan museon korjausarkkitehdin
ohjeilla ja neuvoilla.
Lattian purkutyön yhteydessä kamarista paljastui useita lattiakerroksia, eri vuosikymmeniltä. Kamarin
rossipohjainen rakennustyyli on 1800-luvun alusta ja se oli korjausarkkitehdin mukaan erikoinen.
Lattiaa kannattavat hirret olivat hyvin säilyneitä ja arviolta 300 vuotta vanhoja.

REVONLAHDEN KOTIKYLÄYHDISTYKSEN TULEVAA TOIMINTAA
Kotikyläyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina 15. kesäkuuta alkaen klo 17
Revonlahden Kotiseututalolla. Kahvitarjoilu. TERVETULOA!

Seuraamme Suomen hallituksen tiedotteita.
Sähköposti: kotiseututalo@revonlahti.com
Facebook: Revonlahden kotikyläyhdistys ja Revonlahden sanomat
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TIEKUNNAN
KOKOUS
TIKKALANKANKAANTIEN TIEKUNNAN
VUOSIKOKOUS
Pidetään tiistaina
16.6.2020 klo 19:00
Sauli Pistemaalla,
Sakarintiellä.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
TERVETULOA!
Hoitokunnan pj

sanomat
Aineiston viimeinen
jättöpäivä maanantaisin
klo 15.00 mennessä
seuraavan kuun lehteen.
Aineistot ja julkaisupäivä
Kesä/Heinäkuussa
15.6.2020 ja 25.6.2020
Elokuussa
17.8.2020 ja 27.8.2020
Syyskuussa
14.9.2020 ja 24.9.2020
Lokakuussa
19.10.2020 ja 29.10.2020
Marraskuussa
16.11.2020 ja 26.11.2020
Joulukuussa
aineistot 18.12.2020
poikkeukselisesti jo
klo 10.00 mennessä.
Julkaisupäivä on 7.1.2021.

Siikajoen kuntatiedote

Mikä yhdistää ulkoilun, luonnossa liikkumisen, hyvän seuran ja
terveyden?

No tietysti GOLF!

Siikajoen Maa- ja Kotitalousseuran vuosikokous pidetään tiistaina 9.6.2020 kylätalo Heikinhovissa
klo 19. Jäsenet, olette lämpimästi tervetulleita.

Tee nyt loppuelämäsi paras päätös ja aloita uusi koko perheen
harrastus Siikajoen kentällä. Helpoin tapa aloittaa on ilmoittautua
alkeiskurssille. Kurssit ovat 2-päiväisiä ja kesto 3 – 3,5 tuntia/ilta.
Hinta 135 € (Smartumit ja ePassi käyvät).

Kesän 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
6.7.- 7.7. ma - ti / 18:00 -21:30
20.7.- 21.7. ma - ti / 18:00 -21:30
8.8.- 9.8. la - su / 15:00 -18:30

ELÄKELIITON PAAVOLAN
YHDISTYS

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

www.rtg.ﬁ

Sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS
Paavolan nuorisoseurantalolla ti 23.6. klo 12.
Kahvitarjoilu, kuntokorttiarvonta.
Yhdistyksemme jäsenet, tervetuloa!
*******
KESÄPELIT
kettingin-, tikan- ja hevosenkengänheittoa
Heleenan ja Pentin pihapiirissä, Peltolantie 1,
tiistaisin klo 18, 2.6. lähtien.
*******
Nuorisoseuran piha-alueen
SIIVOUSTALKOOT
ti 9.6. klo 9. Haravat mukaan.
Tervetuloa viihtymään ja virkistäytymään,
jos koronavirustilanne sen sallii.

MATKAILUN KEHITTÄMINEN
SIIKAJOKI - RAAHE - PYHÄJOKI

VEDEN ÄÄRELLÄ
2.9.2020 KLO 14-18 VEDEN ÄÄRELLÄ HANKKEEN PÄÄTÖSTILAISUUS
Lisätietoja ja ilmoittautuminen lähempänä ajankohtaa. Tilaisuus on siirretty
toukokuulta.
Anna risut ja ruusut hankkeen tilaisuuksista ja toimenpiteistä nimettömänä
verkkolomakkeella 7.6.2020 mennessä!
https://webropol.com/s/vedenaarellapalautekysely
Linkin löydät myös hankkeen Facebookista!
Veden äärellä hanke on lopuillaan, mutta työ jatkuu seudullisessa matkailun
kehittämisen ja yhteismarkkinoinnin Visit Raahe organisaatiossa. Seuraa siis Veden
äärellä Facebookista ajankohtaisia asioita ja ole tervetullut mukaan Visit Raahe
kanaviin markkinoimaan matkailupalvelujasi. Visit Raahe yhteismarkkinoinnissa
mukana oleville lisäksi oma viestintäpaikka Facebookissa Visit Raahe toimijat.
Hanna-Leena Korhonen
matkailupäällikkö
hanna-leena.korhonen@raahe.fi
040 135 7030

Terhi Eteläinen
viestintäkoordinaattori
terhi.etelainen@raahe.fi
040 130 3884

www.facebook.com/vedenaarella/
www.facebook.com/visitraahe/
www.facebook.com/groups/visitraahetoimijat/
www.visitraahe.fi/mukaan-visit-raaheen
www.visitraahe.fi/matkailun-kehittaminen
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JULKINEN TIEDOTE

ENSI-TURVAKOTI
24/7
044-2824211

TAPAAMISPAIKKA

Apua elämän myrskyihin
Osaavaa neuvontaa tueksi arkeen:
•

Joku läheinen uhkailee väkivallalla tai on väkivaltainen

•

Lapsi kokee ja näkee väkivaltaa

•

Vanhemmat tarvitsevat apua ja tukea vauva arkeen

•

Äidin voimavarat loppuneet synnytyksen jälkeen

•

Lapsiperheen vanhemmat eroavat

•

Lapsen ja vanhemman tapaamiseen tarvitaan turvalliset
olosuhteet

Teemme myös ennalta ehkäisevää työtä perheiden eteen.
Tutustu kotisivuihimme WWW.raahenensijaturvakoti.fi
PALVELUT OVAT MAKSUTTOMIA ASIAKKAILLE!
Tiedoksi, Koronavirusepidemian aiheuttamat muutokset
toimintaan 24.3.2020 Suomen hallituksen tekemän poikkeustilan
vuoksi. Asiakastyö: Ryhmätapaamiset peruttu. Yksilöparitapaamiset jatkuvat erillisen arvioinnin perusteella.
Flunssaoireisia asiakkaita ei voida ottaa vastaanotolle, mutta
voidaan korvata tapaaminen etäyhteydellä, sähköpostilla tai
puhelimitse.
Turvakoti toimii ennalleen, ei vierailuja asiakkaiden luona.
Ensi- ja turvakotien liitto on tehostanut verkkoauttamista kaikille
asiakasryhmille! Tutustu tarjontaan.
APUA VERKOSSA! Ensi- ja turvakotien liiton
chat-palvelut auki päivittäin 10-15!

050-3527528

LÄHISUHDEVÄKIVALTATYÖ
050-3294597

LASTEN
AUTTAMISTYÖ
050-3294597

ERO
LAPSIPERHEESSÄ

044-2404992

RAAHEN ENSI- JA
TURVAKOTI R.Y
Fellmaninpuistokatu
11,92100 Raahe
www.raahenensijaturvakoti.fi
Toiminnanjohtaja
Päivi Sippala
0503500704

