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KESÄNÄKYMIÄ
Kesä on kauneimmillaan juuri nyt. Alkukesä on ollut todella hyvä lomalaisten kannalta, ei ehkä niinkään hyvä
maanviljelijöiden kannalta. Itse olen vähäisen vapaaaikani viettänyt tontilla valmistellen rakentamista ja
tehdessäni saunaa joen rannalle. Lähes kaikkeen rakentamiseen pitää olla lupa ja hyvä niin. Kunnassa on
käynnistetty projekti, jossa kartoitetaan luvattomat rakennukset. Mikäli sinulla on rakennus, jolla ei vielä ole
rakennuslupaa niin kiireesti sitä hakemaan! Näitä lupia
voit tiedustella rakennusvalvonnasta.
Joen kauneus on vielä valjastamaton voima Siikajoella.
Toistan tässä vuosi sitten mainitsemani pusikot pois
-kampanjan, joka tähtää siihen että joki näkyisi paremmin ja toisi viihtyvyyttä kaikille. Myös joenrantatontit kiinnostavat uusia rakentajia.
Katselin viikonloppuna tyyntä jokea ja kuuntelin lintujen konserttia. Soutaessani kotiin tontilta ymmärsin,
että tässä on se KAIKKI. Maaseudun ja kotikunnan elinvoima kumpuaa vedestä, kasveista, kärpäsistä ja auringonvalosta puhtaammin kuin mistään muualta. Arvos-

tetaan lähiruokaa ja puhdasta elinympäristöä!
Syksyllä nähdään miten kunnan talouden käy tänä
vuonna. Sen tiedämme jo nyt viiden ensimmäisen kuukauden jälkeen, että sairaanhoito menot ovat kasvaneet viime vuoteen verrattuna 8% ja työttömyys samaten noin 5%. Tämähän johtaa siihen, että verotulot
vähenevät myös kuluvana vuonna.
Kunnan hankkeet etenevät, esimerkiksi Paavolan
monitoimitaloa suunnitellaan ja Mäkelänrinteen peruskorjausta tai uuden rakentamista myös. Kehitys kehittyy samaten Siikajoki.
Korona-tilanne oli tätä kirjoittaessa hyvällä mallilla,
pääsiäisen jälkeen ei ole seutukunnassa tai maakunnassa yhtään tautitapausta todettu. Pestään siis käsiä
edelleen, käytetään käsidesiä ja pidetään turvaväliä.
Tämä tauti voitetaan yhdessä.
Hymyillään kun tavataan ja vaihdetaan kuulumisia.
Pertti Severinkangas
kunnanjohtaja

AVUSTUKSIA RAKENNUSTEN JA YKSITYISTEIDEN KUNNOSTUKSEEN
Museovirasto, ELY-keskus, Suomen Kotiseutuliitto
myöntävät avustuksia:
- Rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden
entistämiseen
- Rakennusperinnön hoitoon
- Yksityisteiden perusparannuksiin valtionavustuskelpoisille yksityisteille

Lisätietoa ja hakuohjeet:
- www.museovirasto.fi/fi/avustukset/rakennukset
- https://kotiseutuliitto.fi/seurantalot/seurantalojen-korjausavustus/
- www.ely-keskus.fi/web/ely/avustukset-rakennusperinnon-hoitoon
- www.ely-keskus.fi/web/ely/yksityistieavustukset

KUNNANVIRASTO ON SULJETTUNA
6.7.-2.8.2020.
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SIIKAJOELLA PANOSTETAAN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMISEEN
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 taitoa ja tukea -hanke
Työtä,

Mun polku - hanke

Projektikoordinaattori
Eija Leppäjärvi


Työllisyyskoordinaattori Veera Karvonen

Hankeaika

Osoite:




1.6.2020 – 28.2.2022

Hankeaika

Ruukintie 3, 94200 RUUKKI

Osoite:

(Työllisyyspalvelut/Työpaja Kätevä)

1.4.2020-

Ruukintie 3, 94200 RUUKKI
(Työllisyyspalvelut/Työpaja Kätevä)

Puh:

050-477 5531

Puh:

040-3156 220

Sähköposti:

eija.leppajarvi@siikajoki.fi

Sähköposti:

veera.karvonen@siikajoki.fi


Kotisivut:

https://tyota-taitoa-ja-tukeahanke.webnode.fi/




Facebook:



tyotataitoajatukea
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MAASEUTUPALVELUT
ILMOITETUN KASVIN MUUTTAMINEN JA
TUKIEN PERUMINEN V. 2020
PITÄÄKÖ KYLVÄÄ UUDESTAAN SATEIDEN TAI KUIVUUDEN TAKIA?
Sinun ei tarvitse kylvää uudelleen päätukihaussa ilmoittamaasi kasvia tai perua kasvin alalta tukia, jos olet viljellyt sitä hyvän maatalouskäytännön mukaisesti, mutta
sateet tai kuivuus ovat tuhonneet kasvuston. Halutessasi voit kuitenkin perustaa kasvin uudelleen. Voit tehdä
kasvuston tuhoutumisesta ilmoituksen kuntaan. Dokumentoi joka tapauksessa kasvuston tuhoutumiseen johtaneet tapahtumat ja hoida alaa hyvän maatalouskäytännön mukaisesti.
Kuitenkin talvehtimistuhoista kärsineiden kasvien
osalta pääosalla (yli puolet) kasvulohkoa tulee kasvaa
korjuu- ja markkinakelpoinen kasvusto, jotta koko kasvulohkolle voidaan maksaa ympäristö-, luonnonhaitta- ja
luomukorvaus. Muussa tapauksessa peru korvaukset
tai kylvä uusi kasvi.
Hyvän maatalouskäytännön mukaan sinun on muokattava, lannoitettava ja kylvettävä pelto tarkoituksenmukaisella tavalla, niin että pellolle on mahdollista
saada tasainen itäminen ja kasvusto. Maatalousmaan
kasvinsuojelusta on huolehdittava ja rikkakasvien leviäminen on estettävä siinäkin tapauksessa, jos kasvusto
on tuhoutunut.
JOS LOHKOLLA ON ERI KASVI KUIN MINKÄ ILMOITIN?
Voit muuttaa päätukihaussa ilmoittamaasi kasvia 15.6.
jälkeen, jos
· olet ilmoittanut hakemukselle kasvin, jota ei tukiehtojen mukaan voi ilmoittaa
· olet ilmoittanut virheellisen kasvin hakemukselle
· et ole päässyt kylvämään tukihakemuksessasi ilmoittamaasi kasvia
Jos muutat kasvilajeja, huomioi, että kasvulohkon tukitai korvaustaso ei voi kasvaa kasvilajin muutoksen takia.
Korkeampi tuki/korvaus hylätään.
Poikkeuksellisesti kasvulohkon tuki-/ korvaustaso
voi kasvin muuttamisen myötä kasvaa, jos olet ilmoittanut päätukihaussa virheellisen kasvin ja virhe voidaan
tulkita ilmeiseksi virheeksi.
Et saa muuttaa hakemusta, jos sinulle on ilmoitettu
valvonnasta tai esimerkiksi ristiintarkastuksen perusteella havaitusta hakemuksessa olevasta sääntöjen
vastaisuudesta.
Huomioi kasvin muuttamisessa viherryttämistuen
viljelyn monipuolistamisen ja ekologisen alan vaatimukset. Tilan koosta, sijainnista ja tuotantosuunnasta riippuen maatilallasi on oltava 30.6.–31.8. välisenä ajanjaksona viljelyssä tietty määrä viljelykasveja vaadituin
prosenttiosuuksin.
Kysy kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselta tarkempia ohjeita ja ehtoja kasvin muuttamiseen.

MILLOIN MAATALOUSTUKIA PITÄÄ PERUA?
Voit muuttaa päätukihaussa ilmoittamaasi kasvia vielä
päätukihaun jälkeen, joten tukien peruminen ei ole aina
välttämätöntä. Alla on tilanteita, joissa peruminen kuitenkin tehdään, jos ehto ei täyty. Pinta-alaperusteiset
tuet voit perua lomakkeella 145 tai vapaamuotoisella
ilmoituksella. Voit perua tuen koko peruslohkolta, koko
kasvulohkolta tai vain joltain kasvulohkon osalta. Kaikki
pinta-alaperusteiset tuet on mahdollista perua samalla
lomakkeella.
EU:n suorat tuet ja ohjelmakorvaukset
Maatalousmaan on täytettävä kaikki tukikelpoisuusehdot koko sen kalenterivuoden (1.1.-31.12.), jolta haet
tukia. Maatalousmaata ovat pellot, pysyvät nurmet ja
laitumet, pysyvät kasvit ja tilapäisesti viljelemätön ala.
Maatalousmaan tukikelpoisuusehtoja ovat viljelykelpoisuus, alan säilyminen avoimena ja täydentävien ehtojen
noudattaminen.
Kansalliset tuet
Kansallisten pinta-alatukien eli pohjoisen hehtaarituen,
nuorten viljelijöiden tuen ja yleisen hehtaarituen tukikelpoisuusehtoina ovat vain tietyt täydentävien ehtojen
vaatimukset, muun muassa suojakaistojen ja pientareiden jättäminen, sängen polttokielto ja hukkakauran
torjuminen. Yksittäisissä tuissa on lisäksi omia tukikelpoisuusehtoja, joita sinun on noudatettava, jotta tuki voidaan myöntää. Esimerkiksi avomaan vihannesten sato
tulee korjata, jos olet hakenut pohjoista hehtaaritukea.
Lohkolle voidaan kuitenkin maksaa pohjoinen hehtaarituki vaikka sadonkorjuuta ei ole tehty, jos sadonkorjaamattomuus johtuu sääolosuhteista.
Voit varmistaa yksityiskohtaiset tukiehdot kunkin tuen
kohdalta Hakuoppaasta 2020 (https://ruokavirasto.
mobiezine.fi/zine/618/cover). Täydentävistä ehdoista
on kerrottu tarkemmin omassa oppaassaan (https://
ruokavirasto.mobiezine.fi/zine/41/cover).
YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ JA POIKKEUKSELLISESTA OLOSUHTEESTA ILMOITTAMINEN
Ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen
tilanteessa ilmoitettua kasvia ei tarvitse kylvää lainkaan.
Ilmoita ylivoimaisesta esteestä ja poikkeuksellisesta
olosuhteesta kirjallisesti toimivaltaiselle viranomaiselle
ja esitä niistä kyseistä viranomaista tyydyttävät todisteet viidentoista työpäivän kuluessa siitä, kun niiden
toimittaminen on mahdollista. Lisätietoa ylivoimaisesta
esteestä ja poikkeuksellisesta olosuhteesta löytyy myös
Hakuoppaasta kohdasta ylivoimainen este ja poikkeukselliset olosuhteet.
Ympäristökorvauksen ja luomukorvauksen perumi-
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nen ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen tilanteessa:
Jos olet voinut toteuttaa lohkolla vain osan ympäristösitoumuksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen tai ympäristösopimusten toimenpiteiden ehdoista
ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisten olosuhteiden
vuoksi, ilmoita toteuttamattomat toimet lomakkeella
477. Tällöin korvausta vähennetään tekemättömien toimien osalta. Jos et ole voinut toteuttaa lohkokohtaisia
toimenpiteitä lainkaan, peru korvaus lohkolta lomakkeella 145 ohjeen mukaisesti.

KOKO TILAN HALLINNANSIIRROT 15.6.
JÄLKEEN
Kuluvan vuoden tuet voi saada tukihaun jälkeen uusi haltija, jos koko tilan hallinta siirtyy viimeistään 31.8. ja siitä
ilmoitetaan kuntaan 15 työpäivän kuluessa, kuitenkin
viimeistään 21.9.2020. Ilmoitus tehdään lomakkeella
156. Elokuun jälkeen tehdyissä siirroissa, kuluvan vuoden tuen maksetaan tukihakemuksen jättäneelle hakijalle.
Ely-keskuksen kanssa tehtyjen ympäristö- ja luomusopimusten, tai kunnan kanssa tehtyjen ympäristösitoumusten osalta, pitää lisäksi jättää 15 työpäivän kuluessa ilmoitus hallinnansiirrosta, lomakkeella 160.

HUKKAKAURAN TORJUNTA
Muistakaa torjua alueellanne esiintyvä hukkakaura.
Hukkakaurasta annetun lain mukaan, alueen haltijan
on tehtävä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle ilmoitus alueellaan esiintyvästä hukkakaurasta. Lain mukaan, haltijan on myös torjuttava hukkakaura ja pyrittävä estämään sen leviäminen alueen ulkopuolelle. Mikäli
torjunta laiminlyödään, saattaa seurauksena olla tukien
leikkaus ns. täydentävien ehtojen rikkomusten mukaan.

SUOJAKAISTOJEN JA PIENTAREIDEN
KASVUSTON UUSIMINEN
Mikäli suojakaistojen tai pientareiden kasvillisuus on
tuhoutunut talven, ojien kunnostustyön, tai rikkakasvitorjunnan takia, pitää uusi nurmikasvillisuus kylvää niille
heti olosuhteiden salliessa.
Näistä toimenpiteistä ei enää tarvitse tehdä ilmoitusta kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Riittää
kun ne kirjataan lohkokohtaisiin muistiinpanoihin.

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

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
Omaishoitajan rinnalla kulkija jo 20v!

Veikkaus tukee toimintaamme

Olet tervetullut mukaan yksin tai yhdessä läheisesi kanssa!
to 25.6. klo 13 Leikkimielinen kisailupäivä ja päiväkahvit Hakalan pihalla (Kotirannantie 34, Pattijoki)
to 2.7. klo 13 Päiväkahvit sekä makkaranpaistoa Lampelanrannan kodalla (Meritien päädyssä, Siikajoki)
to 9.7. klo 13 Päiväkahvit sekä sään salliessa makkaranpaistoa Pyhäjoen Hiihtomajalla, Rautiperän
ulkoilualueella (Hiihtomajantie 94, Pyhäjoki)
ke 2.9. klo 12 Elonkorjuutanssit Savelan nuorisoseuralla (Ylivieska), linja-autokuljetus, ennakkoilm.
26.8. mennessä OmaisOivan työntekijöille (huom! loma-aika)
7.9.-5.10 eOvet-kurssi etäyhteyksin erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmille, lisätiedot/
ennakkoilm. 31.8. mennessä matilda.linnavirta@omaishoitajat.fi, p. 020 7806 520 (Omaishoitajaliitto)
Seuraathan myös kesän jälkeistä toimintaamme Raahelaisen
Seurat-palstalta, www.raahenomaishoitajat.fi ja Facebookista.
OmaisOiva toimisto on suljettu 20.7.-16.8.2020 työntekijöiden
loman ajan. Toivotamme lämmintä kesää kaikille!
OmaisOivan työntekijät:
Riitta Sipola p. 044 551 6803 (riitta.sipola@raahenomaishoitajat.fi)
Milla Haapaniemi p. 044 551 6804 (omaisoiva.raahe@gmail.com)
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RUUKIN JA SIIKAJOENKYLÄN
TERVEYSASEMAT
Aukioloajat ja ajanvaraus lääkärin ja hoitajan
vastaanotoille
Vastaanotot Ruukin ja Siikajoenkylän terveysasemilla ovat suljettuina 8.6.-2.8. Raahen terveysaseman
lääkärin vastaanotto palvelee em. ajan. Kun soitat suljettuna olevan vastaanoton numeroon, puhelu ohjautuu
automaattisesti Raahen vastaanotolle.
RAAHEN TERVEYSASEMA JA PÄIVYSTYS:
Raahen terveysasemalle puh. 08 849 4580 voi ottaa
yhteyttä ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15.
Päivystyksen puh. 08 849 4511.
Reseptin uudistamispyynnön voi jättää
www.nettirassi.fi tai www.omakanta.fi kautta tai puhelimitse 040 135 7702 ma-pe klo 10-15. Reseptin uudistaminen vie n. 8 työpäivää.
NORDLAB LABORATORION NÄYTTEENOTTOAJAT
KESÄLLÄ
Ruukki:
Kesäkuu 3.6.-5.7: maanantai ja torstai klo 7–12
Heinäkuu 6.7.–2.8.: tiistai ja perjantai klo 7–12
Elokuu: tiistai ja perjantai klo 7-12
Siikajoenkylä:
joka toinen keskiviikko (parittomat viikot) 3.6.–31.8. klo
7.30 -10.30
HUOM. Näytteenotto vain ajanvaruksella. Laboratorioon aika varataan netistä NordLabin ajanvarausjärjestelmästä (www.nordlab.fi) tai puhelimitse arkisin klo
7-18 puh. 020 619 8019. Itsemaksavia asiakkaita palvellaan vain Nordlab Raahessa.

SUUN TERVEYDENHUOLTO
Raahessa Softpoliksen hammashoitola päivystää kesän ajan, osoite Rantakatu 8 D ovi 6, Raahe, puh. 08
849 4708. Ruukin ja Siikajoenkylän hammashoitolat
ovat suljettuina 6.7.-2.8.
Iltapäivystys on arkipäivisin klo 16–21 sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 8–21 Kokkolan pääterveysasemalla puh. 06 828 7461. Yöaikaan klo 21-08 suun
terveydenhuollon päivystyksestä vastaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri OYS yhteispäivystyksessä. Soita
päivystyksen puhelinneuvontaan 08 315 2655 aina ennen yhteispäivystykseen hakeutumista.

NEUVOLAT
Ruukin neuvola on avoinna koko kesän ja 29.6. - 2.8. on
käytössä vain puhelinnumero 040 135 7905, puhelintunti klo 12 - 13.

Siikajoenkylän neuvola on kiinni 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.
Mielenterveysneuvolassa ei ole vastaanottoa 13.7.9.8.

AIKUISSOSIAALITYÖ
Aikuissosiaalityön palvelupiste Ruukissa on kiinni
ajalla 1.7.- 31.7. Puhelut ja hakemukset ohjataan ja käsitellään Raahessa.

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 (kiinni 6.7.-2.8.) vammaispalveluohjaaja Tanja Lievonen puh. 040 135 7902
Vammaispalveluohjaaja Ella Juntunen (lomalla 13.7.-16.8.)
puh. 040 135 7904
Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä Marjo Kokkaret
(lomalla 20.7.-16.8.) puh. 044 439 3717
Vammaispalvelujen tulosyksikköjohtaja Juha Kähkönen
(lomalla 22.6.-19.7.) puh. 044 439 3752
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SIVISTYSTOIMI
KIRJASTOJEN AUKIOLOAJAT KESÄLLÄ
2020:

Pääkirjaston heinäkuun näyttely:
Tyttöjä ja poikia / Sinikka Nyman

1.7.-31.7.2020:
lähikirjastot ovat suljettuina, mutta Ruukin pääkirjasto
palvelee normaalisti: ma 12-20, ti-to 12-19, pe 10-16:30

Pääkirjaston elokuun näyttely:
Ruukin kansalaisopiston taidepiirin näyttely (op. Raija
Oivo)

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

Kirjastohenkilökunta toivoo, että asiakkaat huomioisivat
kirjastossa korona-ajan ohjeistukset eli huolehditaan hyvästä käsihygieniasta ja riittävistä turvaväleistä. Tulethan kirjastoon terveenä!

Komppalinnan omatoimikirjasto on suljettu toistaiseksi.

SIIKAJOEN NUORISOPALVELUT
Etsivä nuorisotyöntekijä Jenna Niemelä p. 040 3156 243
Lomalla pe 19.6.-28.6. & 13.7.-9.8.
Nuoriso-ohjaaja Elina Matkaselkä p. 040 3156 255
Lomalla pe 19.6.-26.7.
Nuorten työvalmentaja Niko Vastola p. 040 3156 256
etunimi.sukunimi@siikajoki.fi
FACEBOOKISSA 			
INSTAGRAM
Siikajoen Nuortentalo Ruori
NuortentaloRuori
Satelliitin Jenna
sateliiitin_jenna
Siikajoen Nuoriso-ohjaaja Elina Siikajoennuorisotoimi_ellu
tiktok: nuortentaloruori

snäpchat: Nuortentalo Ruori

myös yksilöohjauksella.
Mikäli kiinnostuit toiminnasta, ota rohkeasti yhteyttä
nuorten työvalmentaja Nikoon p. 040 3156 256.

ETSIVÄ NUORISOTYÖ

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

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 ; 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 LUOHUALLA!
Perjantaista 31.7. alkaen on luvassa Luohualla kaikenikäisille suunnattu leikkimielinen QR-koodi kyläsuunnistus. Paikkana toimii Luohua. Peli on pelattavissa su

9.8. asti. Toimii käytännössä siten, että lataa puhelimeesi QR-koodinlukija sovellus. Tämän jälkeen kurkkaa
mainos, joka löytyy pe 31.7. lähtien nuorisopalveluiden
sekä liikuntatoimen sosiaalisen median kanavissa. Mainoksesta löydät vihjeet QR-koodien luokse, sen jälkeen
voittekin lähteä etsimään 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 tavu. Kun saat kerättyä kaikki 8 tavua, niin teidän tulisi porukalla ratkaista mikä lause tavuista muodostuu. Tämän jälkeen kun
olette ratkaisseet lauseen, niin lähetä sähköpostilla tai
whatsappilla vastauksenne sekä pelaajien nimet Elinalle säpöllä elina.matkaselka(a)siikajoki.fi, tai whatsappilla
p. 040 3156 255, mutta kuitenkin viimeistään sunnuntaina 9.8. Kaikki pelailijat osallistuvat liikunnallisen setin
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!
Heinäkuun ja elokuun aukioloajat:
ke 29.7. klo:16-19, ke 31.7. klo:16-19
ke 5.8. klo:16-19, pe 7.8. klo:16-19
ke 12.8. klo:16-19, pe 14.8. klo:16-19
ke 19.8. klo:16-19, pe 21.8. klo:16-19
ke 26.9. klo:16-19, pe 28.8. klo:16-19

NUORTENTALO RUORIN #KESÄHERKKU
LEIPOMISHAASTE!
Mille sun mielestä kesä maistuu? Nuortentalo Ruorin
kesäherkku leivontahaaste on parasta aikaa menossa. Just sulla on mahollisuus osallistua tähän su 16.8.
mennessä! Tee näin; suunnittele sun kesäherkku leivonnainen, leivo, lähetä kuva/video sekä tietenkin resepti
nuoriso-ohjaaja Ellulle whatsappilla p 040 3156 255.
Aikaa sulla on sunnuntaihin 16.8. asti. Raati palkitsee
luovimmat leipurit :) Onnea matkaan!

KUKA ON SUN ARJEN SANKARI?
Kuka sun läheinen/naapuri/kaveri on arjen sankari ja
ansaitsisi pientä piristystä? Kerro se meille! Aikaa on
su 16.8. asti. Ilmianna kaveri viestillä ja perustele miksi
juuri hän on ansainnut spessua arkeen.
Laita viestiä nuoriso-ohjaaja Ellulle whatsappilla
p. 040 3156 255.

LISÄJUTTUJA TULOSSA!
Seuraa somesta ajankohtaiset asiat :)
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Puh.

Osoite:

Nimi:

Kilometrejä yhteensä:

Suorituksia yhteensä:

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
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15.
16.
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Kesäkuu
km /
pv suoritus

PYÖRÄILYKAMPANJAN SUORITUSKORTTI
1.6. - 31.7.2020
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LIIKUNTATOIMEN FATBIKET (2 KPL)

SALIVUOROHAKEMUKSET 2020-2021
Liikuntasalivuorot ovat tuttuun tapaan haettavissa
20.8.2020 mennessä. Uudet vuorot astuvat voimaan
1.9.2020. Salivuoro haetaan sähköpostilla.
Siinä tulee olla: 1. Varaajan nimi,puh.nro, osoite
ja hetu. (yli 18 v). 2. Liikuntasali jota varaus koskee.
3. 1 – 2 kpl vuorosi toiveajankohtaa. 4. Mielellään
liikuntalaji/-muoto mitä harrastetaan.

JÄRJESTÖAVUSTUKSET
Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen avustukset siirtyivät normaalisti hakuajasta syksylle. Tavoitteena on että
syyskuu olisi hakuajankohta. Tarkempi tieto + hakuohjeet elokuun lopussa ilmestyvässä kuntatiedotteessa.

PYÖRÄILYKAMPANJA.
Tänä kesänä ei järjestetä Siikajoen Ympäriajo-tapahtumaa vaan on koko kesä- ja heinäkuun kestävä kampanja.
Kampanjaan voit osallistua myös kävellen, sauvakävellen tai luonnossa liikkuen. Suorituskortti löytyypi kunnannettisivulta sekä tuosta yläpuolelta.
Liikunnalliset arvontapalakinnot suorituskortin palauttaneiden kesken! Ja tottakaik aktiivisin kylä palakittaan myös.

Tuttuun tapaan ”kesälaitumella” eli vuokrattavissa Törmälässä – varaukset suoraan sieltä. Hinta 10 e per kerta. Aikaa ei ole rajoitettu mutta yön yli pyöriä ei vuokrata. Vuokratessa varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.
Vieressä kulkeepi hieno Joutsenreitti :) Kiitokset Törmälään taas hyvästä yhteistyöstä.

MENESTYNEEN URHEILIJAN PALKITSEMINEN
Menestyneenä urheilijana liikuntatoimi palkitsi Taekwondon Suomen mestarin Minda Ala-ahon – Onnittelut vielä kerran.

FRISBEEGOLFIN
KUNNANMESTARUUSKISAT
Kisat mitellään Ruukissa Hietamaan vapaa-aikakeskuksen radalla lauantaina 4.7 klo 14. Sarjat yleinen ja juniorit. Viikkokisoja on pitkin kesää aina keskiviikkoisin klo
17.30. Lisätietoja näistä HFG Ruukki facebook-sivulta.

FUTISKERHO
Liikuntatoimen ja Ruukin Innon alakouluikäisten futiskerho on sunnuntaisin Kärkiniemen Urheilupuistossa klo
15-16.30. Mukkaan juomapullo, lenkkarit ja jalkapallo
(jos on oma). Säävaraus.

SENIOREIDEN JUMPPAOHJEET

SAAPPANHEITON SM- JA
LINKOPALLONHEITON MM-KILPAILUT

postitettiin kesäkuun alakupuolella. Kiitos aktiivisesta
kortin tilaamisesta.

la 18.7. ja su 19.7. Kärkiniemen Urheilupuistossa.
18.7. Perinteisen saappaanheiton SM-kilpailut klo
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15:00 alkaen. Lisälajina ämpärin kannenheitto
19.7. Linkopallonheiton MM-kilpailut klo 12.00 Siikajoen Ruukissa. Paikkana hyville tuulille altis Kärkiniemen
yleisurheilukenttä. kaikki sarjat Myl, Nyl, M/N 30 viiden
vuoden välein. Lapset 3 vuodesta ylöspäin 2v välein.
Osallistumismaksu kumpanakin päivänä 10e/sarja
Joukkueet 21e Lapset 5e. Ilmoittautumiset ja lisätiedot
saapasjuha@gmail.com tai 0407004403. Paikalla kahvio, makkaraa ja muuta pientä purtavaa. Järjestäjänä
Jokela-Pattijoki Kyläseura ja Ruukin Into

RUORIN QR-KOODISUUNNISTUS
Oikein suosittujen ja porukkaa liikuttavien kyläsuunnistusten arvontapalkinnot osuivat seuraaville henkilöille: Ruukki, Mustajärven pojat. Siikajoenkylä, Ukuran
tytöt eli Neea&Kirsi, Paavola, Julius Taavetti&Kalle
Kurttila&Emil Simola, Revonlahti, Jasmin & Tuulia Salonen. Onnittelut voittajille – palkinnot toimitettu.

PESISKOULU
Järjestetään elokuussa yhteistyössä Ruukin Innon
kanssa.

RANTALENTISPUULAAKI
mitellään elokuussa Hietamaalla.

FUTISPUULAAKI
pelataan elokuussa Kärkiniemessä
Turnausten osalta huomioidaan luonnollisesti sen
hetkiset ohjeistukset&rajoitukset !

KUNTOSALIT
Kunta vastaa ylläpitosiivouksesta 1 x vko, tila & laiteturvallisuudesta, mutta hygienia-asioissa korostuu
myös käyttäjän oma vastuu:
• Salille EI SAA TULLA SAIRAANA
• vaatteiden vaihto kotona
• vältä yleisen WC:n käyttöä
• PESE KÄDET ENNEN SALILLE TULOA,
KÄSIDESIÄ ON KUNTOSALIKÄYTTÄJILLE
• omien hanskojen käyttöä suositellaan
• Ota oma pyyhe mukaasi
• Salilta löytyy pesuaineliuospullo ja kertakäyttöpyyhkeitä, pyyhi käyttämäsi laite
• HUOMIOI TURVAVÄLI !
Kesäterveisin Liikuntasihteeri Marko Äijälä.
(Vuosilomalla 7.8. asti)
Liikuntapaikkoja koskeva palaute meiliin
tekninen@siikajoki.fi

MUUT

REVONLAHDEN KOTISEUTUTALON KUULUMISIA:
KOTISEUTUTALOA ON VOINUT 1.6. JÄLKEEN TAAS VARATA
ENINTÄÄN 50 HENGEN TILAISUUKSIIN. Kotiseututalo onkin jo
kesäkuussa ollut perhejuhlakäytössä. Korona-ajan vaatimat
turvavälit voidaan hyvin toteuttaa, sillä talossa on useita huoneita
ja laaja piha-alue tuo lisää väljyyttä oleskeluun.
VINKKI: Kotiseututalon pihaa voi myös vuokrata karavaanareiden
yöpymiseen.
Revonlahden Kotikyläyhdistys on kevään aikana
remontoinut Kotiseututaloa: lattioita on maalattu
ja papinkanslian kamarin lattia on uusittu.
Remontti jatkuu talkoovoimin, uusi WC valmistuu
kesän aikana.

- 10 -

Siikajoen kuntatiedote

PAAVOLAN KARJALASEURA RY
KEVÄTKOKOUS pidetään Kerttu Tirin pihapiirissä
15.7.2020 kello 14.00.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Paistamme muurinpohjalettuja ja kahvittelemme.
Sateen sattuessa sisätiloissa.

Eläkeliiton Ruukin yhdistyksen toiminta on edelleen ”koronatauolla”, mutta tilanne alk aa pikkuhiljaa normalisoitua. Alustavan suunnitelman mukaan – ellei korona yllätä uudelleen – pidetään
kevätkokous tiistaina 18. päivä elokuuta Kreivinsaaressa klo 12. Kahvitus ja arvanmyynti alkavat
11.30.
Seurailkaa ilmoittelua asiasta yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa elakeliitto.fi/yhdistykset/
ruukki - facebookissa - Siikajokilaakson järjestöpalstalla - ja kuntatiedotteessa sen ilmestymisajankohdasta riippuen.
Yhdistyksen toimintaa koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä puheenjohtaja Matti Lassilaan puh.
0407265401, lassila.matti@kotinet.com tai sihteeri Riitta Pietarilaan puh. 0505500503, riitta.pietarila@ph-parts.com.

Tervetuloa!

ELÄKELIITON RUUKIN
YHDISTYS RY
KEVÄTKOKOUS
Ti 18.08.2020 klo 12.00 Kreivinsaaressa
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät
asiat. Kahvitarjoilu klo 11.30. Arvontaa!
Tervetuloa! Hallitus

PAAVOLAN KYLÄ- JA KOTISEUTUYHDISTYS
Sivulta www.facebook.com/paavolanseutu
Nuorisoseurantalo (Kirkkotie 14, Paavola)
löydät
tietoa Paavolan tapahtumista, toiminnasta
Suunnitteletko juhlaa, tapahtumaa, kokousta tms.
ym.
kiinnostavista
asioista. Käy katsomassa!
Nuorisoseurantaloa vuokrataan tilaisuuksien järPaavolan kotiseutumuseo (Rantatalontie 2)
jestämiseen, ota yhteyttä (puh.joht.Olli Kärsämä
p. 050 533 9331, Jari Sihvonen p. 040 411 6350, avoinna sopimuksen mukaan.
sähköposti: paavolannuorisoseura@gmail.com)
Jäsenmaksut vuodelle 2020:
voit käydä tutustumassa taloon. Kauttamme myös Henkilöjäsenyys 5 €, Perhejäsenyys 10 €
pitopalvelu. www.facebook.com/pnstalo
Kannatusmaksu 20 €
Tilinumero: FI12 5317 0340 0044 95
Jäsenmaksut vuodelle 2020:
Tule mukaan toimintaan!
Henkilöjäsenyys 5 €
Lisätietoa: Jari Sihvonen (puh. 040 411 6350)
Kuntosali (6 kk) 20 €
Kuntosali (6 kk) 17 € (seuran jäsenille)
Tilinumero: FI27 5317 0310 0017 37
ELÄKELIITON PAAVOLAN YHDISTYS

PAAVOLAN NUORISOSEURA

Nuorisoseurantalon kuntosali
avoinna joka päivä klo 06.00 – 21.30.
Defibrillaattori Paavolan Nuorisoseurantalolla.
Katso lisätietoa kotisivulta www.paavolanns.fi

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
Nähdään kerhoissa, tapahtumissa ja talkoissa! www.facebook.com/ELpaavolanyhdistys
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SIIKAJOKILAAKSON
SIIKAJOKILAAKSON
RIISTANHOITOYHDISTYS
RIISTANHOITOYHDISTYS

Metsästäjäkurssi ja -tutkinnot 2020
Metsästäjäkurssi ja -tutkinnot 2020
Siikajoen Riistanhoitoyhdistys järjestää metsästäjätutkintoja 31.7, 7.8, 14.8, 28.8, 11.9
Siikajoen Riistanhoitoyhdistys järjestää metsästäjätutkintoja 31.7, 7.8, 14.8, 28.8, 11.9
Tutkinnot alkaa klo18:00 ja maksu on 20€ koekerralta käteisenä.
Tutkinnot alkaa klo18:00 ja maksu on 20€ koekerralta käteisenä.
Metsästäjäkurssi järjestetään 27.7-30.7.2020 (3 tuntia/pvä) alkaen klo 18.00.
Metsästäjäkurssi järjestetään 27.7-30.7.2020 (3 tuntia/pvä) alkaen klo 18.00.
Ennakkoilmoittautuminen Risto Lantolle 24.7 mennessä.
Ennakkoilmoittautuminen
Risto Lantolle 24.7 mennessä.
s-posti risto.lantto(at)kotinet.com
s-posti risto.lantto(at)kotinet.com
puh. 050-3901022.
puh. 050-3901022.
Kurssin järjestäminen edellyttää 6 osallistujaa ja sen hinta on 40€ (käteinen).
Kurssin järjestäminen edellyttää 6 osallistujaa ja sen hinta on 40€ (käteinen).
Tutkintojen ja kurssin pitopaikkana toimii Vauhtimaja, Hietamaantie 92 Ruukissa.
Tutkintojen ja kurssin pitopaikkana toimii Vauhtimaja, Hietamaantie 92 Ruukissa.
Tapahtuma-ajat ja -paikat voi tarkistaa myöhemmin esim. Riistakeskuksen nettisivuilta:
Tapahtuma-ajat
esim. Riistakeskuksen nettisivuilta:
S I ja
I K-paikat
A J Ovoi
K Itarkistaa
L A A K myöhemmin
SON
https://riista.fi/metsastys/tapahtumahaku/
https://riista.fi/metsastys/tapahtumahaku/

RIISTANHOITOYHDISTYS

Koeammunnat 2020
Paukkula
pvm

klo

Olkijoki
pvm

klo

25.heinä

10:00

6.elo

18:00

1.elo

10:00

15.elo

10:00

8.elo

10:00

29.elo

10:00

22.elo

10:00

3.syys

17:00

29.elo

10:00

12.syys

10:00

3.loka

11:00

20.syys

12:00

26.syys

10:00

3.loka

10:00

Koeammuntoihin ilmoittautuminen viimeistään 1 tunti
ammuntojen alkamisen jälkeen.
Käteismaksu 20€/suorituskerta.
Toiminnanohjaaja Ari Mustonen p. 040 1740 123
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SIIKAJOEN 4H-YHDISTYS

TUOMIOJAN NUORISOSEURA:

Siikajoen 4H-yhdistys, Pekkalantie 11,
92400 Ruukki. puh. 040 527 9295
siikajoki@4h.fi, www.siikajoki.4h.fi,
www.facebook.com/Siikajoen4H

Vuosikokous
Tuomiojan Nuorisoseura r.y.:n vuosikokous su 28.6.
klo 17 Tuomiojan Kylätalolla. Esillä sääntöjen määräämät asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Yhteislauluilta
Kaikille avoin yhteislauluilta Tuomiojan haitaripiirin
säestämänä Tuomiojan Mutterimajalla pe 17.7. klo
18-20. Tervetuloa!

PAAVOLAN KIRPPUTORIN TOIMINTA ON PÄÄTETTY
LAKKAUTTAA. Myyjiä pyydetään noutamaan myyntipöydistä tavarat pois mahdollisimman pian. Sovi
nouto ja mahdollisten myyntituottojen sekä pöytävuokrien maksujen palauttamisesta Tuula 0440
276178/ kirpputori tai 4H tj

ENNAKKOINFOA TUOMIOJAN

KESÄTEATTERISTA 2020
Tuomiojan kesäteatteri esittää Antti Hopian farssin Sulle nauran neiti kesäheinä eli Eino Leino pyjamassa. Ohjauksesta vastaavat Anne Heilala-Tervo
ja Esa Palokangas.
Esitykset ovat tänä kesänä poikkeuksellisesti Ruokolahden lavalla Paavolassa.

SIIKAJOEN JÄTEASEMA PALVEE NORMAALISTI
TIISTAISIN KLO:16-19
Asiakkaat jäteasemalle otetaan sisään yksi kerrallaan, jotta pystymme ohjaamaan jätteet oikeille keräyspaikoille. Huomoithan tuontirajoitukset, ja noudatat jäteaseman henkilökunnan ohjeita. Pidäthän
myös turvavälin toisiin asiakkaisiin ja työntekijöihin!
Jäteasemalle saa tuoda jätettä vain, kun jäteasema
on auki. Jätteiden jättäminen jäteasemalle aukioloaikojen ulkopuolella on kielletty.

Esityksiä on yhteensä 11.
Ensi-ilta on pe 24.7. klo 19.
Muut esitykset:
Su 26.7.2020 klo 15.00 ja klo 19.00
29.7.2020 klo 19.00
31.7.2020 klo 19.00
2.8.2020 klo 15.00 ja klo 19.00
5.8.2020 klo 19.00
7.8.2020 klo 19.00
9.8. 2020 klo 15.00 ja klo 19.00

NUORI! JÄITKÖ ILMAN KESÄTÖITÄ?
4H- yrittäjyys on hyvä vaihtoehto työllistää itsensä!
4H yrityskoulutuksessa saat perusoppia yrittäjyyteen. Ole rohkeasti yhteydessä jos omayrittäjyys
kiinnostaa. Soita 040 527 9295/ toiminnanjohtaja
Pirkko, tai sähköpostilla siikajoki@4h.fi.

Paikat vain ennakkovarauksella numerosta
045-2459015. Ei tekstiviestivarauksia.
Paikkavarausten vastaanottaminen alkaa 20.7. ja
on auki päivittäin klo 15-19.
Lisäinfoa tulossa lähiaikoina. Seuraa ilmoittelua.

LANNOITESÄKKI KERÄYS VAIN RUUKIN YRITYSPUISTOSSA, EI MUILLA KYLILLÄ. SÄKIT TULEE OLLA PAKATTUINA, SITEN ETTÄ PAIKKA PYSYY SIISTINÄ. Hyväksytyistä pakkauksista saa tietoa Rannikon MTK:lta
ja 4H toiminnanjohtajalta Pirkolta siikajoki@4h.fi. Pidetään keräys käynnissä ja huolehditaan pakkaajien
turvallisuudesta.

sanomat

Jättikurpitsan kasvatuskisa on käynnissä!! Kisailija:
voit lähettää kuvia, missä vaiheessa olet kasvatuksessa., osoitteeseen siikajoki@4h.fi.

Aineiston viimeinen jättöpäivä maanantaisin
klo: 15.00 mennessä seuraavan kuun lehteen.

Kerhoja on käynnissä Revonlahdella seurakuntatalon piha-alueella monitoimikerho maanantaisin klo
14-15. Pihapelien ja muun kivan ulkoilun merkeissä. kokoontuu 30.7 saakka.

Elokuussa
Syyskuussa
Lokakuussa
Marraskuussa
Joulukuussa

Kärkiniemessä on jalkapallokerho joka kokoontuu
tiistaisin ja torstaisin klo 12-13.30. Kerhoa pidetään
30.7. saakka.
Kerho-ohjaajat koko kunnassa HOX halutessanne
voitte järjestää kerhoja, mielellään ulkona tapahtuvia monitoimikerhoja tms. 4H sivuilta löytyy toptehtäviä joista voitte tekemistä ja touhua keksiä!!
Soita 040 527 9295 tai laita viestiä siikajoki@4h.fi
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AINEISTOT JULKAISUPÄIVÄ
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.

Siikajoen kuntatiedote

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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Siikajoen kuntatiedote
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JULKINEN TIEDOTE

Siikajoen kunta toivottaa kaikille
oikein aurinkoista ja mukavaa kesää!

