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ONNISTUTAAN YRITTÄMÄLLÄ YHDESSÄ YHTENÄ - KYLÄSSÄ KYLÄSSÄ
Selviytymiskykyinen yhteisö panostaa yhteiseen tekemiseen. Yhteiset tavoitteet ovat hyvä olla olemassa sekä
toimivat työkalut niiden saavuttamista varten. Tavoitteiden ei tarvitse olla korkealentoisia vaan ihan maalaisjärjellä luotuja tavoitteita, joita kyetään käytännössä toteuttamaan konkreettisilla työkaluilla. Toimiva viestintä
on peruspilareita tiedon kulussa, voi puhua myös viestintäkulttuurista. Siinä tiedon annetaan soljua valtoimenaan, kuitenkin hallitusti myötävirtaan, kuin konsanaan
Siikajoessa vesi virtaa, eteenpäin. Tärkeää on, että kommunikointi toimii, tieto kulkee ja asiat toteutuvat myös
käytännössä.
Syksy on otollista aikaa uusille aluille ja kokemuksille.
Muutos ei ole itseisarvo, vaan yksi väline yhteisöllisyyden tunteen lisäämiseksi. Toimivaa menetelmää ei tule
muuttaa itse muutoksen hurmiossa. Taitekohtia voi hyödyntää uusia tapoja etsiessä. Pysyvämmän muutoksen
aikaansaaminen vaatii usein alkusysäyksen toteutuakseen. Suuntaa voi muuttaa myös kesken matkan, pienin
askelin. Yhteisöllisyyden tunteen ylläpito ei katso kalenterivuotta, saati viikonpäivää tai kellonaikaa. Se lisääntyy
vain siihen satsaamalla ja aikaisempaan peilaaminen
vaatii aavistuksen aikaa ja hetken hengähdystä. Yhteisöllisyyden tuomia havaintoja voikin sitten hyödyntää
läpi tulevaisuuden. Itse tekojen ei tarvitse olla suuria, opi
pientä ja kehitä. Anna ja laita hyvä kiertämään.
Resilienssi tarkoittaa ihmisen vahvuutta kohdata
vastoinkäymisiä ja kykyä selvitä erilaisista pulmatilanteista. Resilienssin kehittyessä ymmärtää oman tärkeytensä ja merkityksensä osana kokonaisuutta ja muiden
ihmisten elämää. Toimiva yhteisö on muuntauntumiskykyinen, jossa resilienssi on korkealla.
Resilienssiä tarvitaan yksityis- ja työelämässä, ja se
on taitoa toimia ja pysyä optimistisena yllättävissäkin
tilanteissa. Se on ennaltaehkäisyä, ennakointia ja avun
hakemista. Ja tietenkin stressinsietokykyä. Resilientti
yhteisö joustaa ja toimii hyvin myös silloin, kun joutuu
yllättävien asioiden eteen. Emme tässä yhteydessä mainitse koronaa tämän enempää.
Siikajoen alueen yhteisö rakentuu kunnasta ja sen
työntekijöistä, yrittäjistä ja heidän työntekijöistään, ja
tietenkin kuntalaisista. Siikajoen yhteisöllisyyden perus-

pilarit voisivat olla aitous ja avoimuus, joihin luottamus
rakentuu. Jokainen yhteisön jäsen voisi syventyä edes
hetkeksi miettimään omaa kapasiteettiaan, resurssejaan sekä panostaan yhteisen hyväksi. Se tulee muistaa,
että aina voi kehittyä ja parantaa asioita, maailma ei ole
koskaan valmis. Ei myöskään Siikajoki.
Siikajoen kunnassa on meneillään VIRTA-hanke, jonka avulla pyritään edistämään Siikajoen alueen yritysten
toimintaedellytyksiä, sekä parantamaan tietoisuutta
maaseudulla toimivista yrityksistä sekä niiden tuottamista palveluista ja tuotteista. Hankkeen tavoitteena on
lisätä yrittäjyyden näkökulmasta katsottuna Siikajoen
elinvoimaisuutta, viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta, josta
hyötyvät niin yrittäjät, kunta, kuin kuntalaisetkin.
Virta-hanke toimii yrittäjyyden äänitorvena, jossa
yrittäjätarinoiden kaiku kuuluu yli kuntarajojen. Hankkeen myötä Siikajoelle tavoitellaan yrittäjien keskuuteen
yhteisöllisyyden tunteen, osallistumisaktiivisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien nousua tämän päivän viestintävälineiden avulla. Mitä näkyvämpää toiminta on, sitä
paremmin alueella olevat palvelut sekä tuotteet löytyvät.
Siikajoella toimivat yrittäjät kuuluvat sekä näkyvät sosiaalisessa mediassa: Facebook, Instagram ja LinkedIn.
Hankkeen löydät hakusanoilla #virtahanke ja #onnistutaanyrittämällä, käyttäjätunnus on @virtahanke. Lisäksi
hankkeen aikana toteutettavat videot löytyvät omalta
YouTube-kanavalta, ja Virta & Siikkis -podcastia toteutetaan yhteistyössä paikallislehti Siikajokilaakson kanssa.
Tulevaisuudessa siintää Siikajoen Yrittäjämessut, jotka
olisi tarkoitus järjestää keväällä 2021, jos maailmantilanne sen sallii.
Projekti etenee pitkäjänteisesti yhteistyötä tehden,
hyvässä hengessä. Virran mukana kulkevat tärkeät
yhteistyökumppanit ovat Siikajoen kunta, Siikajoen Yrittäjät ry, paikallislehti Siikkis, Norsu (Nouseva Rannikkoseutu) sekä Raahen seudun kehitys. Hanketta hallinnoi
Ruukin Yrityspuisto Oy.
Otsikossa olevat lausahdukset ovat Virta-hankkeen
(Onnistutaan yrittämällä), Siikajoen Yrittäjät ry:n (Yhdessä yhtenä) sekä Siikajoen kunnan (Kylässä kylässä)
käyttämät iskulauseet, sloganit. Onnistutaan yrittämällä -slogani on lyhennys Siikajoen kunnanjohtaja Pertti
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Severinkankaan lausumasta: Siikajoella ei vain yritetä,
täällä myös onnistutaan. VIRTA-nimi syntyi seuraavista
ajatuksista: toimimme virran varrella ja aina tarvitaan
virtaa, toisinaan lisävirtaa.
Yrittäjät pärjäävät ilman kuntaa, mutta kunta ei pärjää ilman yrittäjiä. Edellinen lause on myös suvereenisti lainattu kunnanjohtajalta. VIRTA on mahdollisuuksia
sekä ratkaisuja täynnä alueemme yrittäjyyden esille tuomiseksi. Asioita tehdään ratkaisukeskeisesti, yhteistyössä, aktiivisesti osallistumalla sekä hyvässä hengessä.

Monimutkaiset ajat vaativat yksinkertaisia ratkaisuja ja virtaviivaista toimintaa. Puhujia on maailman sivu
täynnä, mutta tekoja tarvitaan. Siikajoella kuunnella tekoja, onnistutaan yrittämällä, yhdessä yhtenä, kylässä
kylässä. Siinä on tavoitetta meille jokaiselle!
Yhteistyössä innovatiivista syksyä toivotellen:
Pertti Severinkangas
kunnanjohtaja

Kirsi Kivioja

VIRTA-hankkeen projektipäällikkö
Siikajoen Yrittäjät ry:n puheenjohtaja & tiedottaja
MainosDraivin yrittäjä

MAANTEIDEN TIENKÄYTTÄJÄN LINJA
ELY-Keskuksella on yleisten maanteiden käyttäjille puhelinnumero, johon voi soittaa ja antaa palautetta maanteiden kunnosta, valaistuksista ja liikenteen ongelmista ja liikennemerkeistä. Puhelinnumero on seuraava:

0200-2100

Paikallispuhelun hinnalla 24 tuntia vuorokaudessa.
Palvelu toimii siten, että liikennepäivystäjä ottaa vastaan asian, dokumentoi ja lähettää asian alueen
kunnossapitourakoitsijalle toimenpiteitä varten.
Kunnan kaavateitä Ely:n tienkäyttäjän linja ei koske, niistä annetaan palaute kunnan tekniseen toimeen.

SIIKAJOELLA PANOSTETAAN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMISEEN
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MAASEUTUPALVELUT
TUKIVUOSIKALENTERI
Tukivuosikalenteri muistuttaa ajankohtaisista asioista.
Tiedonvälityshankkeet Tietolinkki ja Tiedolla Tuloksia
ovat koonneet Tukivuosi 2020-2021 -kalenteriin hakemusten, ehtojen ja maksatusten tärkeitä päivämääriä.
Kalenterista löytyvät myös tärkeimmät tukiehtoihin
liittyvät asiat. Kalenteria on saatavissa sekä sähköisenä, että pdf-muodossa. Kalenteri löytyy osoitteesta:
https://www.kpedu.fi/tietolinkki/tukivuosikalenteri

TAVOITTEELLINEN MAKSUAIKATAULU
Löydät ositteesta: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/maksuaikataulu/

HIRVIVAHINGOT
Voit hakea korvausta hirvieläinten aiheuttamista vahingoista. Hirvieläimillä tarkoitetaan kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa, hirveä, valkohäntäpeuraa ja metsäpeuraa. Ilmoita vahinko heti vahingon havaitsemisen
jälkeen kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Maaseutuelinkeinoviranomainen toteaa ja arvioi vahingon.

RAUHOITETTUJEN LINTUJEN TEKEMÄT
VAHINGOT
Luonnonsuojelulain perusteella rauhoitettujen lintujen
tekemistä vahingoista voi hakea korvausta PohjoisPohjanmaan ely-keskukselta. Tyypillisimpiä korvattavia
vahinkoja ovat kurkien tai joutsenten tekemät vahingot
kasvavalle sadolle. Korvaushakemuksesta tulee ilmetä vahingon aiheuttaneen linnun laji, vahinkoajankohta,

vahingon laatu ja määrä, sekä mahdollinen korvaus vakuutuksen kautta. Hakemus voi olla vapaamuotoinen,
mutta myös valmiita lomakkeita saa mm. kunnan maaseututoimistolta.
Korvaushakemukseen tulee liittää kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen lausunto vahingosta.

PETOVAHINKOJEN ENNALTAEHKÄISY JA
KORVAUSTEN HAKU
Susien tekemät tuotantoeläinvahingot painottuvat kesään ja alkusyksyyn. Suurimmassa vaarassa ovat lampaat. Myös naudat ja hevoset voivat olla vaarassa, varsinkin niiden vauhkoontuessa ja rynnätessä aitojen läpi.
On tärkeää, ettei maatilojen pihapiirissä ole saatavilla susille ja muille suurpedoille sopivaa ravintoa, esim.
raatoja. Varsinkin sudet ja karhu oppivat nopeasti hyödyntämään helppoja ravintolähteitä ja käyvät tämän jälkeen säännöllisesti tarkastamassa kotieläinrakennusten ympäristöjä.
Tähän tiedotteeseen on koottu tietoa, miten kotieläintilat voivat varautua suurpetojen aiheuttamiin vahinkoihin ja miten tulisi menetellä vahingon sattuessa.
Petoyhdyshenkilöt:
Kaikista suurpetohavainnoista kannattaa ilmoittaa
riistanhoitoyhdistyksen petoyhdyshenkilölle. Petoyhdyshenkilö merkitsee havainnot ns. tassujärjestelmään,
minkä pohjalta poliisi voi antaa karkotus- tai poistomääräyksiä vaaraa aiheuttavalle pedolle. Myös vahinkoperusteiset ja kannanhoidolliset pyyntiluvat perustuvat
tassuhavaintoihin alueelta. Petoyhdyshenkilö varmistaa
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aina havainnon mm. jälkien perusteella.
Alueesi petoyhdyshenkilöiden yhteystiedot löytyvät
osoitteesta: https://riista.fi/riistahallinto/yhteystiedot/yhteystietohaku/		
Erityisen peloton suurpeto
Mikäli pihapiirissä oleskelee erityisen peloton suurpeto tai mikäli peto lähestyy uhkaavasti ihmistä, eikä
karkotusyrityksistä huolimatta pakene, on syytä aina
soittaa poliisille numeroon 112.
Korvausten haku:
Voit hakea korvausta suurpetojen (karhu, ahma,
susi, ilves) aiheuttamista viljelys-, eläin-, ja irtaimistovahingoista. Ilmoita vahinko heti vahingon havaitsemisen
jälkeen kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Maaseutuelinkeinoviranomainen toteaa ja arvioi vahingon.
Petoaita
Voit hakea sähköistettyä petoaitaa riistakeskuksesta osoitteesta www.riista.fi

mukaisesti. Näyterasioita voi toimittaa maaseututalolle
Ruukkiin, josta ne toimitetaan analysoitavaksi.

ELÄINTEN PITOON JA HAASKARUOKINTAAN
LIITTYVÄT ILMOITUKSET
Tähän asti toimijat ovat tehneet eläinten pitoon ja pitopaikkoihin liittyvät toimintailmoituksensa lomakkeella
kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle ja haaskaruokintapaikkoihin liittyvät ilmoitukset kunnaneläinlääkärille. Jatkossa ilmoitukset voi tehdä sähköisen asioinnin
kautta. Sähköisen asioinnin kautta voi myös päivittää aiemmin ilmoitettuja tietoja. Sovellueen kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla. Sovellus löytyy osoitteesta: sovellus
löytyy osoitteesta https://epr.ruokavirasto.fi
Lisätietoja antaa Lea Lukinmaa puh. 044 4691398,
tai osoitteesta: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/
elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/elaintenpitajarekisteri/

MAA- JA LANTANÄYTTEET

FACEBOOK

Huomioikaa viljavuustutkimus- ja lanta-analyysinäytteiden ottaminen ympäristökorvauksen määräaikojen

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

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Omaishoitajan rinnalla kulkija jo 20v!





Veikkaus tukee toimintaamme

Heikinhovi (Siikajoen kylä): Päiväkahvit ke 16.9., 14.10., 18.11. ja 9.12. klo 13
Raahen Psyyke ry:n Jäsentuvan olohuone (Rantakatu 58, Raahe): seutukunnallinen
erityislasten vanhempien vertaisryhmä ma 14.9., 26.10., 30.11. ja 14.12. klo 17-18.30
Hyvinvointipiste NeuvoRassi (Kirkkokatu 28, Raahe): kaksipäiväinen Ovet-valmennus® la
17.10. ja 24.10. klo 9-16, ennakkoilm. 9.10. mennessä. Valmennuksessa käsitellään
omaishoitajuutta, tukipalveluita, muutoksen kohtaamista ja vertaistukea.
OmaisOivan toimisto (Kauppakeskus Masto 2.krs, Raahe): Yhdistyksen kevät- ja syyskokous
ke 28.10. klo 17

Tulossa syksyllä: Päihteet omaishoitoperheissä -seminaari, Lasten päivän tapahtuma, valtakunnallisen
omaishoitajaviikon tapahtumia, Voimaantumispäivät Härmän kylpylässä jne.
Ajankohtainen tieto toiminnastamme Raahelaisen Seurat-palstalta ja www.raahenomaishoitajat.fi.
OmaisOivan työntekijät (ja ennakkoilm.)
Riitta Sipola p. 044 551 6803 (riitta.sipola@raahenomaishoitajat.fi)
Milla Haapaniemi p. 044 551 6804 (omaisoiva.raahe@gmail.com)
Toimisto avoinna maanantaisin klo 9-13 Kauppakeskus Mastossa, 2krs.
(Ollinkalliontie 3, 92100 Raahe).

-5-

Siikajoen kuntatiedote

RUUKIN JA SIIKAJOENKYLÄN
TERVEYSASEMAT

KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO

Aukioloajat ja ajanvaraus lääkärin ja hoitajan vastaanotoille
RUUKKI:
Vastaanoton aukioloajat: ma–to klo 8–16 ja pe klo 8–15.
Ajanvaraus: klo 8–10 välisenä aikana jätä takaisinsoittopyyntö puh. 08 849 4612. Hoitotarvike- ja diabetesvälinejakelu on ma-to klo 10-16, pe klo 10-15.
SIIKAJOENKYLÄ:
Vastaanoton aukioloajat: ma ja ke 8–16. Ti, to ja pe asiakkaat ottavat yhteyttä joko Ruukin tai Raahen terveysasemalle. Ajanvaraus: klo 8–10 välisenä aikana jätä takaisinsoittopyyntö puh. 08 849 4632. Hoitotarvike- ja
diabetesvälinejakelu on ma ja ke klo 10-16.
RAAHEN TERVEYSASEMA JA PÄIVYSTYS:
Raahen terveysasemalle puh. 08 849 4580 voi ottaa yhteyttä ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15.
Päivystyksen puh. 08 849 4511.
Jos sinulla tai läheiselläsi on hengitystieinfektion oireita,
kysy tarvittaessa neuvoja hyvinvointikuntayhtymän infektiopoliklinikalta puh. 040 135 8530 ma-pe klo 8-15 ja la klo
9-16.
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 ti, ke ja pe klo 7.05–12.00, vain ajanvarauksella.
Siikajoenkylän terveysasemalla laboratorion näytteenotto
on avoinna joka toinen keskiviikko (pariton viikko) klo 7.30
-10.00, vain ajanvarauksella.
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 hammashoitolan ajanvaraus puh. 08 849
4732.
Iltapäivystys on arkipäivisin klo 16–21 sekä viikonloppuisin
ja arkipyhinä klo 8–21 Kokkolan pääterveysasemalla puh.
06 828 7461. Yöaikaan klo 21-08 suun terveydenhuollon
päivystyksestä vastaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri OYS yhteispäivystyksessä. Soita päivystyksen puhelinneuvontaan 08 315 2655 aina ennen yhteispäivystykseen
hakeutumista.

NEUVOLAT
Ruukin terveysaseman neuvolan puhelintunti on ma–pe
klo 12–13. Neuvolan puhelinnumerot ovat: 040 135 7905
(ruukkilaiset), 040 135 7715 (paavolalaiset ja revonlahtiset).
Siikajoenkylän terveysaseman neuvolan puhelintunti on
ma–pe klo 12–13, puhelinnumero 044 439 4634.
Ajanvaraukset lastenneuvolaan 1½-, 3- ja 5-vuotiaiden lastentarkastuksiin sekä kouluille 6 vuotiaiden esikoulutarkastuksiin voi tehdä myös NettiRassin kautta.

Ruukin koulu, Siikajoen lukio: terveydenhoitaja Tuula Lehto
puh. 044 439 4624. Gumeruksen koulu: terveydenhoitaja Minna Kallio puh. 044 439 4617. Revonlahden koulu:
terveydenhoitaja Jenni Kavaluus puh. 040 135 7949. Paavolan koulu: Esikoulu–4lk: terveydenhoitaja Jenni Kavaluus
puh. 040 135 7949. 5lk–6lk: terveydenhoitaja Tuula Lehto
puh. 044 439 4624. Luohuan koulu: terveydenhoitaja Tuula Lehto puh. 044 439 4624. Ruukin luonto- ja hevoskeskus (Ruukin maaseutuopisto): terveydenhoitaja Eveliina
Lehto puh. 040 135 7715.

LAPSIPERHEIDEN PALVELUOHJAUS
Kun jokin asia perheen, lapsen tai nuoren tilanteessa huolettaa, ota ensisijaisesti yhteyttä lapsiperheiden palveluohjaukseen. Palveluohjaaja on tavoitettavissasi arkisin klo
8-11 puh. 040 135 8125.

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT
Ruukin terveysasemalla arkisin ajanvarauksella sairaanhoitaja Terhi Hussa puh. 044 439 3803 (mielenterveys- ja
päihdetyö) ja osan viikkoa sairaanhoitaja Päivi Alakangas
(mielenterveystyö) puh. 040 135 7954.

AIKUISSOSIAALITYÖ
Sosiaaliohjaaja Anne Kujansuu, puh. 040 135 7913, on tavattavissa Ruukin terveysaseman tiloissa ajanvarauksella.
Puhelinaika ma-pe klo 10.00–11.00. 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

VAMMAISPALVELUT
Kaarna-koti ja Työkeskus Paja-Pehkola vammaispalveluohjaaja Tanja Lievonen puh. 040 135 7902
Vammaispalveluohjaaja Ella Juntunen puh. 040 135 7904
Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä Marjo Kokkaret puh.
044 439 3717

HYVINVOINTIPISTE NEUVORASSI
Hyvinvointipiste NeuvoRassi tarjoaa ohjausta, neuvontaa ja
tietoa kaikenikäisten asiakkaiden hyvinvoinnin ja terveyden
edistämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon asioissa. NeuvoRassi palvelee puhelinnumerossa 040 135 8455 ma-pe
klo 8-15 tai sähköpostitse: neuvorassi@ras.fi.
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SIVISTYSTOIMI
syksy 2020/ kevät 2020
Perhekerhot ovat lasten ja aikuisten yhteisiä kohtaamispaikkoja.
Perhekerhoon ovat tervetulleita vanhemmat, isovanhemmat,
kummit ja muut lasta hoitavat aikuiset yhdessä lapsen kanssa.
Perhekerhossa askarrellaan, leikitään, pidetään hartaushetki ja ollaan yhdessä.
Perhekerhoon ei ole ennakkoilmoittautumista ja osallistuminen on ilmaista.
Kerhon aikana tarjotaan myös pieni välipalan.

Lämpimästi tervetuloa!
Kerhot kokoontuvat seuraavasti:
Paavola srk-talolla tiistaisin klo 10 - 12
Ruukin srk-talolla keskiviikkoisin klo 9.30 - 11.30
Revonlahden Rauhanyhdistyksellä tiistaisin klo 10-12
Siikajoen pappilassa torstaisin klo 9.30 – 11.30

ILMOITTAUTUMINEN
SIIKAJOKI-OPISTON
KURSSEILLE
ALKAA TIISTAINA
1.9.2020 KLO 9.00.
Katso ilmoittautumisohjeet
sekä kurssien peruutusehdot
opinto-oppaasta tai kansalaisopiston nettisivuilta.
Tervetuloa harrastamaan
ja oppimaan!

syksy 2020/ kevät 2020
Päiväkerho on seurakunnan tarjoamaa
ilmaista varhaiskasvatusta n.3-5-vuotialle lapsille 1-2 kertaa viikossa.
Päiväkerhon perustana on kristillinen ihmiskäsitys ja toiminta on kirkon kasteopetukseen
perustuvaa kristillistä kasvatusta. Päiväkerho tarjoaa lapselle turvallisen paikan olla ja leikkiä.
Kerhoissa musisoidaan, leikitään, liikutaan, askarrellaan ja vietetään satuhetkiä.
Ruokarukous ja kerhoeväiden syönti ovat myös tärkeä osa toimintaa.

Tiedustelut: Merja Tuomaala vs. lapsi- ja perhetyönohjaaja p. 040 671 0657

LIIKUNTA-, NUORISO- JA KULTTUURITOIMEN TOIMINTA-AVUSTUKSET
Siikajoen kunnan sivistystoimi julistaa toiminta-avustukset haettavaksi 1.9.2020. Hakemukset tulee palauttaa 30.9.2020 klo 15.00 mennessä. Lomakkeita saa Ruukista kunnanviraston keskuksesta, kirjastoista, Gumeruksen koulun kansliasta sekä sähköisenä www.siikajoki.fi –nettisivuilta. Hakemukset tulee palauttaa
määräaikaan mennessä Siikajoen Kunta/ Marko Äijälä, Virastotie 5A, 92400 Ruukki tai palauttaa ne kunnanviraston keskukseen tai Gumeruksen kansliaan. Hakemukseen tulee liittää yhdistyksen/ järjestön vuoden 2019
tilinpäätös ja toimintakertomus sekä vuoden 2020 talousarvioesitys ja toimintasuunnitelma. Hakemukseen
tulee liittää hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettu selkeä toiminnantarkastuskertomus, tarkastajan/
tarkastajien allekirjoittamana. Myöhästyneistä tai puutteellisista hakemuksista tehdään kielteinen päätös.
Tiedustelut:
Liikuntatoimen avustukset/ liikuntasihteeri Marko Äijälä, puh 040 3156241
Nuorisotoimen avustukset/ nuoriso-ohjaaja Elina Matkaselkä, puh 040 3156255
Kulttuuritoimen avustukset/ kirjastotoimenjohtaja Tuula Kuoppamäki puh 0403156302
Kunnanvaltuuston hyväksymät avustussummat vuodella 2020 ovat: Liikuntatoimi 9000 e, nuorisotoimi 3000
e, kulttuuritoimi 1500 e. Urheilijan apurahahakemus toimitetaan vapaamuotoisena. MENESTYSPOHJAISTA
URHEILIJA-APURAHAA VOI HAKEA YMPÄRI KALENTERIVUODEN ELI EI ERILLISIÄ HAKUAIKOJA.
Tiedustelut liikuntasihteeri Marko Äijälältä, p. 040 3156 241.
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LIIKUNTATOIMI
Pyöräilykampanja ”suhkittiin” kesä – ja heinäkuun aikana.
Suorituskortteja palautui todella mukavasti – kiitos siitä
:) Onnekkaiden arvontapalakintojen voittajalistan löydät
www.siikajoki.fi tai Siikajoen liikuntatoimi&virkistysalueet
facebook-sivulta jota muuten pääset lukemaan kuntamme nettisivujen kautta!
Seuraava massaliikuntakampanja on marraskuinen
KUNTOSALIKUUKAUSI :)
Liikuntasalivuorot olivat haussa tuttuun tapaan 20.8
mennessä. Uudet vuorot astuvat voimaan 1.9.2020.
Vuorolistat näet www.siikajoki.fi – liikuntatoimi – salivuorot. Vuoroja voit varata myös kesken kauden ja vuoron
voi myös luonnollisesti irtisanoa milloin haluaa. Huomioithan että Sivistylautakunnan päätöksellä salivuoroista
laskutetaan koko toimintakausi (syksy / kevät). Ruukin
Liikuntahalli on poissa ”pelistä” eli ei käytössä. Syynä
putkiremontti. Remontin arvioitu kesto on 30.9. saakka.
LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMINEN:
Revonlahden Häkkilänkankaan kuntoradan valaistus on
liki valmis. Siikajoen Sisuradan valaistus on hieman kesken ja ketkä sielläpäin ovat liikkuneet ovat huomanneet
etusuoran maakasan eli siitä muokataan mäki. Hietamaan Vapaa-Aikakeskuksen kuntoportaat ovat ”loppu-

SIIKAJOEN NUORISOPALVELUT

NUORISOTOIMI HAASTAA JUST TEIJÄT
MIETTIMÄÄN OMIA VOIMAVAROJA!

Etsivä nuorisotyöntekijä Jenna Niemelä p. 040 3156 243
Nuoriso-ohjaaja Elina Matkaselkä p. 040 3156 255
Nuorten työvalmentaja Niko Vastola p. 040 3156 256
etunimi.sukunimi@siikajoki.fi
FACEBOOKISSA
Siikajoen Nuortentalo Ruori
Satelliitin Jenna
Siikajoen Nuoriso-ohjaaja Elina
tiktok: nuortentaloruori

suoralla” eli pian ne ovat käyttäkunnossa :) Hangasneva: Alue on edistynyt hienosti kesän aikana – iso kiitos
mahtavan talkooporukan ! Reitti on merkitty. Seuraava
vaihe on että sinne toimitetaan kunnan omana työnä
tekemä laavu sekä tehdään tarkempi kartta alueesta.
TAPAHTUMIA:
Rantalentispuulaaki miteltiin Hietamaalla 19.8. Tulokset & kuvia liikuntatoimen facebookissa.
Koulujen väliset Kärkiniemen Yleisurheilukisat jäävät
pitämättä vallitsevan tilanteen vuoksi. Kisapäivä oli 3.9.
Perinteinen eläkeläisten syksyinen ulkoilupäivä ompi
keskiviikkona 9.9. klo 12.00 Kärkiniemessä. Tervetuloa
kaikille mukavaan tapahtumaan. Kisailua, perinnepelejä,
kahvia & arvontaa. T. Järjestöt + liikuntatoimi
TAVALLISET TALLAAJAT & VESITALLAAJA
Toimintojen alkamisesta tarkempaa tietoa lokakuun tiedotteessa.
MUISTETAAN myös liikuntapaikoissa ohjeistukset.
Hyvä käsihygienia, turvavälit ja ei mennä sairaana !
Hyvää ja liikunnallista alakanutta syksyä :)
t. Liikuntasihteeri Make
0403156241, marko.aijala@siikajoki.fi
Facebook : Siikajoen liikuntoimi&virkistysalueet

INSTAGRAM
NuortentaloRuori
sateliiitin_jenna
Siikajoennuorisotoimi_ellu

snäpchat: Nuortentalo Ruori

NUORTENTALO RUORI

Neuvontaa, vierellä astelua, tukea, virikkeitä, toimintaa ja touhua.

Kaikki kunnan nuorisopalvelut (nuorisotyö, etsivä nuorisotyö sekä nuorten työpaja) löytyvät osoitteesta Pekkalantie 11. Täällä sijaitsee nuortentalo Ruori. Lisäksi
nuortentalo Ruorilta löytyy Siikajoen 4H-yhdistyksen
toiminnanjohtajan sekä liikuntasihteerin toimisto ja toimitilat.
Tuleva syksy on poikkeuksellinen ja se näkyy myöskin kunnan nuorisopalveluiden toiminnoissa. Nuorisotyöntekijät järjestävät toimintaa yhä edelleen, mutta
ryhmäkoot ovat pienemmät. Lisäksi kiinnitämme huomiota turvaväleihin sekä hygieniaan. Lisäksi myöskin
sosiaalisessa mediassa sekä muiden verkossa olevien
palvelujen välityksellä. Lue alhaalta infoa meidän tämän
hetken toiminnoista. Nämä on nimittäin just sua varten!
Tsemppiä arkeen ja voi hyvin :) Ollaan yhteyksissä!
PS. Kun tulet mukaan toimintoihin, niin ethän tule
sairaana!

Meillä kaikilla on välillä niitä päiviä, jolloin olo tuntuu kurjalta. Ja tämäkin on ihan ok! Joskus saattaa tuntua kuitenkin siltä, ettei se olo mee millään ohitte. Semmosina
hetkinä on hyvä pysähtyä miettimään asioita, jotka tuo
sulle hyvää oloa ja auttaa nostamaan sun mielialaa.
Ohjeet; Nappaa paperia ja kynä. Kirjoita paperille
ylös asioita, jotka tuovat sulle hyvää oloa arjessa. Ne
voi olla pieniä tai suuria, kuten esimerkiksi lukeminen,
pieni kävelyhetki, musiikin kuuntelu tai vaikkapa kaverin
tai perheen jäsenen kanssa oleskelu. Mietiskelyä voi
auttaa, jos pohdit että mitkä asiat ovat tuottaneet sulle
hyvää mieltä viime viikkojen aikana.

NUORTEN TYÖVALMENNUS
Siikajoen nuorisotoimessa järjestetään Satelliitti-työvalmennusta. Mikäli olet alle 29-vuotias, työtön tai muuten vaikeassa työmarkkina-asemassa oleva siikajokinen
nuori, on sinun mahdollista tulla mukaan toimintaan.
Valmennuksessa harjaannutetaan arjessa, työssä ja
opiskelussa tarvittavia taitoja, tehdään oppilaitos- ja työpaikkavierailuja sekä tutustutaan eri ammatteihin. Työvalmennus on ryhmämuotoista ja kokoontuu kolmesti
viikossa. Työvalmentaja tukee nuorta tarpeen mukaan
myös yksilöohjauksella.
Mikäli kiinnostuit toiminnasta, ota rohkeasti yhteyttä
etsivä nuorisotyöntekijä Jennaan p. 040 3156 243

ETSIVÄ NUORISOTYÖ
Etsivä nuorisotyö on kaikille 15-29-vuotialle nuorille tarkoitettu palvelu. Etsivä nuorisotyöntekijä auttaa nuorta
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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

RUUKISSA NUORTENTALO RUORILLA
TEEMAILTOJA!

SIIKAJOEN SATELLIITIN DISCORD-PALVELIN

MOBO-SUUNNISTUSTA PAAVOLASSA
TIISTAINA 8.9. KLO:17-19!

on suunnattu siikajokisille 15-29-vuotiaille nuorille. Discordista löydät Siikajoen Satelliitin palvelimen, josta löytyy tietoa palveluista sekä vinkkejä mm. työllistyymiseen,
opiskeluun ja harrastuksiin.
Discordissa voit myös vapaasti jutella muiden nuorten kanssa ja vaihtaa kuulumisia ja ottaa yhteyden Siikajoen etsivään nuorisotyöntekijään.
Linkki palvelimeen: https://discord.gg/aBBvr8G
Siikajoen etsivän nuorisotyöntekijän löydät Discordista nimellä: SatelliitinJenna#4193

PÄIVÄTÄRSKYT 15-29-VUOTIAILLE NUORILLE
Keskiviikkoisin klo 12-14 Nuortentalo Ruorilla. Tuuppa
pyörähtään vaikka ohikulku matkalla vaihtaan kuulumia
ja hörppään kahvit. Lisätietoja etsivä nuorisotyöntekijä
Jennalta p. 0403156243.

LIIKUTAAN YHESSÄ!
Etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajan yhteiset kuntosalivuorot 15-29-vuotiaille nuorille tiistaisin klo 12-14 ja
keskiviikkoisin 10-12! Ilmoita, jos kiinnostuit. Menemme
salille aina tilanteen mukaan, jos osallistujia on. Lisätietoja ja ilmoittautumiset Jennalle p. 040 3156243

VERKKARIT- NUORTENTALO RUORIN
VERKKONUOKKARIT DISCORDISSA!
Nuortentalo Ruorin verkkonuokkarit toimii Discordissa.
Linkki nuortentalo Ruorin palvelimeen https://discord.
gg/QxEJ9Wk Verkkareilla on paikanpäällä nuorisotoimen työntekijöitä, lisäksi luvassa on juttelua hyvällä tvistillä, tietovisailua ja muuta mukavaa osallistavaa toimintaa! Suunnattu 13-vuotiaista ->
Elokuussa: ke 26.8. klo:16-19 , pe 28.8. klo:16-19
Syyskuussa: keskiviikkoisin klo: 15-18,
perjantaisin klo: 16-20

Perjantaisin luvassa teemailtoja nuortentalo Ruorilla
Ruukissa. 7-8-luokkalaisille sekä 9-luokkalaisista ->
Pe 4.9. Pelailua! 7-8-luokkalaiset klo:17-19, 9-luokkalaisista -> klo: 19.30-21.30
Pe 11.9. Unelma-paja 7-8-luokkalaiset klo:17-19, 9-luokkalaisista -> klo: 19.30-21.30
Pe 18.9. Vajjaa 100-päivää jouluun-paja! 7-8-luokkalaiset klo:17-19, 9-luokkalaisista -> klo: 19.30-21.30
Pe 25.9. Meijän Skilssit-hypetys! 7-8-luokkalaiset
klo:17-19, 9-luokkalaisista -> klo: 19.30-21.30
Ennakkoilmoittautumiset nuoriso-ohjaaja Ellulle whatsapp/viestillä p. 040-3156 255. Paikkoja rajoitetusti.
Ps. Ethän tule sairaana.

FRISBEEGOLFIA HIETAMAALLA
tiistaina 1.9. klo: 17-19! Tuuppa mukkaan pelaileen rennolla meiningillä! Nuorisotoimelta saat lainaan frisbeet.
Ilmoittautumiset su 30.8. mennessä Ellulle p. 040
3156255 tai Jennalle p. 040 3156243. Sää varaus!
Ps. Ethän tule sairaana.

Tuuppa kokeileen! Mukaan tarvitset vain älypuhelimen
MOBO-sovellusta varten ja sään mukaisen vaatetuksen.
Kokoonnumme Paavolan kuntoradan alkuun. Ilmoittautumiset sunnuntaina 6.9.2020 mennessä Ellulle p. 040
3156255 tai Jennalle p. 040 3156243, Sää varaus!
Ps. Ethän tule sairaana.

PATIKOINTIPÄIVÄT SIIKAJOENKYLÄLLÄ JA
PAAVOLASSA
Lähetään yhessä päivän patikointireissulle Siikajoen
maisemiin Siikajoenkylälle ja Paavolaan. Nuorisotoimi
tarjoaa eväät osallistujille. ilmoittautumiset ja lisätietoja saat soittamalla tai laittamalla viestiä Ellulle p. 040
3156255 tai Jennalle p. 040 3156243 . Ps. Ethän tule
sairaana.
Patikointipäivä Siikajoenkylällä 5.9.2020 klo 10->
Kävelemme maastossa porukalla kaikille sopivaa tahtia
n. 10-15 km matkan. Lähdemme matkaan Siikajoenkylän keskustan läheisyydestä. Varaa reissuun koko päivä.
Tarkempi reitti, aikataulu ja aloituspaikka ilmoitetaan
lähempänä retkeä. Retki toteutetaan, mikäli osallistujia
on riittävästi. Ilmoittautuminen ke 2.9.2020 mennessä.
Sää varaus!
Patikointipäivä Paavolassa 19.9.2020 klo 10->
Lähdemme matkaan Paavolan kylältä pyörillä ja pyöräilemme n. n.5 km, jonka jälkeen kierrämme porukalla kävellen maastossa Hangasnevan luontopolun, n. 4 km,
ja pyöräilemme takaisin Paavolaan, n. 5km. Tarvitset
retkelle mielellään oman pyörän ja sään mukaisen vaatetuksen. Retki toteutetaan, mikäli osallistujia on riittävästi. Ilmoittautumiset ke 16.9.2020 mennessä. Sää
varaus!
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MEIJÄN SKILSSIT- TAPAHTUMA VERKOSSA
NUORILLE!
Lauantaina 26.9. Meijän skilssit-tapahtuma nuorilta
nuorille verkossa. Tapahtumaan etsitään myöskin nuorten videoita omista skilsseistään! Osallistua voi yksin,
kaverin kanssa tai ryhmänä. Olemme kiinnostuneita kaikenlaisista skilsseistä olivat ne sitten urheilua, musiikkiin
liittyvää tai mitä vain. Voit kertoa myös harrastuksestasi tai jostain sinua kiinnostavasta asiasta. Kyseessä on
hyvin Matalan kynnyksen tapahtuma, eli jos sulla vaan
on jokin asia, josta tykkäät niin tervetuloa kertomaan
siitä muille. Tapahtuma toteutetaan Ruukissa, nuortentalo Ruorilla 26.9.-27.9. ja se toteutetaan käytännössä
verkossa live-lähetyksenä, jossa näytetään aiemmin

kuvattua materiaalia. Esiintyjät voivat siis kuvata esityksensä videolle, joka näytetään tapahtumassa. Jos kiinnostuit niin alla ohjeet ilmoittautumiseen. Jos jokin asia
jäi mietityttämään,niin lisätietoja saat kysymällä. Autamme myös mielellämme, jos kaipaat ideoita omaan esitykseesi. Ilmoittautuminen instan kautta yksityisviestillä @
meijanskilssit TAI tekstiviestillä tai WhatsAppin kautta
numeroon 044 279 0107 . Viestiin tiedot; 1. Esiintyjät
nimi ja ikä/Ryhmän jäsenten nimet ja iät. 2. Mitä esitellään? 3. Lisätietoja, lisäkysymyksiä. Alle 18-vuotiailta
osallistujilta pyydetään huoltajan suostumus osallistumiseen. HUOM! Myös alle 13-vuotiaiden on mahdollista
osallistua tapahtumaan, kun mukana on vähintään yksi
13 vuotta täyttänyt.

MUUT
RAAHEN SEUDUN DIABETESYHDISTYKSEN TOIMINTAA
Yhdistys järjestää jäsenille perheineen lauantaina
12.9. ulkoilu/marjastusretken Vihanti-Raahe - tien
varressa olevan Raahen Eräseuran metsästysmajan
maastoon (os. Pirttiseläntie 235, 92260 Raahe).
Mennään omilla tai tarvittaessa kimppakyydeillä. Läh-

tö Raahesta linja-autoasemalta klo 12 ja Vihannista
S-marketin pihasta klo 12. Jos tarvitset kyytiä, soita Marjaliisalle p. 040 7078981 tai Eijalle p. 040
8474082. Arpa, makkara sekä kahvi suolaisen tai
makean kera kolmella eurolla. Säävaraus.

SIIKAJOEN 4H-YHDISTYS

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

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.

4H KERHOT STARTTAAVAT SYYSKUUN ALUSSA.
KERHOT ALKAVAT – SEURAA ILMOITTELUA
Kerhokausi syyskuun ensimmäisellä viikolla vk 36-37
Nettisivuillamme (www.siikajoki.4h.fi) tai Facebookissa (www.facebook.com/Siikajoen4h) on nähtävissä nyt alkavat kerhot, joita voi tulla vielä myöhemmin
lisää. Osaan kerhoista saattaa olla ennakkoilmoittautuminen!
Jos lapsesi tulee ensimmäistä kertaa mukaan 4H-kerhoihin, liitä hänet jäseneksi nettisivuillamme: http://
siikajoki.4h.fi/jasenyys -> jäsenmaksulasku tulee sen
jälkeen postitse. Jäsenmaksun maksaneet kerholaiset ovat vakuutettuja 4H:n kautta. Entiset jäsenet
saavat laskun postitse.
ETSIMME UUSIA NUORIA KERHONOHJAAJIA! 1318v nuoret jos olet kiinnostunut ohjaamaan kerhoa,
otahan pikimmiten yhteyttä, puh. 040 527 9295 tai
siikajoki@4h.fi. Koulutamme kaikki kerho-ohjaajat
paikallisesti ja voit myös osallistua lähikuntien kerhoohjaaja koulutuksiin.

PUOLUKANOSTO ALOITETAAN VKO 36. OSTOPAIKAT RUUKISSA YRITYSPUISTOSSA Ahlströmintie
1F (rakennuksen takana, yrityspuiston toimistojen
parkkipaikan vieressä JA SIIKAJOENKYLÄLLÄ KAUPPATIELLÄ, entisen kunnanviraston pihalla keltaisessa
rakennuksessa. OSTOAJAT RUUKKI MA JA TO KLO
13-15, SIIKAJOENKYLÄ MA JA TO 16-18. Perkaamatonta puolukkaa, ämpäreissä! muovipusseihin poimittuja ja perkattuja emme voi ottaa vastaan.
Lisätietoja 4H Pirkko 0405279295
Jättikurpitsan kasvatuskisa on käynnissä!! Kisailija:
voit lähettää kuvia, missä vaiheessa olet kasvatuksessa., osoitteeseen siikajoki@4h.fi.
Lähetettyjen kuvien perusteella ei ole montaa kurpitsaa odotettavissa, mutta kasvustot ovat kyllä olleet erityisen rehevät. Ollaan yhteyksissä syyskuun
alussa!

Lannoitesäkkikeräys on päättynyt 17.8.2020
Kiitos säkkejä tuoneilla, säkit pysyivät järjestyksessä
eikä mitään ongelmia ollut. Teidän avulla kaksi nuorta työllistyi lannoitesäkkien pakkaamiseen ja ansaitsi
mukavan tilin. Jatketaan ensikesänä !
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Siikajoen kuntatiedote

REVONLAHDEN KOTISEUTUTALON KUULUMISIA:
Kotiseututalomme on kesällä ollut monien erilaisten juhlien
pitopaikkana. Talkoovoimin on tehty suursiivoukset ja taloa on
myös remontoitu, maalattu lattiat ja ovien pielet sekä aloitettu
asiakas-WCn rakentaminen ja hankittu siirrettävä invaluiska.
TALKOOVÄELLE KIITOS AVUSTA!
TULOSSA: Kyläkirjaillat jatkuvat syksyllä ellei tule
kokoontumisrajoituksia. Seuraa ilmoittelua
Facebook- ja kotisivuillamme.
Revonlahden Kotikyläyhdistyksen verkkosivut www.revonlahti.com

MATKAILUN KEHITTÄMINEN
SIIKAJOKI - RAAHE - PYHÄJOKI

VEDEN ÄÄRELLÄ

2.9.2020 KLO 14-18 VEDEN ÄÄRELTÄ VISIT RAAHEEN - MATKAILUN VIRRASSA
Lämpimästi tervetuloa mukaan paketoimaan Veden äärellä -hanketta, juhlistamaan Visit Raahen alkua ja kuulemaan
tärkeitä ja ajankohtaisia tietoja matkailun ja matkailumarkkinoinnin saralla. Hankkeen kuulumisten ja tulosten lisäksi
kuulemme puheenvuorot vierailevilta matkailun ja markkinonnin asiantuntijoilta. Päivän päätteeksi kootaan paneeli
keskustelemaan ja vastaamaan yleisön kysymyksiin. Ilmoittauduthan mukaan 26.8. klo 10:00 mennessä osoitteessa
https://bit.ly/2Y7z71T tai sähköpostitse.
AIKA: 2.9.2020 KLO: 14-18
PAIKKA: Luentosali 1 krs. Brain Center, Rantakatu 5 D, Raahe
Ohjelmassa mm. Veden äärella hankkeen opit ja kopit - hanketiimi
Tärkeät askeleet matkailumarkkinoinnissa nyt - Jouni Kärkkäinen Flowhouse Oy
Oppeja korona-ajalta - Keväällä 2020 siirryimme jatkuvien ja nopeiden muutosten aikaan. Miten pärjäämme tässä ajassa?
- Pirjo Räsänen Ellare Oy
Yhteismarkkinoinnin voima - Päivi Penttilä VisitOulu Oy
Arktinen meri rannikkopalveluiden kehittämishanke - Janne Anttila Kalajoen Hiekkasärkät Oy
Paneelikeskustelu
COVID-19 varautuminen: Tilaisuus järjestetään tartuntariskit minimoiden
Tilaisuus on osallistujille ilmainen ja on tarkoitettu kaikille Raahen seudun nykyisille ja tuleville matkailutoimijoille,
luottamushenkilöille ja toimialan kehittämisestä kiinnostuneille.
INNOSTUTAAN YHDESSÄ - ISOSTI JA SISULLA!
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

la 12.9. klo 10-14
Tapahtuma järjestetään tänä vuonna
pelkästään ulkoilmamyyntitapahtumana.

Tarkemmat tiedot ja ohjeet kävijöille:
www.ruukinluomumarkkinat.fi
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TULE MUKAAN naiskuoroon
musisoimaan moniäänisesti.
Kuoronjohtajamme Sannan johdolla
laulamme niin uusia kuin vanhoja
naiskuoroteoksia sekä viihteellistä
että hengellistä musiikkia.
Jos kiinnostuit, lisätietoja saat kuoromme
puheenjohtajalta Tiinalta p. 041 545 9162
Harjoitusaika ja -paikkatiedot myös Ruukin kansalaisopiston 2020-2021
kurssiohjelmasta.

Ensi vuonna
25-vuotta!

Kärkiniemen ulkoilutapahtuma järjestetään invalidien ja kunnan liikuntatoimen kanssa 9.9.
Eläkeliiton Ruukin yhdistys käynnistelee toimintaansa. Maaliskuusta saakka koronan vuoksi tauolla ollut yhdistys järjestää Kärkiniemen ulkoilutapahtuman yhdessä invalidien ja kunnan liikuntatoimen
kanssa. Perinteisissä kenttälajeissa kilpaillaan keskiviikkona 9.9. klo 12 alkaen. Lisäksi kahvittelua, makkaranpaistoa ja arvontaa. Tervetuloa ottamaan mittaa käden tarkkuudessa ja heittovoimassa!
Tapahtuman aikana noudatetaan voimassa olevia
koronan varo-ohjeita huolehtimalla turvaväleistä,
käsihygieniasta ym. Näillä mennään, mikäli koronan
toinen aalto ei sekoita kuviota. Ollaan kuulolla ja seurataan tiedostusvälineitä.

Syksy – hyvä aika aloittaa uuden oppiminen!
Kesäyliopiston syyskausi pyörähtää käyntiin ihan
piakkoin. Ohjelmassa on monipuolinen valikoima
eri koulutusalojen mukaisia avoimia yliopisto-opintoja. Ammatillisen täydennyskoulutuksen tarjonta
on myös kattava ja ajassa mukana. Jokaiselle löytyy siis jotakin! Moniin koulutuksiin voit osallistua
myös etänä.
Tervetuloa tutustumaan tarjontaamme ja
innosta itsesi uuden äärelle:
www.ppkyo.fi/fi/taydennyskoulutus/
www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/
Yhteystiedot ja koulutustoiveet:
kesayo@raahe.fi, p. 044 439 3301
Facebook: Pohjois-Pohjanmaan-kesäyliopisto/Raahe

