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SIIKAJOEN KUNTATIEDOTE 12/2020
Jaetaan jokaiseen siikajokiseen talouteen
Painos: 2600 kpl
Seuraavan Siikasanomien materiaali ehdottomasti
PE 18.12. klo 10 mennessä os. kuntatiedote@siikajoki.fi
Lehti 01/2021 ilmestyy 7.1.2021

Lehden taitto ja paino:
Rannikon Laatupaino Oy, Vihanti
p. (08) 2804 400
www.siikajoki.fi/kuntatiedotteet

ERILAINEN VUOSI
Tämä vuosi jää meille kaikille mieleen hyvin erilaisena
vuotena. Korona on aiheuttanut ja tulee vielä aiheuttamaan monenlaisia muutoksia ja rajoituksia jokaisen
meidän elämään. Lopullista hintalappua ei tiedä kukaan,
enkä tarkoita tässä yksistään rahallista arvoa. Suurimman hintalapun maksavat todennäköisesti meidän
lapset ja nuoret sekä ikäihmiset, mutta myös monet
työikäiset, joita korona on koskettanut. Sitä, miten paljon nämä erilaiset rajoitukset, etäkoulut, eristäytymiset,
yksinäisyys, tulevat lopulta vaikuttamaan meidän kuntalaisiin, sen me näemme ehkä vasta vuosien päästä. On
arvioitu, että tämän koronan vaikutus ihmisten hyvinvointiin on suurempi kuin 90 – luvun laman, minkä jälkiä
me maksamme vieläkin.
Sen lisäksi tämä kirjoitus tulee olemaan allekirjoittaneen viimeinen joulun ajan kirjoitus luottamushenkilönä
ja valtuuston puheenjohtajana Siikasanomiin. Tässä
vaiheessa on hyvä tarkastella mennyttä luottamushenkilöuraa, joka sai alkunsa v. 1997 Siikajoen maatalouslautakunnasta. Kunnanhallituksen kokouspiirissä tulee
20 vuotta täyteen ja siihen aikaan mahtuu aika paljon
päätöksiä. Osa päätöksistä ei ole aina ollut itsellekään
mieleen, mutta olen yrittänyt puheenjohtajana korostaa

Ruukin asiointipiste
Ruukinkuja 3, (ent. Siwa)

Palvelee ma-to 9-15

sitä, että näitä päätöksiä tehdään aina yhdessä ja jokaisen valtuutetun tulee kunnioittaa ja arvostaa demokraattisesti tehtyä päätöstä, vaikka se ei aina itselle olisikaan mieluinen. Tässä pitkässä monien kylien kunnassa
on suuri rikkaus, että meillä on luottamushenkilöitä eri
puolilta kuntaa eri kyliltä. Jokainen tuo sen alueen näkemykset ja terveiset, mutta lopulliset päätökset tulee kuitenkin tehdä koko kunnan ja kaikkien kuntalaisten etua
silmälläpitäen. Näinkin pienessä kunnassa meillä ei ole
varaa kyläpolitikointiin, koska silloin koko kunnan kehittäminen jää turhan riitelyn jalkoihin, eikä mitään kehitystä
tapahdu millekään kylälle. Joka vuosi ei yksinkertaisesti
ole vara investoida joka kylälle yhtä paljon, vaan asiat
tulee priorisoida, mikä on tärkein ja kiireellisin. Seuraavana vuonna on sitten jonkun toisen kylän vuoro.
Suurimpia päätöksiä tämän minun urani aikana ovat
olleet Karinkannan koulun sulkeminen, johon onneksi
saimme Karentian, joka tuo elämää ja työtä Karinkannan kylälle. Koulun lakkauttamisella on aina suuri merkitys kylälle, mutta tässä tapauksessa se oli kyllä koko
kylän ja kunnan etu, että se lakkautettiin. Aina koulun
lakkauttaminen ei ole kuolinisku kylälle. Karinkannassakin se on päinvastoin tuonut lisää elämää. Sen lisäksi
Ruukin ja Siikajoen kuntien yhdistyminen ja niiden vajaa
5 miljoonan euron porkkanarahojen käyttö: Mäkelänrinteen keskuskeittiö, Revonlahden koulun ruokala ja
keittiö. Vuosien saatossa Siikajoelle saneerattiin vanhan
koulun korjaus päiväkoti Tuulenpesäksi, Ruukin koulun
ja Siikajoen lukion rakentaminen, Revonlahden pyörätie.
Luohuan koulun kirjasto, jossa rakennustyö tehtiin kyläläisten talkootyönä ja monet monet muut investoinnit.
Toivon todellakin hartaasti, että se koko tämän minun
luottamushenkilöuran aikainen hanke, pyörätie Siikajoenkylälle, viimeinkin toteutuisi. Niin kuin Siikajoenkylän
Urheilumaan huoltorakennus, jonka korjausta on siirretty vuosien ja vuosien ajan, kunnes se on nyt tullut tiensä
päähän vuotavine kattoineen ja homehtuvine seinineen.
Tänä jouluna tämän poikkeuksellisen vuoden jälkeen,
me tarvitsemme läheisiämme enemmän kuin koskaan.
Toivon, että kaikista rajoituksista huolimatta, kenenkään
ei tarvitsisi viettää joulua yksin, vaan voisimme viettää
sen rakkaittemme seurassa. Toivotankin kaikille kuntalaisille oikein hyvää ja rauhaisaa joulun aikaa.
Päivi Eskola
valtuuston puheenjohtaja
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SIIKAJOENKUNNAN VALMISTELUSSA OLEVAT HANKKEET,
JOIHIN HAETAAN YHDISTYKSIÄ KUMPPANEIKSI
Siikajoen kunta valmistelee 2 rinnakkain kulkevaa hanketta, alueena koko kunta

HANKE 2 LÄHIVIRKISTYSALUEIDEN
KUNNOSTUS- JA KEHITTÄMINEN 2021

HANKE 1 HAITALLISET VIERASLAJIT

Kevään korona aikana todettiin lähivirkistysalueiden
kasvanut käyttö, ja hanke kuuluu valtion myöntämiin erityisavustuksiin kunnille, jossa kunnostetaan, kehitetään
kunnan nykyisten lähivirkistysalueiden reittejä, rakenteita ja palveluita tai luomalla palvelurakenteita uusille
alueille. Eli yhdistysten ja yksityisten toiveista lähtevä
hanke, jossa voidaan parantaa jokaisen kuntalaisen
hyvinvointia ja harrastusmahdollisuuksia. Polut, laavut,
muut tulistelupaikat, lasten ja nuorten, aikuisten, eläkeläisten tai esteettömyys vaatimuksin parannettavista
kohteista.
Hanke tulee toteuttaa vuoden 2021 aikana, joten
yhdistysten osallistuminen kunnostukseen ja kehittämiseen on todella tärkeää. Kunnan osuus rahoituksessa
50% yhdistysten 50%, yhdistys voi korvata rahoitusosuutta talkootöillä.
Hanke pitää laittaa käsittelyyn 30.11.2020 mennessä, joten yhdistysten toivotaan tekevän nopeita päätöksiä mukaan lähdöstä. Mukaan lähdön voi ilmoittaa
marko.aijala@siikajoki.fi tai viestillä 040 3156 241.

Sisältää kasveja, jotka leviävät helposti ja aiheuttavat
alkuperäisen kasvustojen katoamisen. Kunnan alueella
mm. kurttulehti-ruusu (yksinkertainen kukinto) lupiini,
jättiputki ja jättipalsami. Hankkeessa haetaan näitä
kasveja ja tehdään hallinta, seuranta ja poisto toimenpiteitä.
Yhdistysväkeä tarvitaan kasvitunnistukseen, ilmoituksen tekoon, ja poisto toimenpiteisiin, jotka ovat tarkat jokaisen kasvin kohdalla. Sekä poistojen jälkeiseen
seurantaan, jolla varmistetaan vieraslajin häviäminen.
Metsästysseuroja toivotaan hankkeeseen mahdollisimman kattavasti koko kunnan alueella. Vieraslajeina
supi ja minkki. Hankkeen aikana pyritään selvittämään
lajien määrää, tehdään suunnitelmallista poistoa vieraseläimille sekä seurataan ja vertaillaan tehokkaimpia
toimintatapoja poistoihin.
Hanke voi olla maksimissaan 3 vuotta, kunnan osuus
50% kustannuksista, yhdistysten osuus 50% Yhdistys
voi korvata rahallista osuutta myös talkootöillä.

Lähdetään näiden hankkeiden myötä parantamaan omaa kuntaa.

MAASEUTUPALVELUT
JOULUKUUN MAKSUT
Luonnonhaittakorvaus
(2020)
- kotieläinkorotus maksetaan vuonna 2021
Perus- ja viherryttämistuki (2020)
Nuoren viljelijän tuki
(EU) (2020)
Peltokasvipalkkio
(2020)
EU:n nautapalkkio
(2020)

SIIKAJOEN KUNNAN AVUSTUS
TYÖTERVEYSHUOLTOON

- loppumaksu, noin 15 %

Maatalousyrittäjien hyvinvoinnin tukemiseen on varattu
4000 euron määräraha. Se käytetään maa talousyrittäjien työterveyshuollon terveystarkastuksiin.
Tukea maksetaan määrärahan puitteissa työterveyshuollon terveystarkastuksen kuittia vastaan
1.12.2020 mennessä saapuneiden hakemusten (kuitit)
perusteella. Hakemukset voi toimittaa joko suoraan
kunnanvirastolle, tai maaseututalolle (myös skannaamalla lea.lukinmaa@kalajoki.fi).

- maksuprosentti noin 95 %
- maksuprosentti noin 95 %
- maksuprosentti noin 95 %

ASIOINTI MAASEUTUTOIMISTOLLA

- ajanjakso 1.1.-15.9.
- maksuprosentti noin 70 %

Maidon tuotantotuki (C-alue) maksetaan kuukausittain

PETOAITAHAKEMUS
Suurpetojen tekemiä kotieläinvahinkoja voi pyrkiä estämään sähköistetyllä petoaidalla. Suomen riistakeskus
rahoittaa petoaitojen rakentamista. Lisätietoja ja hakulomakkeita löytyy sivulta https://riista.fi/riistatalous/
riistavahingot-ja-konfliktit/riistavahinkojen-estaminen/
suurpetovahinkojen-estaminen/
Lisätietoja antaa myös riistapäällikkö Harri Hepo-oja,
p. 029 431 2262

Kalajoen kaupunki on antanut koronaepidemiasta
johtuen etätyösuosituksen, mikä koskee myös maaseutuhallinnon henkilöstöä. Ruukin maaseututalolla,
maaseututoimisto pyritään pitämään auki maanantaista torstaihin, jolloin paikalla on joko Lea Lukinmaa tai
Pekka Seppinen. Ennen asiointia kannattaa kuitenkin
varmistaa, että paikalla on henkilöstöä. Puh. Lea 044
4691398, Pekka 044 4691396

FACEBOOK
Koulutuksista ja muista maaseutuhallinnon ajankohtaisista asioista tiedotteet löytyvät facebookista, osoitteesta https://www.facebook.com/KaSi.maatalous
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TEKNINEN TOIMI
KUNNANVIRASTON IRTAIMISTON HUUTOKAUPPA 12.12.2020
Siikajoen kunta myy entisen kunnanviraston irtaimistoa
huutokaupalla. Huutokauppa on 12.12.2020 klo 10 alkaen entisellä kunnanvirastolla, osoitteessa Siikasavontie 1a, Ruukki. Tilaisuus on ulkona.
Huutokaupassa on tarjolla esim. toimistopöytiä, tuoleja ja kaappeja. Huutokaupan tavaroihin voit tutustua etukäteen 1.12.2020 alkaen kunnan kotisivuilla
www.siikajoki.fi.

Tavarat myydään paikan päällä, maksun voit suorittaa käteisellä tai kortilla. Ostajan on vietävä huutamansa tavara pois huutokauppapäivänä, muutoin tavara
palautuu takaisin Siikajoen kunnalle.
Tervetuloa huutokauppaan. Tapahtuman aikana
myös Kahvila Ruukin TeeKoo on auki.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
RUUKIN JA SIIKAJOENKYLÄN TERVEYSASEMAT
Aukioloajat ja ajanvaraus lääkärin ja hoitajan vastaanotoille
RUUKKI:
Vastaanoton aukioloajat: ma–to klo 8–16 ja pe klo 8–15.
Ajanvaraus: klo 8–10 välisenä aikana jätä takaisinsoittopyyntö puh. 08 849 4612. Hoitotarvike- ja diabetesvälinejakelu on ma-to klo 10-16, pe klo 10-15.
SIIKAJOENKYLÄ:
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.
Lääkärin ja hoitajan vastaanotot Ruukin ja Siikajoenkylän terveysasemilla ovat kiinni 23.12.20203.1.2021. Raahen terveysaseman lääkärin vastaanotto palvelee em. ajan.
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-su
klo 9-16. Infektiopoliklinikka on avoinna 24.12. klo 8-15,
25.12. - 27.12. klo 10-14 ja 1.1. 10-14.
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.
Näytteenotto on avoinna viikolla 52 ma 21.12. ja ti 22.12.,
viikolla 53 suljettu, viikolla 1 ma 4.1., ti 5.1. ja pe 8.1.
Siikajoenkylän terveysasemalla laboratorion näytteenotto
on avoinna joka toinen keskiviikko (pariton viikko) klo 7.30
-10.00, vain ajanvarauksella. Näytteenottoa ei ole viikoilla
53 ja 1 eli 30.12. ja 6.1.

HUOM. Laboratorioon aika varataan netistä NordLabin
ajanvarausjärjestelmästä (www.nordlab.fi) tai puhelimitse
arkisin klo 7-18 puh. 020 619 8019. Itsemaksavien asiakkaiden palvelu vain Nordlab Raahessa.

SUUN TERVEYDENHUOLTO
Ruukin hammashoitolan ajanvaraus puh. 08 849 4728.
Siikajoenkylän hammashoitolan ajanvaraus puh. 08 849
4732.
Ruukin ja Siikajoenkylän hammashoitolat ovat kiinni
23.12.2020 - 3.1.2021. Raahen hammashoitola päivystää arkipäivisin.
Iltapäivystys on arkipäivisin klo 16–21 sekä viikonloppuisin
ja arkipyhinä klo 8–21 Kokkolan pääterveysasemalla puh.
06 828 7461. Soita aina ennen päivystykseen hakeutumista. 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). Ruukin neuvola on avoinna joulun ja vuodenvaihteen
aikaan arkipäivisin.
Siikajoenkylän terveysaseman neuvolan puhelintunti on
ma–pe klo 12–13, puhelinnumero 044 439 4634. Siikajoenkylän neuvola on suljettuna 23.12.2020 – 8.1.2021.
Yhteydenotot Ruukin neuvolaan puh. 044 439 4634, puhelintunti on arkisin klo 12 -13.
Ajanvaraukset lastenneuvolaan 1½-, 3- ja 5-vuotiaiden lastentarkastuksiin sekä kouluille 6 vuotiaiden esikoulutarkastuksiin voi tehdä myös NettiRassin kautta.

KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO
Gumeruksen koulu: terveydenhoitaja puh. 044 439
4617. Revonlahden koulu: terveydenhoitaja haussa, ota
tarvittaessa yhteyttä muiden koulujen terveydenhoitajiin.
Paavolan koulu: terveydenhoitaja Tuula Lehto puh 044
439 4624. Luohuan koulu: terveydenhoitaja Tuula Lehto puh 044 439 4624. Ruukin luonto- ja hevoskeskus
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(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 (mielenterveysja 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. Aikuissosiaalityön palvelupiste Ruukissa on suljettu 21.12.2020
- 6.1.2021. Kiireellisissä asioissa yhteydenotot aikuissosiaalityön palveluohjaukseen arkisin klo 8-11 puh. 040
135 8021. 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. Päivätoiminnat Ruukissa, Paavolassa ja Siikajoenkylällä ovat suljettuina 21.12.2020 - 10.1.2021.

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.
www.facebook.com/neuvorassi. NeuvoRassi on suljettu 23.12.2020 - 3.1.2021.

Omaishoitajan rinnalla kulkija jo 20v!

Veikkaus tukee toimintaamme

ke 9.12 klo 13 Päiväkahvit Heikinhovissa (Heikintie 1, Siikajoen kylä)
ma 14.12. klo 17-18.30 seutukunnallinen erityislasten vanhempien vertaisryhmä Raahen Psyyke ry:n
Jäsentuvan olohuoneessa (Rantakatu 58, Raahe). Tervetuloa uudet ja aiemmin mukana olleet!
LIITY NYT YHDISTYKSEMME JÄSENEKSI TAI ANNA JÄSENYYS LAHJAKSI!
Henkilöjäsenmaksu 25€/v., liittyä voit osoitteessa www.raahenomaishoitajat.fi tai www.omaishoitajat.fi.
Kannatusjäsenmaksu (yksityishenkilöt, yritykset, yhteisöt) 50, 70, 100€ tai enemmän/v.
Kannatus- ja lahjajäsenyysasiassa ota yhteyttä Riittaan (yhteystiedot alla).
Liittyessäsi nyt saat loppuvuoden veloituksetta, jäsenmaksu veloitetaan vuonna 2021.
Otathan rohkeasti yhteyttä, jos kaipaat tietoa, tukea tai kuuntelijaa!
Riitta Sipola p. 044 551 6803 (riitta.sipola@raahenomaishoitajat.fi)
Milla Haapaniemi p. 044 551 6804 (omaisoiva.raahe@gmail.com)

Raahen seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry/OmaisOiva kiittää
kuluneesta vuodesta ja toivottaa rauhallista Joulun aikaa sekä
onnea vuodelle 2021!
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SIVISTYSTOIMI
KIRJASTOPALVELUT

Komppalinnan kirjaston joulukuun näyttely:
Eero ja Silja Pekkalan pahkatyö- ja käsityönäyttely
21.12. saakka
Pääkirjaston joulukuun näyttely
Siikajoen Monitoimi-kerhon ja Taidepolku-kerhon näyttely
Pääkirjaston neuvotteluhuone on jälleen
varattavissa kokoustamiseen pikkuryhmille.
Pääkirjaston opiskelutilassa on asiakkaiden
käytettävissä yksi tietokone + tulostin.
31.12.2010 Ruukin pääkirjasto on avoinna klo 9-15
5.1.2021 Revonlahden lähikirjasto ja
Ruukin pääkirjasto ovat avoinna klo 9-15

KIRJASTOJEN AUKIOLOAJAT:
Ruukin pääkirjasto p. 040-3156 303
ma 12-20, ti-to 12-19, pe 10-16
Komppalinnan lähikirjasto p. 040-3156 350
palveluajat: ma 12-19 ja ke 9-15
omatoimiaika: joka päivä klo 9-21
Luohuan lähikirjasto p. 040-3156 351
ke 10-17
Paavolan lähikirjasto p. 040-3156 352
ma 12-19 ja pe 9-14
Revonlahden lähikirjasto p. 040-3156 353
ti 12-19 ja to 9-14

LIIKUNTATOIMI
ULKOLIIKUNTA ”ARVOSSAAN” :)
Näinä haastavina aikoina on oiva mahdollisuus hyödyntää kuntamme ulkoliikunta- ja virkistyspaikkoja ! Kun liikut
kuntamme eri ”kolkissa” ja jos kuvia nappaat niin laitappa tulemaan allekirjoittaneelle -> laittelen niitä tuonne
siikajoen liikuntatoimi & virkistysalueet facebookkiin sillä
kyllähän kuva kertoo enempi kuin tuhat sanaa :) (tuota
foorumia pystyt lukemaan nettisivujemme kautta vaikka
et olisi facebookiin rekisteröitynyt)
Meiltä löytyypi kuntoratoja = lumen tultua hiihtolatuja, kuntoportaita, frisbeegolfratoja, laavuja sekä
kiintorasteja&MOBOsuunnistusta - näistä paikoista
löydät tietoa www.siikajoki.fi – Vapaa-aika ja kulttuuri ->
LIIKUNTA. Täsmäinfoa voit tiedustella olemalla yhteydessä liikuntasihteeriin :)

TÄRKEÄÄ HOX HOX - HARRASTUSLISTA!
(vallitsevan tilanteen vuoksi pyritään kasaamaan ao.lista
1.1.2021)
Me vapaa-ajantoimijat kasaamme KYLÄKOHTAISTA listaa, jossa näkyvät KAIKKI lapsille ja nuorille suunnatut
kerhot & toiminnot. Lista laitetaan kunnannettisivulle. Eli
TE järjestöihmiset & kaikki aktiivit ilmoitatteko sähköpostiosoitteeseen marko.aijala@ siikajoki.fi toimintojanne NIMI, AIKA/PAIKKA, KOHDERYHMÄ, Yhteyshenkilö. Korostan – tavoitteena on saada KAIKKI kerhot
ja toiminnot listattua – ei pelkästään liikunnalliset! Kiitos
lasten, nuorten ja perheiden puolesta jo etukäteen!

MASSALIIKUNTAKAMPANJA ELI
MARRASKUINEN KUNTOSALIKUUKAUSI
Liikuntatoimi toimittaa osallistumisvihkot Paavolan (Ns),
Ruukin (Urheilutalo), Revonlahden (koulu) ja Siikajoenkylän (Komppalinna) kuntosaleille! Laittamalla nimesi listaan osallistut joulukuussa liikunnallisten palakintojen

arvontaan. Kyseessä on myös leikkimielinen Kylien välinen kisa jonka voittaja palakitaan Pitäjäpäivien toritapahtumassa. MUISTETAAN HYGIENIAOHJEISTUKSET.
Arvonnan voittajat ilmoitetaan www.siikajoki.fi sekä liikuntatoimen facebookissa.
Seuraava MASSALIIKUNTAKAMPANJA onki helmi- ja
maaliskuun Kansanhiihto :)

LIIKUNTASALIVUOROT
Päivitetyt 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)

TAVALLISET TALLAAJAT
Kuntosaliryhmät pyörivät Paavolassa, Ruukissa ja Revonlahdella.
SENIORIPASSIN voit hankkia sekä Vesipekasta tai Zimmarista - lisätietoja toimipaikoista tai liikuntasihteeriltä
Vesitallaajaryhmä ei kokoonnu vuoden 2020 aikana.
Katsotaan tilannetta tammikuun alussa.
Kärppäreissuja ei myöskään järjestetä vuoden 2020
aikana. Tsekataan tilannetta kevään puolella.
MUISTETAAN myös liikuntapaikoissa ohjeistukset.
Hyvä käsihygienia, turvavälit ja ei mennä sairaana !

YHDISTYSASIAA !
Sivistyslautakunnan avustukset ovat maksettu niitä saaneille järjestöille. Seutukunnallista kuntien ja järjestöjen
yhteistyöasiakirjaa työstetään loppuvuoden aikana. Tavoitteena on saada asiakirja valtuustoille alkuvuodesta.
Meidän kunnassahan on oma yhteistyöasiakirja jo tehtynä: https://siikajoki.fi/yhteistyoasiakirja-ja-avustukset
Siikajoen kunnan oma Järjestöilta johon on tulossa
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useampia tahoja esittelemään toimintaansa. Järjestöilta pidetään (etänä) 18.1.2021.
T. Siikajoen kunnan järjestöyhdyshenkilö marko.aijala@
siikajoki.fi

PALAUTE JA SEN MERKITYS
Muistakaa laittaa palautetta liikuntapaikoista & liikun-

taan liittyvistä asioista! Palaute/tiedonkulku on ensiarvoisen tärkeää laajaan liikuntapaikkaverkostomme ylläpitämisessä – kiitos :)
Hyvää ja liikunnallista alaku talavia :)
t. Liikuntasihteeri Make, p. 040 315 6241
marko.aijala@siikajoki.fi
Facebook: Siikajoen liikuntoimi&virkistysalueet

SIIKAJOEN NUORISOPALVELUT

FACEBOOKISSA
Siikajoen Nuortentalo Ruori
Satelliitin Jenna
Satelliitin Elina
Siikajoen Nuoriso-ohjaaja Elina

JOKO SÄÄ SEURAAT MEITÄ SOMESA?

INSTAGRAM
NuortentaloRuori
sateliiitin_jenna
satelliitin_elina
Siikajoennuorisotoimi_ellu

Etsivä nuorisotyöntekijä Jenna Niemelä p. 040 3156 243
Nuoriso-ohjaaja Elina Matkaselkä p. 040 3156 255
Nuorten työvalmentaja Elina Jaakola p. 040 3156 256
etunimi.sukunimi@siikajoki.fi

tiktok: nuortentaloruori

snäpchat: Nuortentalo Ruori

Poikkeuksellinen vuosi on tuonut meillekin haasteita ja
toisaalta myöskin mahdollisuuksia toteuttaa “hassujakin” ideoita. Monenmoista olemme päässeet kokeilemaankin ja iloksemme myös löytäneet uusia tapoja
tehdä nuorisotyötä. Toimintomme on muokattu tähän
hetkeen. Otamme toimintoihin vain rajatun määrän
osallistujia, sekä huolehdimme tilojen puhdistuksesta.
On ollut hienoa huomata, kuinka meijän lapset ja nuoret ovat ottaneet hygieniasta huolehtimisen tärkeäksi
osaksi omaa toimintaa. Joulukuussa on luvassa monenmoista tapahtumaa ja toimintaa. Tsekkaappa alta tiedot
ja tervetuloa mukaan! Nämä on nimittäin järjestetty just
sua varten!
Joulunaikaan nuortentalo Ruorin väki lomailee. Ja
tahdommekin kiittää toimintaamme osallistuneita lapsia ja nuoria sekä myöskin yhteistyökumppaneita. Sekä
toivotamme teille rauhallista ja tunnelmallista joulunaikaa! Viettäkää mukavaa aikaa yhdessä pelaillen, jutellen
ja kiireettömistä hetkistä nauttien.
PS. Huomasitko Siikajoen joulukalenterin? Jos et,
niin kurkkaappa tästä kuntatiedotteesta!

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-työval-

mennusta. Valmennuksessa harjaannutetaan arjessa,
vahvistetaan sosiaalisia taitoja sekä työssä ja opiskelussa tarvittavaa osaamista, tehdään oppilaitos- ja työpaikkavierailuja ja tutustutaan eri ammatteihin. Työvalmennus on ryhmämuotoista ja kokoontuu kolmesti viikossa.
Työvalmentaja tukee nuorta tarpeen mukaan myös yksilöohjauksella. Mikäli olet alle 29-vuotias työtön tai muuten vaikeassa työmarkkina-asemassa oleva siikajokinen
nuori, on sinun mahdollista tulla mukaan toimintaamme. Mikäli kiinnostuit toiminnasta, ota rohkeasti yhteyttä nuorten työvalmentaja Elinaan p. 040 3156 256

ETSIVÄ NUORISOTYÖ
Etsivä nuorisotyö on kaikille 15-29-vuotialle nuorille tarkoitettu palvelu. Etsivä nuorisotyöntekijä auttaa nuorta
juuri niissä asioissa mihin nuori itse kaipaa apua. Mikäli
kaipaat vastausta tai apua johonkin asiaan, etkä oikein
tiedä keneltä kysyä, voit kysyä etsivältä nuorisotyöntekijältä. Etsivään voit olla yhteydessä milloin vain, esimerkiksi jos: motivaatiosi on hukassa tai koulunkäynti
tökkii, tarvitset apua työnhaussa, työhakemuksien tai
CV:n tekemisessä, tarvitset apua raha- tai tukiasioissa
tai haluat jutella luottamuksellisesti mieltäsi painavista
asioista. Palvelu on nuorille maksutonta, luottamuksellista ja aina vapaaehtoista. Työntekijä on vaitiolovelvollinen ja toimii aina sinun luvallasi. Halutessaan
tukea voi saada myös nimettömästi.
Yhteyttä etsivään nuorisotyöntekijään voi ottaa nuori itse tai nuoren vanhemmat tai kaverit.
Työpisteeni löytyy Nuortentalo Ruorilta osoitteesta
Pekkalantie 11. Minuun voit olla yhteydessä soittamalla tai laittamalla viestiä Whatsappissa, Facebookissa,
Snapchatissa tai tulla jututtamaan Ruorille! Ole rohkeasti yhteydessä! Mietitään yhdessä ratkaisuja elämän haastaviin tilanteisiin ja mieltä painaviin juttuihin.
Puhelin numeroni on 040 3156 243
Siikajoen Etsivä nuorisotyöntekijä Jenna Niemelä
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VIERAILU KURIKAN LAMMASTILALLE

jantaisin. Verkkareilla on paikanpäällä nuorisotoimen
työntekijöitä, lisäksi luvassa on juttelua hyvällä tvistillä,
tietovisailua ja muuta mukavaa osallistavaa toimintaa!
Nuortentalo Ruorin palvelimelle pääset täältä:
https://discord.com/invite/QxEJ9Wk
Verkkonuokkarit perjantaisin (4.12., 11.12. ja 18.12.)
ruorin aukioloaikojen mukaisesti.

15-29-vuotias nuori! Haluatko lähteä tutustumaan
lammastilaan? Lähepä meidän mukkaan tiistaina 1.12.
klo 12-14, kun käyään Siikajoella Kurikan lammastilalla
vierailulla. Paikan päällä nautitaan tilan omat grillatut
lammasmakkarat ja rapsutellaan tietysti ihastuttavia
lambeja. Ruorilta lähtö n. klo 11.20. Ilmoittautumiset
Etsivä Jennalle p. 040 3156 243. Vierailu järkätään
yhteistyössä nuorten työpajan kanssa.

NUORTENTALO RUORILLA NUOKKARIT
JOULUKUUSSA!

KOKATAAN YHDESSÄ SUOMI-LOUNAS
15-29-vuotias nuori! Kiinnostaako ruoanlaitto ja kotimaiset raaka-aineet? Kokataan yhdessä Ruorilla 3.12.
tulevan itsenäisyyspäivän kunniaksi SUOMIMENU lounaaksi. Menussa keskitytään vahvasti kotimaisiin raakaaineisiin ja vahvoihin suomalaisiin makuihin. Ruoanlaiton
jälkeen nautitaan juuri valmistetusta lounaasta ilman
kiirettä. Ilmoittautumiset Etsivä Jennalle puh. 040 3156
243. Ilmoitathan samalla mahdollisen erityisruokavaliosi. Lounasta kokkaillaan yhdessä nuorten työpajalaisten
kanssa.

Nuokkari-illat Ruorilla (os. Pekkalantie 11, Ruukki). Illat
ovat avoimia kaikille nuorille 7-luokkalaisista ->
Vallitsevan tilanteen vuoksi, emme voi ottaa Ruorille rajattomasti osallistujia, siispä otamme iltoihin 15
ensimmäistä. Muistetaan tilalla pestä kädet, käyttää
käsidesiä, pidetään huolta turvaväleistä. Eikä tulla nuokkarille sairaana.
Jouluussa nuokkarit nuorille:
perjantaina 4.12. klo:17.00-20.00,
perjantaina 11.12. klo: 17.00-20.00,
perjantaina 18.12. klo:13.00-18.00!

MIELENTERVEYS-INFO RUORILLA

MYSTEERILEFFAILTA TULEE JÄLLEEN 4.12.!

Mielenterveys on mielen hyvinvointia. Saamme
vierailijoita Raahen Psyykeeltä tiistaina 8.12. klo 9-11.
Vieraat tulevat kertomaan kuinka voit tukea omaa
mielen hyvinvointiasi. Ilmoittautumiset Etsivä Jennalle
puh. 040 3156 243. Info on suunnattu 15-29-vuotiaille
nuorille ja järjestetään yhdessä nuorten työpajan
kanssa.

Perjantaina 4.12. on jälleen luvassa nuorten mysteerileffa, nuortentalo Ruorilla. Leffa starttaa klo:20.00 ja
päättyy n.klo.22.00. Ilta on suunnattu 13-vuotiaista->
Paikanpäälle otetaan vallitsevan tilanteen vuoksi rajallinen määrä osallistuneita, siispä ilmoittaudu ennakkoon laittamalla viestiä nuoriso-ohjaaja Ellulle p. 040
3156 255

10.12. JOULUPAJA RUORILLA KLO 9-13

JOULUINEN LEIRIPÄIVÄ ALAKOULULAISILLE
PAAVOLASSA LA 12.12.!

Joulu on jo ovella ja on aika joulupajan. Tehdään yhdessä
joulujuttuja, esim. kynttilätuikkuja, torttuja, pipareita ja
askarrellaan mitä mieleen ikinä juolahtaakaan. Aloitellaan aamiaisella, jonka jälkeen jokainen pääsee itse valitsemiensa joulupajatehtävien ääreen. Ilmoittautumiset
Etsivä Jennalle p. 040 3156 243. Joulupaja on suunnattu 15-29-vuotiaille nuorille ja järjestetään yhdessä
nuorten työpajan kanssa.

JOULUINEN ELOKUVA RUORILLA

Nuorisotoimi järjestää yhteistyössä Paavolan Nuorisoseuran kanssa alakoululaisille suunnatun jouluisen leiripäivän. Leiripäivässä liikutaan, leikitään, askarrellaan.
Tehdään juttuja yhdessä. Leiripäivät ovat osallistujille
maksuttomat ja sisältävät lämpimän ruoan sekä välipalan. Jouluinen leiripäivä Paavolan Nuorisoseuralla lauantaina 12.12. klo: 10-16. Paikkoja on rajoitetusti siispä ilmoittaudu pian nuoriso-ohjaaja Ellulle p. 040 -3156 255

NUORTENTALO RUORILLA ETSITÄÄN
JOULUPUKIN KADONNEET LAHJAT!

Nautitaan yhdessä kuppi kuumaa glögiä uunituoreen
joulutortun kera ja rauhoitutaan katsomaan yhdessä
jouluista elokuvaa 22.12. klo 12-14. Ilmoittautumiset
Etsivä Jennalle puh. 040 315 243. Jouluista elokuvaa
katsellaan yhdessä nuorten työpajan kanssa. Toiminta
on suunnattu 15-29-vuotiaille siikajokisille nuorille.

Maanantaina 14.12. on luvassa varhaisnuorille ja nuorille (5-luokkalaisista eteenpäin) jouluisen mysteerin ratkaiseminen. Houkutteleppa kamut mukkaan ja muodostakaa 2-3hlön joukkue ja saapukaa Ruorille klo:17.00.
Sään mukainen vaatetus!

MONITOIMIKERHON JA TAIDEPOLKUKERHON NÄYTTELY RUUKIN KIRJASTOSSA

NUORTENTALO RUORIN PIKKUJOULUT
PERJANTAINA 18.12.!

Käy kurkkaamassa joulukuussa 3.12. alkaen lasten
ja nuorten taidenäyttely Ruukin pääkirjastolla :)
Taidenäyttely on avoinna kaikille!

VERKKARIT- NUORTENTALO RUORIN
VERKKONUOKKARIT DISCORDISSA!
Nuorten verkkonuokkarit on avoinna Discordissa per-

Nuorten nuokkarin pikkujouluja vietetää perjantaina
18.12. klo:13.00-18.00. Pikkujouluissa luvassa jouluinen
visa, leffa, minuuttipelejä, KLASK-turnaus! Yhdessä tekemistä ja olemista. Pikkujoulut on suunnattu 13-vuotiaista-> Tervetuloa mukaan :) Tämän jälkeen nuokkarit
jäävät joulutauolle.
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UUSIA HENKILÖI TÄ KUNNANVIRASTOLLA

Ella Kauppinen ,
palvelusihteeri

Olen Henrik Fingerroos ja
työskentelen Siikajoen
kunnassa ICT-asiantuntijana
Olen kotoisin Ruukista ja asun
myös täällä tällä hetkellä.

Juha Lampi,
vt. hallintopäällikkö

Merja Hillilä
Olen aloittanut Siikajoen
kunnassa sivistystoimenjohtajana 1.1.2020.
Koulutukseltani olen
KM, LTO. Asun Limingassa.

Olen Satu Kaipio, Tekninen
johtaja Siikajoen kunnassa.
Jatkan Pekka Aitto-ojan
työsarkaa Pekan jäätyä
ansaituille eläkepäiville.
Asun Raahessa. Harrastan
koiria, meripelastusta
sekä rakentamista.

Anne Keskitalo
Olen aloittanut sivistystoimen
palvelusihteerinä 12.10.2020.
Asun Vihannissa ja perheeseeni
kuuluu aviopuolison lisäksi
kolme tytärtä puolisoineen
sekä neljä lastenlasta. Siikajoen
kunnan palvelukseen siirryin
tilitoimistoalan yrityksestä.
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MUUT

syksy 2020/ kevät 2021

syksy 2020/ kevät 2021
Perhekerhot
ovat
lasten jayhteisiä
aikuisten
yhteisiä
Perhekerhot ovat lasten
ja aikuisten
kohtaamispaikkoja.
kohtaamispaikkoja. Perhekerhoon ovat tervetulleita
Perhekerhoon
ovat
tervetulleita vanhemmat,
vanhemmat,
isovanhemmat,
kummit jaisovanhemmat,
muut lasta
kummit jahoitavat
muut lasta
hoitavat
aikuisetlapsen
yhdessäkanssa.
lapsen kanssa.
aikuiset
yhdessä
Perhekerhossa
askarrellaan, leikitään,
pidetään
hartaushetki
ja ollaan yhdessä.
Perhekerhossa
askarrellaan,
leikitään,
pidetään
Perhekerhoon ei ole ennakkoilmoittautumista ja osallistuminen on ilmaista.
hartaushetki
ja ollaan yhdessä.
Perhekerhoon
Kerhon aikana
myös2021
pieni
välipalan. ei
syksytarjotaan
2020/ kevät
ole ennakkoilmoittautumista
ja osallistuminen on
Lämpimästi
ilmaista.
Kerhontervetuloa!
aikana tarjotaan myös pieni väliPerhekerhot ovat lasten ja aikuisten yhteisiä kohtaamispaikkoja.
palan. Lämpimästi tervetuloa!

Kerhot kokoontuvat
seuraavasti:
Perhekerhoon
ovat tervetulleita
vanhemmat, isovanhemmat,
Kerhot
kokoontuvat
Paavola
srk-talolla
tiistaisin
klo 10
- 12 lapsen kanssa.
kummit
ja muut
lasta hoitavat
aikuiset
yhdessä
Perhekerhossa
askarrellaan,
leikitään,
pidetään
hartaushetki
ja ollaan yhdessä.
seuraavasti:
Ruukin srk-talolla keskiviikkoisin klo 9.30 - 11.30
Perhekerhoon
ei
ole
ennakkoilmoittautumista
ja
osallistuminen
Siikajoen pappilassa torstaisin
klo srk-talolla
9.30 – 11.30 on ilmaista.
Paavola
Kerhon aikana tarjotaan myös pieni välipalan.
Perhekahvila:
tiistaisin klo 10-12
LämpimästiKumpsintie
tervetuloa!
Revonlahdella
3 A 4 tiistaisin
klo 9-12
Ruukin
srk-talolla
tiistaisin klo 9.30-11.30
Kerhot kokoontuvat seuraavasti:
Siikajoen
Paavola srk-talolla tiistaisin
klo 10pappilassa
- 12
torstaisin
Ruukin srk-talolla keskiviikkoisinklo
klo9.30-11.30
9.30 - 11.30
Perhekahvila:
Siikajoen pappilassa torstaisin
klo 9.30 – 11.30
Revonlahdella Kumpsintie 3 A 4
Perhekahvila:syksy
2020/ kevät 2021
klo 9-12
Revonlahdella Kumpsintietiistaisin
3 A 4 tiistaisin
klo 9-12

Kiitos LC Ruukki

Teitte meidät näkyviksi!

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 2021
myös tärkeä osa toimintaa.
syksy 2020/
kevät

Energia-avustukset henkilöasiakkaille ja korjausavustus
Päiväkerho on
on seurakunnan
seurakunnan tarjoamaa
Päiväkerho
tarjoamaa
ilmaista varhaiskasvatusta n.3-5-vuotialle lapsille 1-2 kertaa viikossa.
iäkkäiden henkilöiden kotien
ilmaista varhaiskasvatusta n.3-5-vuotialle lapsille
Päiväkerhon perustana on kristillinen ihmiskäsitys ja toiminta on
1-2kasteopetukseen
kertaa viikossa.perustuvaa
Päiväkerhon
perustana
on
korjauksiin -hakuohjeet
kirkon
kristillistä
kasvatusta.
kristillinentarjoaa
ihmiskäsitys
ja toimintapaikan
on kirkon
Päiväkerho
lapselle turvallisen
olla jakasteleikkiä.
Kerhoissa musisoidaan,
leikitään,
liikutaan,
askarrellaan
ja vietetään satuhetkiä. ARAn sivuilta
opetukseen
perustuvaa
kristillistä
kasvatusta.
syksy
kevät
2021
Tiedustelut: Merja Tuomaala
vs.2020/
lapsi- ja
perhetyönohjaaja
p. 040 6710 657

Ruokarukous
ja kerhoeväiden
ovatturvallisen
myös tärkeä
osa toimintaa.
Päiväkerho
tarjoaasyönti
lapselle
paikan

Tiedustelut:
Tuomaala
vs. lapsi- ja
perhetyönohjaaja
p. 040 6710 657
ollaMerja
ja leikkiä.
Kerhoissa
musisoidaan,
leikitään,
liikutaan, askarrellaan ja vietetään satuhetkiä.
Ruokarukous ja kerhoeväiden syönti ovat
myös tärkeä osa toimintaa.

www.ara.fi/energia-avustus
Aran puhelinpalvelu keskiviikkoisin 9-11
puh. 029 525 09 18
www.ara.fi/korjausavustus
Aran puhelinpalvelu ti-ke 9-11 ja 12-15
puh. 029 525 08 18

Tiedustelut:
Merja Tuomaala vs. lapsi- ja perhetyönohjaaja
p. 040 6710 657

Vanhustyön keskusliitto on palkannut PohjoisPohjanmaan ja Kainuun alueelle rkm Tapio
Karhun neuvomaan ja opastamaan avustusten
haussa, puh. 040 516 67 38 tapio.karhu@vtkl.fi
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ELÄKELIITON PAAVOLAN
YHDISTYS RY

RUUKIN INVALIDIT R.Y.
Jouluateria jäsenille tarjotaan kahtena päivänä,
tiistaina 8.12.2020 klo 16.00 ja tiistaina
15.12.2020 klo 16.00. Koronatilanteesta johtuen
vain n. 20 henkilöä kerrallaan, turvavälejä ja muita
suojaustoimia käyttäen. Ilmoittautumiset Aini Matinlaurille 1.12.2020 mennessä, puh: 040-5276792.
Mikäli tautitilanne pahenee,
varaudutaan tilaisuuksien peruuttamiseen.

PORINAPIIRI
to 3.12. klo 18, vierailijana apteekkari Päivi Tuikkala.
Jutustelua ja kahvittelua jouluisissa merkeissä.
TERVETULOA!
Käsihygieniasta ja turvaväleistä huolehdittava,
noudatamme koronatilanteen mahdollisesta
etenemisestä johtuvia alueellisia ohjeistuksia.

Raahen alueen Kuulo ry
toivottaa jäsenille ja
yhteistyökumppaneille

SIIKAJOKI-OPISTO
Syyslukukausi päättyy opistossa
viimeistään joulukuun ensimmäisellä
viikolla.

Rauhallista Joulua
ja Hyvää Uutta
Vuotta 2021!

Muistathan perua kurssipaikkasi,
mikäli et ole jatkamassa koko lukuvuoden kestävällä kurssilla kevätlukukaudella. Peruutuksen voit tehdä
joko soittamalla opiston toimistoon
040 3156 230 tai laittamalla viestiä
os. kansalaisopisto@siikajoki.fi

sanomat

Muistathan myös, että ilmoittautuminen on aina sitova, ilmoittautumalla
kurssille sitoudut samalla maksamaan
kurssimaksun.

SEURAAVA SIIKASANOMAT
1/2021 ILMESTYY TO 7.1.2021

Kevätlukukausi käynnistyy pääsääntöisesti viikolla 1. Oman kurssisi aikataulun voit tarkistaa opinto-oppaasta
tai nettisivuiltamme osoitteesta
www. siikajoki.fi/kansalaisopisto.

Aineistot PE 18.12. klo 10 mennessä

os. kuntatiedote@siikajoki.fi

			
			
2/2021		
3/2021		
4/2021
		

Siikajoki-opisto toivottaa kaikille opiskelijoilleen Rauhallista Joulun aikaa!
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Aineistopäivä Julkaisupäivä
viim. klo 15
18.1.2021
28.01.2021
15.2.2021
25.02.2021
22.3.2021
01.04.2021

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

SIIKAJOEN 4H-YHDISTYS
4H VIETTÄÄ JOULUA SEURAAVASTI

• 4H-kerhot ovat tauolla viikot 52-1, kerhot jatkuvat viikolla 2, maanantaina 11.1. alkaen.
• 4H:n toimisto on suljettuna 22.12.2020 - 6.1.2021.
• Jäteasema on palvelee tiistaisin 2.12. ja 29.12. klo 16–1

Kultainen ansioristi 4H työstä, sen edistämisestä ja yhteistyöstä on myönnetty
pitkäaikaiselle 4H-yhdistyksen hallituksen jäsenelle Veikko Laurukaiselle 4.11.2020. Onnea!

KIITOS
KANSSAMME YHTEISTYÖTÄ
TEHNEILLE JA TOIMINTAA
TUKENEILLE.
ISO Kiitos kerho-ohjaajlle ja
toimintaan osallistuneille
lapsille ja nuorille.

ELÄKELIITON PAAVOLAN YHDISTYS

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
avoinna joka päivä klo 06.00 – 21.30.

Pelaamme Bocciaa tiistaisin klo 16-18 Paavolan
Nuorisoseurantalolla ja lentopalloa tiistaisin
klo 17.30-19 Paavolan koululla. Kuntosaliryhmä
maanantaisin ja torstaisin klo 10-11.30 Paavolan
Nuorisoseurantalon kuntosalilla. Tule mukaan!
Ota yhteyttä!
Puheenjohtaja Matti Kelloniemi, p. 040 868 7527
Jäsenasiat Liisa Meriläinen, p. 040 562 2738
Toivotamme myös uudet jäsenet tervetulleiksi!
Lisätietoa: www.elakeliitto.fi/paavola
www.facebook.com/ELpaavolanyhdistys

PAAVOLAN KYLÄ- JA KOTISEUTUYHDISTYS

Sivulta www.facebook.com/paavolanseutu
löydät tietoa Paavolan tapahtumista, toiminnasta
Defibrillaattori Paavolan Nuorisoseurantalolla.
ym. kiinnostavista asioista. Käy katsomassa!
Jäsenmaksut vuodelle 2021:
Katso lisätietoa kotisivulta www.paavolanns.fi
Nähdään kerhoissa, tapahtumissa ja talkoissa! Henkilöjäsenyys 5 €, Perhejäsenyys 10 €
Kannatusmaksu 20 €
Tilinumero: FI12 5317 0340 0044 95
PAAVOLASSA
Paavolan kotiseutumuseo (Rantatalontie 2)
Lentopalloa tiistaisin klo 17.30-19.00 Paavolan
avoinna sopimuksen mukaan.
koululla. Lisää pelaajia kaivataan !!!
Lisätietoa: Jari Sihvonen (puh. 040 411 6350)
Kuntosaliryhmä
maanantaisin ja torstaisin klo 10.00-11.30
Paavolan valaistu kuntorata suuntaa NuorisoPaavolan Nuorisoseurantalon kuntosalilla.
seuralta Laurinsaareen, jossa taukopaikkana
Kaikki tervetulleita!

laavu. Radan edestakainen pituus n.3,5 km.
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Lahjapuukeräys
1.12.-14.12.2020
Keräyksellä vähävaraisten perheiden lapset saavat lahjapaketin
tuntemattomalta lahjoittajalta Siikajoen kunnan alueella.

Toimii näin:
Käy hakemassa Ruukin K-marketista pakettikortti tai pyydä
se K-kaupan Katjalta puh. 050 5905 386.
Pakettikortti kertoo lahjansaajan sukupuolen ja iän. Lisäksi
mahdollisesti pieni toive. Lahjaksi käy uusi ostettu lahja
(ei käytettyjä tavaroita, eikä pelkästään karkkia).
Lahjan tulee olla lapsen ikätasolle sopiva;
mitä antaisit omalle lapselle, kummilapselle,
lapsenlapselle. Esimerkiksi leluja, kirja, piirustus-tai
askartelutarvikkeet, lautapeli, lahjakortti jne.
Laita lahja avoimeen lahjakassiin ja mukaan pakettikortti,
jossa lukee lapsen ikä ja sukupuoli. Tuo lahja K-Marketille
(osoite Siikasavontie 2, 92400 Ruukki). Otamme lisäksi
lapasia ja villasukkia lahjoitettavaksi perheille. Perheillä
mahdollisuus itse ilmoittaa tarpeensa viimeistään viikolla
47, sosiaaliohjaaja Anne Kujansuulle anne.kujansuu@ras.fi
Kaupalta lahjat toimitetaan seurakunnan työntekijälle.
Työntekijät huolehtivat lahjojen jakamisesta yksityisyyden
huomioiden.

Keräystä järjestämässä
Siikajoen kunta, RAS perhetyö, Ruukin K-market,
Raahen seurakunta & Jyty Ruukki ry
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Siikajoki

Rauhallista
Joulun taikaa!
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Kalenterin laativat
Siikajoen kunta
varhaiskasvatus
nuorisopalvelut
Raahen seurakunta

JULKINEN TIEDOTE

PYTINKI-KUORON

Joulun
tunnelmaa
-konsertti
johtaa
Sanna Jaako

5.12.2020 Paavolan kirkko klo 15
5.12.2020 Vihannin kirkko klo 18
19.12.2020 Pattijoen kirkko klo 15
19.12.2020 Siikajoen kirkko klo 18
Vapaaehtoinen ohjelma 10,-

Rohkeasti reunalla
Tervetuloa yhdessä ideoimaan, mitä puolia Siikajoen
voimavaroista poimittaisiin esille ja lähdettäisiin
kehittämään Oulun kulttuuripääkaupunkihankkeeseen.
Voit osallistua palaveriin yksin tai edustamasi yhteisön
tai yhdistyksen kanssa.
Oulu2026-hankkeen tärkein
tavoite on luoda ja tuoda
kulttuuria, hyvinvointia ja
elinvoimaa pohjoiselle
alueellemme.

Villisti kylä

Projektien tulee kytkeytyä
hankkeen päätavoitteeseen
Kulttuuri-ilmastonmuutos ja
johonkin sitä ilmentävään teemaan
eli Rohkeasti reunalla, Vastakohtien
voima tai Villisti kaupunki. Ehdotetut
ohjelmat voivat liittyä esimerkiksi
taiteeseen, tieteeseen,urheiluun,
historiaan, ruokaan, kulttuurin
sovelluksiin sekä arjen kulttuuriin.
Kulttuurin käsite on tämän
hankkeen yhteydessä laaja.

Ideointi-illat:

Pytinki-kuoro ry, Siikajoki-opisto, Opintokeskus SIVIS

Ruukin pääkirjastossa to 3.12. klo 17
Komppalinnassa ti 8.12. klo 18

Paja-Pehkolan

JOULUMYYJÄISET
la 5.12. klo 9.00-14.00

Kaunista ja käytännöllistä joulupaketteihin.
Myös leivonnaisia. Arpoja ja kahvila.
TERVETULOA

Maksut käteisellä

TULETHAN TERVEENÄ JA
MUISTATHAN TURVAVÄLIT

