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Mun kammari
Mun kammari on etäyhteydellä
toimiva kohtaamispaikka Siikajoen
kuntalaisille ja eri palveluiden
tarjoajille. Kuntalaiset saavat Mun
kammarissa tietoa erilaisista
palveluista ja voivat esittää
kysymyksiä
palvelujen tarjoajille.
Kohtaamiset ovat ilmaisia ja voit
osallistua niihin nimimerkillä.

Mun kammarin kohtaamiskerrat,
klo 12-13 teamsissa:
Ti 6.4. Seksuaalineuvonta
th Jenni Lukkarila, RAS
Ti 20.4. Ravitsemusneuvonta
Ravitsemussuunnittelija
Kaisa Ketonen
Ti 4.5. Arjen raha-asiat
Taina Rajanen, Takuusäätiö

SIIKAJOKI.FI/TAPAHTUMAKALENTERI

-2-

Seuraava
kerta ennen
taukoa 18.5.

Siikajoen kuntatiedote

SIIKAJOEN KUNTATIEDOTE 4/2021
Jaetaan jokaiseen siikajokiseen talouteen
Painos: 2600 kpl
Seuraavan Siikasanomien materiaali ehdottomasti
MA 19.4. klo 15 mennessä os. kuntatiedote@siikajoki.fi
Lehti 05/2021 ilmestyy 29.4.2021

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

JATKOAJALLE
Sydäntalvi on saatu nauttia pakkasesta ja lumesta,
pitkästä aikaa oikein vanhanajan talvesta. Nyt kevään
merkit on jo vahvat, valoisa aika jatkuu päivittäin kiihtyvällä vauhdilla. Valoa tunnelin päässä alkaa näkyä myös
tämän kulkutaudin suhteen. Rokotukset alkaa vaikuttaa,
riskiryhmistä alkaen. Vielä ei saa ote kuitenkaan yhtään
löysätä, loppukiri tarvitaan ennaltaehkäisyssä ja siinä
on meillä jokaisella vastuunkantamisen paikka.
Kuntamme on selvinnyt koronapandemiasta tämänhetkisen näkymän mukaan varsin pienin vaurioin. Iso
merkitys on sillä että tapausten määrä on ollut kunnasamme vähäinen. Kiitos siitä valveutuneille kuntalaisille
sekä maaseutumaiselle elämän- ja asumistavalle. Taloudessa valtio on ottanut kovimmat koronan iskut vastaan
velanottoa lisäämällä, jolloin kunnat on pääsyt talouden
kannalta vähemmin vaurioin.
Kevään tulon myötä piti päättyä talven lisäksi jälleen
yksi nelivuotinen valtuustokausi huhtikuun kuntavaaleihin. Ensimmäisen kerran 80 vuoteen on kuntavaaleja
päätetty siirtää. Vaalit on nyt sitten 13.6. Uusi valtuusto aloittaa työnsä syksyllä, tarkka aloitusaika ei ole vielä
varmistunut. Asiallisesti tällä jatkoajalla ei kovin suurta
vaikutusta ole, kesäaika kun on muutenkin hiljaista kunnallisessa päätöksenteossa.
Päättyvään kauteen mahtuu paljon isoja ja yllättäviäkin asioita. Eipä tainnut kukaan osata aavistaa maailmalaajuisen pandemian mylläävän meidänkin toimintaa
niin monella tavalla kun on nyt nähty. Tätä kirjoittaessani tämän valtuustokauden suurimmat investoinnit ovat
vielä lopullista päätöstä vailla. Paavolan monitoimitalon
ja vanhusten palveluasumisyksikön noin 8 miljoonan
euron investoinnit on tarkoitus saada päätetyksi vielä
näiden lumien aikana.

Erityistesti Paavolan monitoimitalon hanke, jossa
keskeinen osa on alakoulu, on ymmärrettävästi saanut
kuntalaiset aktivoitumaan. Näin tuleekin olla, nyt tarvitaan mahdollisimman monia näkemyksiä. Keskeistä on
että kunnan tulee tarjota terveelliset ja turvalliset tilat
lapsille koulun käyntiin, niin kuin kaikille muillekin toiminnoille. Päätöstä tehdään lukujen ja laskelmien, toisaalta
arvojen sekä arvioiden perusteella, sydämellä. Molemmat näkökulmat on yhtä perusteltuja sekä yhtä tärkeitä
ja oikeita. Näin se on useimmissa muissakin päätöksissä. Päätöksenteon tuskaksikin sitä joskus kutsutaan.
Vuoden 2020 valmistumassa oleva tilinpäätös on
tämän valtuustokauden viimeinen, tässä vaiheessa voi
jo katsoa miten meillä on valtuustokausi mennyt. Ehkä
suurimpana positiivisena muutoksena ennusteisiin nähden on kunnan talous. Se on toteutunut huomattavasti
paremmin kuin 2017 kauden alkaessa kunnan oma ennuste näytti. Kaikki valtuustokauden tilinpäätökset on ollut ylijäämäisiä. 2017 tehdyn oman ennusteen mukaan
kunnan velka olisi nyt yli 18 me kun se on vuoden 2020
päättyessä alle 12 me, tuossa arviossa ei ollut huomioitu edellä mainittuja investointeja. Taseen ylijäämäksi oli
arvioitu 2,3 me sen olleessa nyt noin 8 me. Melkoiset
erot. Tästä huolimatta kunnalliset palvelut ja laaja palveluverkkokin on säilytetty ilman mitään merkittäviä supistuksia. Kuntaan on saatu kauden aikana investoitua
mm kattava valokuituverkko ja monet tila-asiat järjestettyä. Tämä antaa hyvän pohjan myös uusille päättäjille
katsoa rohkeasti eteenpäin. Itsenäisenä ja yhtenäisenä,
asukkaidensa näköisenä kuntana.
Hyvää kevään odotusta,
Kauko Lehto
kunnanhallituksen pj.

VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO ON KÄSITELLYT KOKOUKSESSAAN 2.3.2021 SEURAAVAT ASIAT:
§ 11 Raahen seutukunnan hyvinvointikertomus
valtuustokaudelta 2017 – 2021 Siikajoen kunnan vanhus- ja vammaisneuvoston toiminnan
näkökulmasta
§ 12 Muut asiat;
1 Kyselyn tekeminen Siikajoen kunnan vanhuksille
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän asiakkkaina,
kotihoidon palvelumies Tuula Riihijärvi selvittää, onko
kyselyä tehty Attendon tuottaman palvelun osalta

Siikapirtin ja kotihoidon asiakkaille.
2 Pyydetään Siikajoen kunnan johtoryhmältä selvitystä vanhus- ja vammaisneuvostolle, miksi hyvinvointikertomusta ei ole saatettu neuvoston käsittelyyn
ajoissa.
3 Seuraavaan vanhus- ja vammaisneuvoston kokoukseen tuodaan tiedoksi Siikajoen vanhustenkotiyhdistyksen teettämä kysely Attendon tuottaman palvelun
osalta Siikapirtin asukkaille.
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HYVINVOINTIKYSELY

Hyvä kuntalainen!
Kerro henkilökohtainen kokemuksesi jokapäiväisestä
hyvinvoinnistasi. Kyselyn pohjalta tarkastellaan, miten
hyvinvointiasiat ovat edenneet ja mitkä ovat kuntalaisten kokemat hyvinvoinnin kehittämiskohteet. Kehittämisen tueksi kaivataan kuntalaisten henkilökohtaisia
kokemuksia jokapäiväisestä hyvinvoinnista.
Vastaa kokemukselliseen hyvinvointikyselyyn 30.4.
mennessä joko sähköisesti kunnan nettisivuilla olevan
linkin kautta tai täyttämällä paperinen kyselylomake.

Vastaaminen vie noin 15 min.
Paperisia kyselylomakkeita on saatavilla kunnanvirastolta, kirjastoista sekä apteekista. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti.
Hyvänmielen työntekijä Virve Aittola kerää vastaukset
ikäihmisiltä.
Yhteenveto julkaistaan kuntatiedotteessa.
Siikajoen kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä (Hyte-ryhmä)

AJANKOHTAISTA TYÖLLISYYSPALVELUISTA
Työllisyyden kuntakokeilut alkoivat 1.3.2021. Kaikille TE-toimistosta kuntakokeiluun siirtyville asiakkaille on lähtenyt infokirje, jossa on tietoa kuntakokeiluun siirtymisestä. Siirtyminen ei aiheuta toimenpiteitä asiakkaille. Kuntakokeilun toimipiste Siikajoella sijaitsee työllisyyspalveluiden toimitiloissa (Ruukinkuja 3 92400 Ruukki). Siikajoen toimipisteellä otetaan asiakkaita vastaan ajanvarauksella. Ajanvaraus numerosta 0295056130. Lisätietoa
kuntakokeilusta löytyy osoitteesta https://tyollisyyskokeilu.raahe.fi/tyollisuuskokeilu
Siikajoen kunta mahdollistaa kesätyöt vuonna 2021 kaikille vuosina 2004 ja 2005 syntyneille nuorille. Käyttöön otettiin uutena kesätyöseteli, jolla nuori hakee ensisijaisesti töitä yrityksiltä, yhdistyksiltä tai yksityistalouksilta. Kesätyösetelillä on mahdollista hakea myös kunnalle kesätöihin. Kunnalle haetaan kesätöihin erillisellä hakulomakkeella ja siihen kirjoitetaan kesätyösetelin numero. Kunnan kesätöiden hakuaika 1.2.-31.3.2021.
Kesätyösetelit jaetaan nuorille kouluilta. Mikäli nuori opiskelee toisella paikkakunnalla, tulee ottaa itse yhteyttä
kesatyot@siikajoki.fi tai 0403156220. Kesätyöseteli voidaan tällöin postittaa tai sen voi myös hakea ennakkoon sovittuna ajankohtana työllisyyspalveluiden yksiköstä. Lisätietoa https://siikajoki.fi/index.php/nuortenkesatyollistaminen
Työnantajat voivat ilmoittaa avoimesta nuorten kesätyösetelipaikasta osoitteeseen kesatyot@siikajoki.fi. Tällöin voimme markkinoida avointa paikkaa sosiaalisessa mediassa ja välittää avoimesta paikasta tietoa niille
nuorille, joille ei kesätyöpaikkaa vielä ole löytynyt. Työnantajat haastattelevat ja valitsevat itse työntekijänsä.

PAIKALLISTA PALVELUA OSUUSKUNNALTA
Onko elämäntilanteesi sellainen, että apu on tarpeen. Tai sinulla on tekemättömiä töitä, joiden hoitamiseen
tarvitset apua. Tai oletko yrittäjä, joka tarvitsee kausiapua tai pidempiaikaistakin apua. Kerro se meille, jotta
tiedetään, millaista osaamista alueella kaivataan.
Siikajoelle ollaan perustamassa monialaista työosuuskuntaa, jonka tarkoituksena on tarjota työpaikkoja ja
työntekemisen mahdollisuuksia mukaan lähteville. Seuraa ilmoittelua kunnan ja hankkeen kotisivuilla sekä somessa.
Palvelua kotiin -passin koulutuksen ajankohta siirrettiin kokoontumisrajoituksien vuoksi huhtikuulle. Ajankohta ja paikka tarkentuu myöhemmin. Seuraa ilmoittelua.
Työtä, taitoa ja tukea -hanke
Osoite: Ruukintie 3, 94200 RUUKKI (Työllisyyspalvelut/Työpaja Kätevä
Kotisivut: https://tyota-taitoa-ja-tukea- hanke.webnode.fi/ Facebook: tyotataitoajatukea
Eija Leppäjärvi puh: 050 4775531 Kirsi Autio puh: 0401407382 Veera Karvonen puh: 040 3156 220

IKÄÄNTYVIEN PALVELUT
Hyvänmielentyöntekijä Virve Aittola tekee kotikäyntejä Siikajoen kunnan alueella
70 vuotta täyttäneiden luona. Jos jokin asia askarruttaa, kaipaat juttuseuraa tai
apua esim. ulkoiluun ota yhteyttä numeroon 050 3550415 ma-pe klo 8-16.
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MAASEUTUPALVELUT
SÄNGEN POLTTAMINEN EI OLE ENÄÄ
SALLITTUA
Täydentävien ehtojen muutoksen takia Suomessa ei saa
polttaa sänkeä vuodesta 2021 alkaen. Sängellä tarkoitetaan viljan, öljykasvien, kuitukasvien, palkokasvien tai
siemenmausteiden sänkeä eli leikatun kasvin maahan
jäävää tyviosaa. Sängen polttokielto ei koske nurmea.
Lue muutoksesta tarkemmin vuosittaisesta Täydentävät ehdot -oppaasta. Täydentävien ehtojen vaatimukset
ovat useimpien viljelijätukien ehtoina.

KEHITÄ MAATILAASI NEUVO-PALVELUILLA
Neuvo – maatilojen neuvontajärjestelmä tarjoaa tilallesi mahdollisuuden käyttää asiantuntijapalveluja
15 000 euron edestä aikaisemman 10 000 euron
sijaan vuoden 2021 alusta lähtien. Vuosina 2014–
2020 tehty neuvonta lasketaan mukaan enimmäismäärään. Neuvonta jatkuu nykyisillä ehdoilla vuoden
2022 loppuun saakka. Tarjoamme neuvontaa, suunnitelmia, selvityksiä ja kartoituksia
• maatilan nykyaikaistamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen
• maatilan ympäristökysymyksiin
• kasvinsuojeluun
• eläinten hyvinvointi- ja terveysasioihin
• maatilan energian käyttöön
• luomutuotantoon.

Voit valita neuvontaa haluamastasi aiheesta tilasi tarpeiden ja lähtökohtien mukaan. Ensimmäisen neuvontakäynnin yhteydessä kannattaa laatia suunnitelma
Neuvo-palvelujen käytöstä

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

ASIOINTI KORONAPANDEMIAN AIKANA
Koronapandemian aikana maaseututoimiston henkilöstö tekee etätöitä mahdollisimman paljon. Kaikki henkilökohtaiset tapaamiset on pyritty minimoimaan. Jos haluat asioida maaseututalolla Ruukissa, sovi tapaamisesta
etukäteen. Yhteyden henkilöstöön saat joko soittamalla
tai sähköpostitse.
Paperilomakkeita voit jättää joko skannaamalla os.
maaseutuhallinto@kalajoki.fi, postitse os. Maaseututoimisto, Ahlströmintien 1P, 92400 RUUKKI, tai jättämällä maaseututalon ulko-oven vieressä olevaan asiakaspostilaatikkoon.
Pekka Seppinen, puh. 044 4691 396,
pekka.seppinen@kalajoki.fi
Lea Lukinmaa, puh. 044 4691 398,
lea.lukinmaa@kalajoki.fi

TEKNINEN TOIMI
TARJOUSPYYNTÖ NURMIALUEIDEN
LEIKKAUKSISTA
Siikajoen kunta pyytää tarjouksia nurmialueiden leikkauksista leikkuukausille 2021-2023. Leikkuualueet
sijaitsevat Ruukin, Paavolan, Revonlahden ja Siikajoenkylän taajamissa sekä Luohualla ja Tuomiojalla. Tarjoukset tulee antaa leikkausalueittain periaatteella e/
leikkuukerta. Tarjoukset on tehtävä yksityiskohtaisten
urakkatarjousasiakirjojen perusteella. Tarjoukset tulee
antaa sähköpostilla tarjoukset@siikajoki.fi tai suljetussa

kirjekuoressa 06.04.2021 klo 15.00 mennessä osoitteella: Siikajoen kunta, Tekninen lautakunta,
Virastotie 5 A, 92400 RUUKKI
Sähköpostin otsikoksi / kuoreen merkintä: ”Nurmikonleikkuutarjous”.
Asiakirjat: www.siikajoki.fi/index.php/hankinnat
tai ne voit noutaa myös teknisestä toimistosta.
Lisätietoja saat teknisestä toimistosta
puh. 040-3156 237 ja 040-3156 492.
Siikajoki 24.02.2021 Tekninen lautakunta

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. Hoitajan vastaanotto on
suljettu viikolla 14. Ajanvaraus: klo 8–10 välisenä aikana jätä takaisinsoittopyyntö puh. 08 849 4632. Hoitotarvike- ja diabetesvälinejakelu on ma ja ke klo 10-16.
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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.
Koronarokotusten puhelinneuvonnasta voit kysyä koronarokotuksiin liittyviä asioita puh. 040 135 8535
ma-pe klo 9.00-10.00. Neuvontanumeroa ei voi käyttää ajanvaraukseen.
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. Itsemaksavien
asiakkaiden palvelu vain Nordlab Raahessa.

SUUN TERVEYDENHUOLTO
Ruukin hammashoitolan ajanvaraus p. 08 849 4728.
Siikajoenkylän hammashoitolan ajanvaraus p. 08 849
4732.
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).
Siikajoenkylän terveysaseman neuvolan puhelintunti
on ma–pe klo 12–13, ma-ti ja to-pe: 044 439 4634 ja
ke: 044 439 4535.
Ajanvaraukset lastenneuvolaan 1½-, 3- ja 5-vuotiaiden
lastentarkastuksiin sekä kouluille 6-vuotiaiden esikoulutarkastuksiin voi tehdä myös NettiRassin kautta.

KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO
Ruukin koulu, Siikajoen lukio: terveydenhoitaja Tuula Lehto puh. 044 439 4624. Gumeruksen koulu:
terveydenhoitaja Soile Mikkola puh. 040 135 7949.
Revonlahden koulu: terveydenhoitaja Tuuli Ahonperä

puh. 044 439 4634. Paavolan koulu: 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 ma-pe
klo 10-11 (mielenterveys- ja päihdetyö) ja osan viikkoa
sairaanhoitaja Päivi Alakangas (mielenterveystyö)
puh. 040 135 7954.

AIKUISSOSIAALITYÖ
Aikuissosiaalityön työntekijät ovat tavoitettavissa Ruukin terveysaseman tiloissa ajanvarauksella. Puhelinaika
ma-pe klo 10.00–11.00.
Sosiaaliohjaaja Anne Kujansuu, puh. 040 135 7913,
työikäisten palvelut. Geronomi Anniina Haukipuro, puh.
044 439 3703, yli 65-vuotiaat. Sosiaalityöntekijä Marju
Seppä, puh. 040 135 7915, alle 65-vuotiaat pysyvästi
työkyvyttömyyseläkkeellä olevat.
Aikuissosiaalityön 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 p. 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 puh. 040 135 7902
Vammaispalveluohj. 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.
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RAAHEN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY/OmaisOiva

KEVÄT 2021

Kevään toimintaa koronatilanteen salliessa:
ke 21.4. klo 9-11 Omaishoidon infopiste Hyvinvointipiste NeuvoRassissa (Kirkkokatu 28, Raahe)
pe 30.4. klo 13 Puheenjohtajan päiväkahvit etänä (TEAMS-yhteydellä), osallistumiseen tarvitset
tietokoneen/tabletin, ilmoitathan sähköpostiosoitteesi Riitalle 29.4. mennessä. Saat sähköpostiisi kutsulinkin, jonka
kautta pääset osallistumaan. Tarjoamme tarvittaessa henkilökohtaista opastusta TEAMSin käyttöön.
Tule mukaan vaihtamaan kevätkuulumisia!
to 15.4. ja ke 19.5. klo 13-14.30 omaishoitajien etäkeskustelupiiri yhteistyössä Raahen seurakunnan kanssa.
ti 27.4., 18.5. ja 29.6. klo 17-18.30 seutukunnallinen erityislasten vanhempien etäryhmä
(ilmoitathan sähköpostiosoitteesi Riitalle, saat kutsulinkin jonka kautta pääset osallistumaan etäryhmiin)
Aloitamme kevään aikana ryhmätoimintaa miehille, jotka kantavat huolta ja avustavat puolisoaan tai läheistään.
Kaipaatko miesten kesken ajatusten vaihtoa ja kenties vinkkejä arkeen?
Lisätietoa ja ilmoittautumiset OmaisOivan työntekijöille:
Riitta Sipola, puh. 044 551 6803 riitta.sipola(at)raahenomaishoitajat.fi
Milla Haapaniemi, puh. 044 551 6804 omaisoiva.raahe(at)gmail.com
Työntekijät lomalla 29.3.-11.4.2021
Hyödyllistä tietoa omaishoidosta löytyy myös Omaishoitajaliiton nettisivuilta www.omaishoitajat.fi
Omaishoitajaliiton järjestämät verkkoluennot www.omaishoitajat.fi/tapahtumat/

SIVISTYSTOIMI
Lähikirjaston asiakas,
mikäli haluat varata itse
aineistoa verkkokirjastosta
(outi.finna.fi) ja saada
aineiston kirjastoosi,
Lisätietoja hakemisesta
raahe.fi/musiikkiopisto

ota yhteyttä omaan
lähikirjastoosi!

KIRJASTOPALVELUT

Tarkista kirjastojen aukiolotilanne kunnan
etusivulta www.siikajoki.fi tai kirjaston sivuilta
www.siikajoki.fi/kirjasto tai soittamalla
pääkirjaston asiakaspalveluun 040-3156 303.
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tarjoavat keväällä 2021
avoimen Voimaannu vanhempana – etäluennon
Liisa Ahonen: Tunne- ja vuorovaikutustaidot haastavissa
kasvatus�lanteissa ke 28.4.2021 klo 17.30-19.30
Miten toimia, kun lapsi kiukkuaa aamukiireessä ja omatkin hermot uhkaavat kiristyä?
Entä kun lapsi heittäytyy maahan makaamaan ruokakaupassa, kieltäytyy syömästä ruokaaikaan tai ärsyttää sisaruksiaan toistuvasti? KT, kasvatusneuvoja Liisa Ahosen käytännönläheisessä
koulutuksessa käsitellään lapsen haastavan käyttäytymisen taustalla olevia syitä, sekä etsitään ratkaisuja
haastaviin kasvatustilanteisiin suuntaamalla huomiota aikuisen vuorovaikutuksen laatuun.

Luento on suunna�u ensisijaises� 0-12 v. lasten vanhemmille sekä lasten kanssa työskenteleville
amma�laisille. Tallenne luennosta toimitetaan ilmoi�autuneille sähköpos�lla
ja se on katso�avissa 2 viikon ajan luennon jälkeen.
Ilmoi�autuminen luennolle 20.4.2021 mennessä osoi�eeseen: h�ps://forms.gle/FQZSbQ8yF7ScTt5h9
yhteistyössä

Lämpimästi tervetuloa!

ESIKOULUN
ALOITTAMINEN
SYKSYLLÄ 2021

SIIKAJOKI-OPISTO
Siikajoki-opiston lukuvuoden 2021-2022
suunnittelu on käynneissä. Millaisia kursseja
toivoisit ensi lukuvuonna opistossa järjestettävän?
Jätä kurssitoiveesi 19.4. mennessä joko
• opiston nettisivuilla olevan linkin kautta
• lähettämällä sähköposti osoitteeseen kansalaisopisto@siikajoki.fi
• soittamalla tai lähettämällä tekstiviesti
numeroon 040 3156 230 tai
• kirjeitse osoitteeseen Virastotie 5A, 92300
RUUKKI, kuoreen merkintä ”Siikajoki-opiston kurssitoiveet”

Kouluilta lähetetään esiopetuksen aloittaville lapsille kirjeet kotiin koskien esiopetuksen aloittamista sekä ilmoittautumislomakkeet aamu- ja iltapäivätoimintaan.
Ilmoittautuminen aamu- ja iltapäivätoimintaan tulee
tehdä 30.4.2021 mennessä. Tarkemmat ohjeet lomakkeiden palauttamisesta ovat kirjeessä. Ryhmä
järjestetään, mikäli ilmoittautuneita lapsia on vähintään 8. Pyydämme noudattamaan määräaikaa AP/
IP -toimintaan ilmoittautumisessa.

Lisätiedot:Merja Hillilä, 040 3156 250

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi mahdollisista
kouluun tutustumispäivistä ilmoitetaan myöhemmin
kunnan nettisivuilla.
Lisätiedot:
GUMERUKSEN KOULU p. 040 3156 448 tai
040 3156 431
LUOHUAN KOULU p. 040 3156 355
PAAVOLAN KOULU p. 040 3156 363
REVONLAHDEN KOULU p. 040 3156 361
RUUKIN KOULU p. 040 3156 433
Merja Hillilä, Sivistystoimenjohtaja
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LIIKUNTATOIMI

taan. Korttien palautus kunnanviraston postilaatikkoon
tai kirjastoihin tai voit myös laittaa kuvakaappauksen
0403156241 / skannata marko.aijala@siikajoki.fi. Palkinnot kulkeutuvat voittajille kotiin !
Siikalatva kopioi meidän kampanjan ja haastoi Siikajoen kuntien väliseen ”taistoon” joten tästä infoa myöhemmin :)
Seuraava Massaliikuntakampanja onkin kesäinen
pyöräily :)

HUOM! RAJOITUKSIEN VUOKSI KUNTOJA LIIKUNTASALIT OVAT SULJETTUINA
28.2.2021 ASTI!
JÄRJESTÖAVUSTUSTEN HAKU SIIRTYY
SYKSYLLE 2021
LAINAVÄLINEITÄ
Liikuntatoimesta voit maksutta lainata kävelysauvoja
sekä lumikenkiä eli yhteyttä liikuntasihteeriin.

MASSALIIKUNTAKAMPANJA
KANSANHIIHTO ON NYT SUKSITTU
Kyseessä ei ole kilpailu vaan tarkoitus jokaisen ”kerätä”
mahollisimman palijo kilometrejä. Muista PALAUTTAA
suorituskortti 14.4. mennessä niin osallistut liikunnallisten palakintojen arvontaan :) Kyseessä on myös
leikkimielinen Kylien välinen kisa jonka voittaja palaki-

PALAUTE JA SEN MERKITYS
Muistakaa laittaa palautetta liikuntapaikoista & liikuntaan liittyvistä asioista ! Palaute/tiedonkulku on ensiarvoisen tärkeää laajaan liikuntapaikkaverkostomme
ylläpitämisessä – kiitos :)
Mukavaa, aurinkoista kevättä :)
t. Liikuntasihteeri Make, 0403156241,
marko.aijala@siikajoki.fi
Facebook : Siikajoen liikuntoimi&virkistysalueet

YHDISTYSASIAA & PITÄJÄPÄIVIÄ
Arvoisa järjestö & yhdistysaktiivi

Toivoisin että mahdollisimman moni kävisi ohessa olevassa osoitteessa päivittämään yhteystiedot.
Näin varmistetaan tiedonkulku maksimaalisen hyvin, kiitos :) https://siikajoki.fi/node/1354
Pitäjäpäivätoimikunta kokoontuu 6.4.2021 ja ottaa mielellään vastaan ideoita & vinkkejä,
missä muodossa tapahtumia voisi näinä aikoina järjestää.
T. Siikajoen kunnan järjestöyhdyshenkilö & pitäjäpäivätoimikunnan sihteeri marko.aijala@siikajoki.fi

SIIKAJOEN NUORISOPALVELUT

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

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

INSTAGRAM
NuortentaloRuori
sateliiitin_jenna
satelliitin_elina
Siikajoennuorisotoimi_ellu

JOKO SÄÄ SEURAAT MEITÄ SOMESA?
tiktok: nuortentaloruori

snäpchat: Nuortentalo Ruori

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

Kaikki kunnan nuorisopalvelut löytyvät osoitteesta Pekkalantie 11. Täällä sijaitsee nuortentalo Ruori. Lisäksi
nuortentalo Ruorilta löytyy Siikajoen 4H-yhdistys sekä
kunnan liikuntatoimi.

NUORTEN TYÖVALMENNUS (NUORTEN PAJA)
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 ryhmä kokoontuu
kolmesti viikossa. Tavoitteena on, että jokaiselle nuorelle löytyisi omia tulevaisuuden suunnitelmia tukeva väylä, jota pitkin lähteä etenemään. Työvalmentaja tukee
nuorta tarpeen mukaan myös yksilöohjauksella.
Mikäli kiinnostuit toiminnasta, ota rohkeasti yhteyttä
työvalmentajaan, sosiaalityöntekijään tai etsivä nuorisotyöntekijään.
Nuorten työvalmentaja Elina p. 040 3156 256
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ETSIVÄ NUORISOTYÖ
Hei sinä 15-29-vuotias nuori!
Onko motivaatio hukassa tai koulunkäynti alkanut tökkimään? Onko oma ala tai opiskelupaikka vielä hakusessa? Onko haaveissasi kesätyö, muttet tiedä mistä
lähteä liikkeelle? Tarvitsetko apua työnhaussa, työhakemuksien tai CV:n tekemisessä? Tarvitsetko apua rahatai tukiasioissa? Kaipaatko luottamuksellista juttu seuraa, jolle voit puhua mieltäsi painavista asioista? Etsivä
nuorisotyö on kaikille 15-29-vuotiaille nuorille tarkoitettu palvelu. Etsivä nuorisotyöntekijä auttaa nuorta juuri
niistä asioista mihin nuori itse kaipaa apua. Palvelu on
nuorille maksutonta, luottamuksellista ja aina vapaaehtoista. Halutessaan tukea voi saada myös nimettömäksi. 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,
Snapchatissä tai tulla jututtamaan Ruorille. Ole rohkeasti yhteydessä! Mietitään yhdessä ratkaisuja elämän haastaviin tilanteisiin ja mieltä painaviin juttuihin.
Satelliitti- etsivä nuorisotyö toimii Raahen, Siikajoen
ja Pyhäjoen alueilla. Mikäli tiedät nuoren, joka voisi hyötyä etsivän nuorisotyön palveluista tai koet itse toiminnan olevan sinua varten, ota yhteys etsivään nuorisotyöntekijään.
Puhelin numeroni on 040 3156 243
Siikajoen Etsivä nuorisotyöntekijä, Jenna Niemelä

SIIKAJOEN SATELLIITIN DISCORD-PALVELIN
Palvelin on suunnattu siikajokisille 15-29-vuotiaille nuorille. Discordista löydät Siikajoen Satelliitin palvelimen,
josta löytyy tietoa palveluista sekä vinkkejä mm. työllistymiseen, opiskeluun ja harrastuksiin. Discordissa voit
myös vapaasti jutella muiden nuorten kanssa ja vaihtaa
kuulumisia ja ottaa yhteyden Siikajoen etsivään nuorisotyöntekijään. Pääset Satelliitin palvelimelle tästä.
Siikajoen etsivän nuorisotyöntekijän löydät Discordissa
nimellä: SatelliitinJenna#4193

AVAIMIA ELÄMÄÄN-RYHMÄ
18-29-VUOTIAILLE NUORILLE!
Haluaisitko löytää avaimia omaan hyvinvointiin, toimivaan arkeen ja itsetuntemukseen? Ryhmässä pohdimme harjoitusten ja yhteisen keskustelun avulla mm. millaista arkesi on sekä millaisia voimavaroja, vahvuuksia,
tunteita ja unelmia sinulla on? Ryhmä kokoontuu etäyhteyksien 6 kertaa teamsin kautta torstaisin klo: 1213.30: 8.4., 22.4., 29.4., 6.5., 20.5. ja 27.5.
Ilmoittaudu mukaan 6.4.2021 mennessä etsivä Jennalle p. 040 3156 243

KOKKAILUA YHESSÄ, MUTTA ERIKSEEN!
15-29-vuotias nuori! Kiinnostaisiko sua opetella tekemään monipuolisemmin ruokaa? Nyt siihen olisi mahdollisuus. Kokkailemme yhdessä etäyhteyksien kautta

20.4. klo: 9-12. Nuoret saavat hakea ruokatarvikkeet
nuortentalo Ruorilta. Mikäli haluat osallistua tai kaipailet lisätietoja ole yhteyksissä etsivä Jennaan p. 040
3156 243. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 16.4.

KOKEELLISTA KOKKAILUA VIIKOLLA 15
Kiinnostaisiko sinua kokeilla jotain uutta ruokareseptiä?
Suunnittele menu, etsi reseptit ja tee kauppalista annetun budjetin puitteissa! Kun olet tehnyt suunnitelman
voit noutaa lahjakortin nuortentalo Ruorilta ja kokkailla omassa kodissa herkullisen ruuan itsellesi. Tarpeen
mukaan saat ohjausta nuorisotyöntekijöitä! Lisätietoja
saat etsivä Jennalta ja ilmoittautumiset 9.4. mennessä.
P. 040 3156243.

SEPPO.IO-KAUPUNKISUUNNISTUS
RUUKISSA VIIKOLLA 15
Seppo-peli on täällä taas! Tällä kertaa Sepossa keväisiä
hyvän mielen tehtäviä ja kysymyksiä! Tarkemmat ohjeet
pelin pelaamiseen julkaistaan meijän some-tileillä viikolla 14. Ota seurantaan IG: @satelliitin_jenna, @satelliitin_
elina, @siikajoennuorisotoimi_ellu ja @nuortentaloruori
Seppo-peli on auki viikon 15 ajan eli 12.4.-18.4. ja osallistujille luvassa pieniä mukavia palkintoja!

VIRTUAALINEN PAKOPELI 28.4. KLO 9 ->
Etsivän nuorisotyön ja nuorten pajan nuorilla on mahollisuus päästä pelaamaan nuorisokeskus Oivangin tarjoamaan pakopeliä verkossa Discord-alustalla. Pelin kesto
on n. 2-4- tuntia. Osallistujia mahtuu mukaan rajoitettu
määrä, joten mukaan mahtuu nopeimmat! Ilmoittautumiset etsivä Jennalle p. 040 3156 243 23.4. mennessä.

MUNMIELI-RYHMÄ
Hei 9-luokkalainen tai toisen asteen opiskelija! Haluaisitko lisätä hyvää mieltä ja hyvää oloa päiviisi ja opiskelu
arkeen? Haluaisitko vahvistaa omaa itsetuntoasi ja saada rohkeutta seurata omia unelmiasi? Mun Mieli-ryhmässä pohdimme harjoitusten ja yhteisen keskustelun
avulla mm. millaista arkesi on sekä millaisia voimavaroja, vahvuuksia, tunteita ja unelmia sinulla on?
Ryhmä kokoontuu etäyhteyksien 3 kertaa teamsin kautta torstaisin klo:15-16: 15.4., 22.4. ja 29.4.Ilmoittaudu
mukaan 9.4.2021 mennessä etsivä Jennalle p. 040
3156 243 tai nuoriso-ohjaaja Ellulle p. 040 3156255

PERJANTAIKAHVIT NUORILLE!
Nuorisotoimi järjestää nuorille perjantaikahveja joka toinen viikko Instalivessä ( satelliitin_jenna ja siikajoennuorisotoimi_ellu ) sekä Discordissa nuortentalo Ruorin
palvelimella. Palvelimelta löytyy omat teksti-ja puhekanavat. Perjantaikahveissa jutellaan eri teemojen ympärillä
sekä jaetaan erilaisia vinkkejä liikuntaan, hyvinvointiin ja
mukavaan tekemiseen. To 1.4. klo: 15.00-16.00 aiheena: Liikunnasta hyvää oloa, pe 16.4. klo: 15.00-16.00
Mielenhyvinvointi ja pe 30.4. klo: 15.00-16.00 Mielenhyvinvointi. Tervetuloa mukkaa! Jos kaipaat lisätietoa, ota
yhteyttä Etsivä Jennaan tai nuoriso-ohjaaja Elluun.
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NUORTENTALO RUORIN
VERKKONUOKKARIT DISCORDISSA
HUHTIKUUSSA!
Nuortentalo Ruorin nuokkarin verkkarit löytyy discordista. Toiminta on suunnattu 13-vuotiaista eteenpäin. Verkkonuokkareille voit tulla puhelimella tai tietokoneella. Halutessasi voit jutella vapaasti muiden nuorten kanssa,
vaihtaa kuulumisia ja lisäksi luvassa pelailua hyvällä tvistillä! Verkkonuokkarit huhtikuussa tiistaisin klo: 14.3016.00 sekä perjantaisin klo: 18.00-20.00.
Nuoriso-ohjaaja Ellun löydät discordista nimellä:
Siikajoen nuorisotoimi#5758

manneen debyyttisinglensä ”Ongelma” alkuvuodesta
2016 ja on sen jälkeen julkaissut yhteensä viisi singleä:
”Soita Mua”, ”Terkkui Exille”, ”Haluun Enemmän”, ”Sä Et
Oo Sä” ja ”Valot”. Ollien kappaleita on streamattu Spotifyssä jo lähes 10 miljoonaa kertaa.”
Seutukunnan nuorisotoimet järjestävät kaikille alueen nuorille Ollien livestream-keikan. Keikka on lauantaina 10.4. klo: 20.00. Keikka näkyy seutukunnan nuorisotoimen youtube-kanavalla. Linkki kanavalle julkaistaan
lähempänä tapahtumaa nuorisotoimien some-kanavissa. Keikka on maksuton osallistujille. Haaste; Nappaa
kuva kotikatsomostasi ja jaa se somessa #prsseutu

VARKKANUOKKARIT NUORTENTALO
RUORIN PIHALLA!

OLLIEN LIVESTREAM-KEIKKAKATSOMO
NUORTENTALO RUORILLA!

4-6-luokkalaisille suunnatut varkkanuokkarit Ruorin pihalla (Pekkalantie 11,Ruukki). Luvassa liikunnallisia leikkejä ja pelailua. Säävaraus!
Huhtikuussa varkkanuokkarit: Pe 9.4. klo: 17.00-18.00
ja pe 23.4. klo: 17.00-18.00. Mukaan otetaan 6 hlöä
per kerta. Ilmoittautumiset ennakkoon nuoriso-ohjaaja
Ellulle whatsappilla p. 040 3156 255.

NUORTENTALO RUORI AVOINNA
13-17-VUOTIAILLE NUORILLE RAJOITETUSTI!
Nuortentalo Ruorin nuokkarit on nuorille avoinna rajoitetusti. Voimme ottaa tilalle maks 6 nuorta kerrallaan.
Toivomme ilmoittautumista etukäteen, mutta voi tulla
myös ovelle katsomaan onko paikkoja jäljellä. Ilmoitamme somekanavissamme, miten paikkoja on vapaana;
seuraa siis Instassa nuortentaloruori ja siikajoennuorisotoimi_ellu
Ruori avoinna 13-17-vuotiaille huhtikuussa:
to 1.4. klo:18-20, pe 9.4. klo: 18-20, pe 16.4. klo: 18-20,
pe 23.4. klo: 18-20, la 24.4. klo:17-20, pe 30.4. klo:18-20
Nuoriso-ohjaaja Ellu p. 040 3156 255

MYSTEERILEFFA TO 1.4. KLO: 20.15!
Nuortentalo Ruorilla pääsiäisen kunniaksi mysteerileffailta! Leffa alkaa klo: 20.15, kesto noin 2,5h. Paikalle
voimme ottaa 6 nuorta. Ilmoittautumiset IG nuortentaloruori directiin tai nuoriso-ohjaajalle whatsappilla
p. 040 3156 255.

LAUANTAINA 10.4. OLLIEN LIVESTREAMKEIKKA!
“Ollie –laulaja ja lauluntekijä. Ollie julkaisi platinaa strii-

Nuorisotoimi järjestää 12-17-vuotiaille nuorille mahdollisuuden tulla nuortentalo Ruorille nauttimaan Ollien Livestream- keikkakatsomoa! Keikka on lauantaina 10.4.
klo 20.00. Ruorille voi saapua jo klo 19.30 -> Menoa
ja meininkiä luvassa n. klo 22.00 asti. Mukaan voimme
ottaa rajoitetusti nuoria. Siispä, jos oot kiinnostunut,
laitappa viestiä pikaisesti nuoriso-ohjaaja Ellulle p. 040
3156 255 tai Instassa siikajoennuorisotoimi_ellu

KEKSITEHDAS LA 24.4. SUUNNATTU
12-17-VUOTIAILLE.
Jälleen päästään leipomaan etänä mutta yhesä! Jos
oot 12-17-vuotias nuori ja haluaisit päästä leipomaan
niin lähe ihmeessä mukkaa! Toimii näin: Ilmoittaudu
mukaan laittamalla viestiä nuoriso-ohjaaja Ellulle p.
040 3156 255, Voit hakea leivontapussukan ohjeineen
nuortentalo Ruorilta (Pekkalantie 11, Ruukki) lauantaina
24.4. klo 15.00. Nuorisotoimelta ollaan jeesailemassa
whatsappin kautta klo: 17.00 asti. Toivomme leipureilta
kuvia tai videoita leipomistuokiosta sekä valmiista tuotoksista.

NUORTEN NOTSKI-ILTA RUUKISSA,
KREIVINSAARESSA VAPUNAATTONA!
Tervetuloa notskeileen Ruukkiin, Kreivinsaareen perjantaina 30.4. klo: 20.30-22.00. Nuorisotoimi tuo paikalle
makkarat ja mehut. Suunnattu 13-17-vuotiaille. Paikkoja rajoitetusti, ilmoittaudu mukaan laittamalla nuorisoohjaaja Ellulle viestiä p. 040 3156 255.
Muutokset mahdollisia. Seuraa tiedotusta sosiaalisen median kanavissa.
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MUUT
Raahen Seudun, Ruukin ja Vihannin Osuuspankkien tiedote

Valtakunnallisesti yli 1700 nuorelle kesäduuni OP:n piikkiin – OP Raahentienoossa
(Raahe, Ruukki ja Vihanti) kesätyötä tarjolla 35 nuorelle
OP Raahentienoon tuella 35 15-17-vuotiasta nuorta saa kesätyöpaikan paikallisissa yhdistyksissä
tulevana kesänä. Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjan kautta osuuspankit mahdollistavat yhteensä
yli 1700 nuoren kesätyön yleishyödyllisissä yhdistyksissä ympäri Suomen vuonna 2021. Paikallisissa
yhdistyksissä tarjolla olevat kesätyöpaikat on julkaistu OP Raahen sivuilla 15. maaliskuuta. Nuoria
kannustetaan hakemaan Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjan kesätyöpaikkoja suoraan yhdistyksiltä
18. huhtikuuta mennessä.
Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjassa osuuspankit ympäri Suomen lahjoittavat vuonna 2021 yhteensä yli
660 000 euroa yleishyödyllisille yhdistyksille nuorten työllistämiseksi. Kyseessä on kahdeksas kesä, kun
osuuspankit tarjoavat nuorille mahdollisuuden tutustua työelämään.
– Alueellamme on tarjolla kesätyöpaikkoja nuorille yhteensä 15 yhdistyksessä. OP:n piikkiin -kampanjan
kautta haluamme vahvistaa myös nuorten taloustaitoja, joita ensimmäinen palkka usein opettaa. Kampanjan
avulla tarjoamme toimialueemme nuorille mahdollisuuden saada työkokemusta – monelle kesätyö on ensimmäinen. Samalla tuemme tärkeää yhdistystoimintaa, sanoo OP Raahen asiakkuusjohtaja Tommi Ruuska.
Osuuspankkien lahjoituksen avulla yhdistykset palkkaavat 15-17-vuotiaita nuoria kesätöihin kahdeksi viikoksi.
Kesätöiden hakuaika on 15.3.-18.4.2021. Nuoret hakevat kampanjan kesätyöpaikkoja suoraan yhdistyksiltä ja
yhdistys vastaa kaikista nuoren kesätyöhön kuuluvista työnantajavelvoitteista. Kun yhdistys palkkaa nuoren,
OP maksaa yhdistykselle nuoren kahden viikon palkan. Tuki yhden nuoren työllistämiseksi on 400 euroa.
Kaikki kesätyöpaikat ja kesätyöpaikkoja tarjoavat osuuspankit löytyvät osoitteesta:
www.op.fi/kesaduuniopnpiikkiin tai suoraan www.op.fi/raahe
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: Tommi Ruuska, p. 010 2576350

sanomat

RUUKIN INVALIDIT RY
KEVÄTKOKOUS ke 07.04.2021 klo 12.00 Kreivinsaaressa. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Vierailijaksi kokoukseen tulee Raahen
Seudun Invalidien puheenjohtaja Rauno Rajaniemi.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa! Hallitus

SEURAAVA SIIKASANOMAT
5/2021 ILMESTYY TO 29.4.2021

Järjestämme matkan Törmälän tilalle Siikajoelle
5.5.2021. Tehdään kevätretki ruokailun merkeissä, kun jouluruokailu jäi väliin.
Lähdetään linja-autolla auto lähtee Paavolan kioski
klo 11:45 ja Ruukki tervatuvan piha klo 12:00 ja Revonlahti Myllylän korjaamo 12:15. Olemme Siikajoella
noin klo 12:45 ja ruokailu 13:00. Auto lähtee takaisin
siinä klo 15:00 aikoihin. Yhdistys maksaa ruokailun.
Koronatilannetta seuraten jos tilanne pahenee niin
emme voi lähteä ja jos olemme jo saaneet rokotteita
niin mukaan vaan. Vähän piristystä kevääseen.
Ilmoittaumiset Aini Matinlaurille 26.4. mennessä
puh. 040 5276792. TERVETULOA MUKAAN !!!!

Aineistot MA 19.4. klo 15 mennessä

os. kuntatiedote@siikajoki.fi

			
			
6/2021		
7-8/2021
9/2021		
10/2021
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Aineistopäivä
viim. klo 15
17.5.2021
21.6.2021
16.8.2021
20.9.2021

Julkaisupäivä
27.5.2021
01.7.2021
26.8.2021
30.9.2021
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TIKKALANKANKAANTIEN
TIEKUNNAN VUOSIKOKOUS

ELÄKELIITON RUUKIN
YHDISTYS RY

Pidetään tiistaina 20.4.2021 klo 19:00
Sauli Pistemaalla, Sakarintiellä.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
TERVETULOA!
Hoitokunnan pj

KEVÄTKOKOUS
To 22.04.2021 klo 12.00 KREIVINSAARESSA
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu klo 11.30
Arvontaa Tervetuloa! Hallitus

RAAHEN ALUEEN KUULO RY

PAAVOLAN KARJALASEURAN
VARSINAINEN KEVÄKOKOUS

Kuulolähipalvelu Ruukin Terveysasemalla
keskiviikkona 21.4. klo 14-15.
Yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa kuulokojeen käytössä. Saatavana paristoja ja letkua ym. tarvikkeita.
Tervetuloa!

SIIKAJOEN 4H-YHDISTYS

pidetään korona-ajan rajoitukset huomioiden
20.04.2021 kello 14.00 Seppo ja Ritva
Kangastalon kodissa Paavolassa.
Osoite Huumolantie 38 A.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Tulethan pitäen maskia ja etäisyydet
huomioonottaen! Tervetuloa!
Siikajoen 4H-yhdistys, Pekkalantie 11, 92400 Ruukki.
Puh. 040 527 9295, siikajoki@4h.fi, www.siikajoki.4h.fi,
www.facebook.com/Siikajoen4H

HEI NUORI, TULE MEILLE KESÄTÖIHIN!
Etsimme vielä täydennystä kesäkahvila- ja SUP-tiimiimme. Meillä on mahdollista työskennellä Hietamaalla ja
Karinkannan kylätalolla. Ole meihin yhteydessä, niin suunnitellaan yhdessä sinulle sopivat työtehtävät ja aikataulu! Koulutamme tehtäviin, et siis tarvitse aiempaa kokemusta. Tervetuloa mukaan huipputiimiimme!
HALUATKO AVATA OMAN 4H-KESÄKAHVILAN? Autamme sinua perustamaan 4H-yrityksen, jonka avulla voit
tarjota omalle kylällesi kivan ja omannäköisesi kesäpalvelun!
RUUKISSA KESÄN AJAN TARJOLLA LASTENHOITO- JA SIIVOUSPALVELUITA!
Tarvitsetko apua lastenhoidossa tai siivoustehtävissä? Tilaa 4H:n kotipalvelulta kesätyöntekijä avuksesi!
TULE MUKAAN KERUURINKIIMME JA TIENAA KESÄTYÖRAHAA!
Keräämme tulevana kesänä kuusenkerkkää sekä marjoja. Etsimme nyt täydennystä keruutiimiimme.
Tervetuloa myös ensikertalaiset!
Yhteydenotot: Sanna / Puh. 040 527 9295, siikajoki@4h.fi, Facebook, Instagram
SUPPAILUA JA PURJELAUTAILUA
Avaamme kesän kynnyksellä kahvila- ja oheispalvelutoiminnan. Hietamaan kesäkioskilla on tarjolla
SUP-lautojen vuokrausta ja ohjattuja tunteja. Varessäikän kesäkahvila puolestaan toimii tukikohtana
purjelautailun alkeiskursseille. Seuraile ilmoitteluamme, ja tule mukaan liikkumaan vesillä!
KESÄKERHOT ETSIVÄT OHJAAJIA
Hei nuori! Kiinnostaisiko sinua ohjaajan työ? Etsimme kesäkerhotoimintaan ohjaajia.
Jos olet pohtinut ohjaajana toimimista, mutta et ole vielä uskaltanut kokeilla työtä, ota meihin rohkeasti
yhteyttä! Kerhojemme ohjaaminen on helppoa ja hauskaa puuhaa, joka tuottaa roppakaupalla mukavia
kokemuksia ja kartuttaa osaamistasi. Ole siis rohkeasti yhteydessä!
JÄTEASEMA
Tule meille töihin, tai vinkkaa työpaikasta kaverillesi! Etsimme Ruukin jäteasemalle Yrityspuistoon 18
vuotta täyttänyttä työntekijää. Viikoittainen työaika on 3 tuntia. Työ on helppoa, ja työkaverit huippuja!
Jäteasema palvelee normaalisti tiistaisin klo 16–19. Palvelemme asiakkaita yksi kerrallaan.
Odota siis vuoroasi, ja tule paikalle vain terveenä.
- 13 -
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PAAVOLAN NUORISOSEURA

ELÄKELIITON PAAVOLAN YHDISTYS

Nuorisoseurantalo (Kirkkotie 14, Paavola)
Suunnitteletko juhlaa, tapahtumaa, kokousta tms.
Nuorisoseurantaloa vuokrataan tilaisuuksien
järjestämiseen, ota yhteyttä p. 040 411 6350,
sähköposti: paavolannuorisoseura@gmail.com)
voit käydä tutustumassa taloon. Kauttamme
myös pitopalvelu. www.facebook.com/pnstalo

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

Jäsenmaksut vuodelle 2021:
Henkilöjäsenyys 5 €
Kuntosali (6 kk) 20 €
Kuntosali (6 kk) 17 € (seuran jäsenille)
Tilinumero: FI27 5317 0310 0017 37

PAAVOLAN KYLÄ- JA KOTISEUTUYHDISTYS

Nuorisoseurantalon kuntosali
suljettu toistaiseksi, seuraa ilmoittelua!
Defibrillaattori Paavolan Nuorisoseurantalolla.
Katso lisätietoa kerhojen ym. jatkumisesta
kotisivulta www.paavolanns.fi

Sivulta www.facebook.com/paavolanseutu
löydät tietoa Paavolan tapahtumista, toiminnasta
ym. kiinnostavista asioista. Käy katsomassa!
Jäsenmaksut vuodelle 2021:
Henkilöjäsenyys 5 €, Perhejäsenyys 10 €
Kannatusjäsenmaksu 20 €
Tilinumero: FI12 5317 0340 0044 95
Tule mukaan toimintaan!
Lisätietoa: Jari Sihvonen (puh. 040 411 6350)

Revonlahden kyläkirja
Kansikyselyn tulos
Tulevan kyläkirjamme kansi valittiin neljästä eri vaihtoehdosta, jotka
esiteltiin sosiaalisen median eri kanavilla ja Siikasanomatkuntatiedotteessa nro 3/21.
Eniten kannatusta sai viereisessä kuvassa esitetty kansimalli.
Kirjamme lopullinen kansi suunnitellaan ja toteutetaan erillisessä taittoohjelmassa tämän mallin pohjalta. Kiitos mielipiteistänne!

Tavoiteaikataulu
Kyläkirja julkaistaan juhlavuonna 2022. Revonlahden vanha pappila,
nykyinen kotiseututalo täyttää tällöin 200 vuotta.
Lisäksi talon vihkimisestä Revonlahden kotiseututaloksi
on ensi vuonna kulunut 20 vuotta.

Revonlahden kotikyläyhdistyksen
kevätkokous
Aika: keskiviikko 7.4.2021 alkaen klo 18:00
Osallistuminen etänä Google Meetin kautta.
Ilmoittautumiset ennakkoon 3.4.2021 mennessä sähköpostilla
kotiseututalo@revonlahti.com tai puhelimitse 044 575 1755
ja samalla ilmoittaa oma sähköpostiosoite.

TERVETULOA!
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ENSI- JA TURVAKOTI
24/7
044 – 282 4211

TAPAAMISPAIKKA

Apua elämän myrskyihin
Ammattilaisten ohjaamaa keskustelu apua arkeen:
•

Läheinen uhkailee väkivallalla tai on väkivaltainen

•

Vanhemmat tarvitsevat apua ja tukea vauva arkeen

•

Vanhempien erotessa tarvitset tukea ja apua eroon liittyviin
asioihin

•

Lapsen ja vanhemman tapaamiseen tarvitaan turvalliset
olosuhteet

•

Teemme yksilö-ja parikeskusteluja tarvittaessa myös
verkossa, puhelimitse. Ota rohkeasti yhteyttä!

•

Palvelumme ovat maksuttomia.

TURVASSA, TURVAKOTI AINA AVOINNA 24/7!

050 – 352 7528

LÄHISUHDEVÄKIVALTATYÖ
050 - 329 4597

LASTEN
AUTTAMISTYÖ
050 – 329 4597

ERO
LAPSIPERHEESSÄ
044 – 240 4992

APUA MYÖS VERKOSSA
Arkisin klo 12-18 ja lauantaisin klo 14-17
Lasten ja nuorten oma chat auki arkisin 15-18
Voit tulla keskustelemaan matalalla kynnyksellä nimettömänä
ammattilaisten kanssa helposti chatissä:
Apua eroon, Apua väkivaltaan, Apua vauvaperheen arkeen,
Vauvaperhe ja päihteet.
Tule juttelemaan meidän kanssamme mielessäsi painavista asioista!
www.raahenensijaturvakoti.fi

RAAHEN ENSI-JA
TURVAKOTI R.Y
Fellmaninpuistokatu
11,92100 Raahe
www.raahenensijaturvakoti.fi
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Koukutu golﬁin!
KEVÄÄN 2021 ENSIMMÄISET ALKEISKURSSIT
SIIKAJOELLA:
• 15.5.–16.5. la –su / 15:00 – 18:30
• 29.5.–30.5. la –su / 15:00 – 18:30

TERVETULOA
Revonlahden koululle
RUUKIN KISAN
URHEILUKERHOON!
0-3-luokkalaisille keskiviikkoisin klo 17-18
ja 4-6-luokkalaisille klo 18-19

Tervetuloa opettelemaan lajin salat
rennossa ilmapiirissä! Opettajana toimii
seuran uusi pro Jari Lyytikäinen, jolla
on kokemusta pelaamisesta ja prona
toimimisesta niin Suomessa kuin
rajojemme ulkopuolellakin.
Kurssit ovat kaksipäiväisiä, kesto 3 – 4 h/pv ja järjestetään
Raahentienoon Golﬁn kentällä Siikajoella.
Ilmoittaudu: www.rtg.ﬁ/aloita-golf/greencard

terv. Miisa Karsikas ja
Marianna Keskitalo
Kerholaiset pesevät kätensä ennen kerhonalkua
sekä kerhon loppuessa ja
käyttävät käsidesiä.
Ruukin kisan kuntojaoston
pj. Henna Salonpää

www.rtg.ﬁ

Aurinkoista
pääsiäisen
aikaa
kaikille
kuntalaisille!

