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Apua elämäsi myrskyihin

Avopalvelut
Turvakoti
Ensikoti
Tapaamispaikka

 
Avopalvelut

 
 

Ero lapsiperheessä
työ

044 240 4992
 

Väkivaltatyön
avopalvelut
050 329 4597

 
Rytmiohjaus ja

tenavatupa
050 329 4597

 
 
 

Raahen ensi- ja
turvakoti ry

Fellmaninpuistokatu 11
92140 Raahe

 

            Turvakoti on
            avoinna 24/7               

044 282 4211
 
 

Läheinen uhkailee sinua väkivallalla tai on väkivaltainen 
Käyttäydyt väkivaltaisesti ja haluat apua 
Tarvitset tukea ja apua eroon liittyvissä asioissa 
Tarvitset apua ja tukea vauvan uniasioihin liittyen 

Lapsille vanhempien eron kokeneiden lasten
vertaistukiryhmä, uusi ryhmä alkaa viikolla 41.  

Naisten Oma, avoin ryhmä väkivaltaa tai sen uhkaa
kokeneille naisille. Voimaa vertaistuesta!  

 
Ammattilaisten ohjaamaa keskusteluapua avopalveluissa  

 

Yksilö- ja parikeskusteluja järjestetään myös verkossa ja
puhelimitse. Palvelumme ovat maksuttomia.   

Ota rohkeasti yhteyttä! 
 
 

Ajankohtaista avopalveluissa 
 Ryhmätoimintaa

 

Lisätietoja ryhmistä sekä muusta toiminnasta löydät
internetsivuiltamme osoitteesta
www.raahenensijaturvakoti.fi 
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Lämmin  
Kiitos!

Teille jotka olette 
lahjoittaneet  

Mäkelänrinteelle 
puolukkaa,  

mustaherukkaa  
ja omenoita.
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Valtuustokausi on lähtenyt käyntiin hyvässä yhteistyös-
sä. Kaksi valtuuston kokousta on takana ja koulutukset 
aloitettu. Valtuusto pääsee heti tositoimiin. Päätettä-
väksi tulee ensi vuoden talousarvio ja Mäkelänrinteen 
hankesuunnitelma. Kuntastrategiaa pääsemme työstä-
mään heti vuodenvaihteen jälkeen, joten asioihin pereh-
tymistä riittää.

Viime kokouksessa saimme kokea korona-ajan hyvin 
toimineiden nettiyhteyksien haavoittuvuuden ja ongel-
mat, joten loppuvuoden kokoukset järjestetään läsnä-
olokokouksina. Valtuustolla tulee olla jatkossakin mah-
dollisuus etäkokouksiin, joten tämä vaatii valtuutetuilta 
erityistä huomiota kokoustekniikkaan ja järjestelmän 
hallintaan.

Kesän aikana kunnassamme on tehty merkittävä 
määrä talkootyötä. Talkootyönä on järjestetty eri tapah-
tumia. Oli ilahduttavaa, että tänä vuonna saimme osal-
listua Luomu- ja lähituotemarkkinoille, koska monia ta-
pahtumia on jouduttu perumaan koronan aiheuttamien 
rajoitusten vuoksi. Toivottavasti saamme ensi vuonna 
osallistua Paavolan markkinoille, joka on monivuotinen 
perinne ja kuntalaisille tärkeä tapahtuma.

Talkootyötä on tehty myös Virkistävä Siikajoki -hank-
keessa. Hanke on aktivoinut kyläläisiä uusien virkistys-

SIIKAJOEN KUNTATIEDOTE 10/2021

Jaetaan jokaiseen siikajokiseen talouteen
Painos: 2600 kpl
Seuraavan Siikasanomien materiaali ehdottomasti
MA 18.10. klo 15 mennessä os. kuntatiedote@siikajoki.fi
Lehti 11/2021 ilmestyy 28.10.2021

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

KOHTI PAREMPAA SIIKAJOKEA
paikkojen rakentamiseksi. Hankkeen osalta työt ovat 
vielä kesken ja mukaan kaivataan vireitä yhdistyksiä, 
jotka voisivat toimia kylällä vetovastuussa talkoiden jär-
jestämiseksi. Kunnan nettisivuilta saa lisätietoa hank-
keesta. Haluan kiittää kaikkia talkoisiin osallistuneita. 
Olette tehneet mahtavaa työtä kuntamme ja kyliemme 
viihtyvyyden ja elinvoimaisuuden lisäämiseksi.

Loppuvuodesta avaamme kunnan nettisivuille Siika-
joki-Areenan. Siikajoki-Areenan avulla kaikki pääsevät 
kertomaan, millainen olisi tulevaisuuden kunta, Siikajoki! 
Kyselytutkimuksen tavoitteena on mm. kunnan elinvoi-
man ja vetovoiman lisääminen ja pitovoiman vahvistami-
nen.  Me valtuutetut olemme kiinnostuneita tietämään, 
mitä kuntalaisille kuuluu ja miten kuntaamme voisi ke-
hittää. Tämän kyselytutkimuksen kautta avataan jokai-
selle siikajokiselle mahdollisuus ottaa osaa kuntamme 
kehittämiseen. Kyselyn vastaukset käsitellään luotta-
muksellisesti ja valtuutetut saavat tärkeää tietoa kun-
tastrategiamme päivittämiseen. Toivon, että löydät ai-
kaa Siikajoki-Areenan kyselyyn vastaamiseen. 

Ihanaa syksyn aikaa, tavataan ja pidetään yhteyttä!

Yhteistyöterveisin,
Riitta-Liisa Salmenkangas

valtuuston puheenjohtaja

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.

SEURAAVA SIIKASANOMAT  
11/2021 ILMESTYY  

TO 28.10.2021  

Aineistot MA 18.10. klo 15 mennessä  
os. kuntatiedote@siikajoki.fi

sanomatsanomat
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AJANKOHTAISTA TYÖLLISYYSPALVELUISTA
Kuntakokeilun toimipiste Siikajoella sijaitsee työllisyyspalveluiden toimitiloissa (Ruukinkuja 3, 92400 Ruukki). 
Siikajoen toimipisteellä otetaan asiakkaita vastaan ajanvarauksella. Ajanvaraus numerosta 0295056130.  
Lisätietoa löytyy osoitteesta https://tyollisyyskokeilu.raahe.fi/tyollisuuskokeilu

MUN KAMMARI -TOIMINTA ALKAA TAAS!
Suosittu Mun kammari -toiminta starttaa jälleen. Sieltä saa tietoa erilaisista palveluista ja mahdollisuuksista. 
Lisäksi voi halutessaan esittää kysymyksiä. Syksyllä on tulossa kolme infoa ja jatkoa seuraa helmikuussa 2022.
19.10. klo 12-13 Siikajoen Solina Osk esittäytyy ja kertoo työllistymismahdollisuuksista

TYÖTÄ, TAITOA JA TUKEA -HANKKEEN TULEVAT KOULUTUKSET
12.10. klo 18-20 Facebookin perusteet (Teams) ja 19.10. klo 18-20 Instagramin perusteet (Teams)
Ilmoittaudu koulutuksiin hankkeen kotisivuilla

SIIKAJOEN SOLINA OSK ETSII TYÖNTEKIJÖITÄ!
Siikajoen Solina on monialainen työosuuskunta ja siihen etsitään mukaan eri alojen osaajia. Tarvitsemme työn-
tekijöitä siivoustehtäviin, piha- ja puutarhatöihin sekä pienimuotoisiin kiinteistöhuollon tehtäviin.
Etsimme myös kokoaikaista osuuskunta-avustajaa (toimistotyöt sekä osuuskunnalle tulevien toimeksiantojen 
tekeminen oman osaamisen mukaan). Edellytyksenä palkkatukioikeus.
Ota yhteyttä hankehenkilöstöön, mikäli kiinnostuit.

JÄSENEKSI OSUUSKUNTAAN
Osuuskuntaan on myös mahdollista liittyä jäseneksi edelleen. Voit olla työtön, työllinen, eläkkeellä, vapaalla. Jos 
sinulla on osaamista, jota haluaisit hyödyntää ansaitsemistarkoituksessa, mutta et halua ruveta yrittäjäksi, 
tule osuuskuntaan! Voit liittyä osuuskuntaan myös kannattajajäseneksi, jolloin tuet paikallista työllistämistä ja 
Siikajoen palveluiden monipuolistamista.

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

SIVISTYSTOIMI
SIIKAJOEN NUORISOPALVELUT
Etsivä nuorisotyöntekijä Veera Karppinen  p. 040 3156 243
Nuoriso-ohjaaja Elina Matkaselkä p. 040 3156 255 
Nuorten työvalmentaja Kristiina Tuukkanen p. 040 3156 256
etunimi.sukunimi@siikajoki.fi
Siikajoen nuortentalo Ruori, Pekkalantie 11, 92400 Ruukki

FACEBOOKISSA
Siikajoen Nuortentalo Ruori
Satelliitin Jenna (Veera)
Satelliitin Kristiina
Siikajoen Nuoriso-ohjaaja Elina
 
INSTAGRAM 
NuortentaloRuori 
satelliitin_veera
satelliitin_kristiina
Siikajoennuorisotoimi_ellu

JOKO SÄÄ SEURAAT MEITÄ SOMESA? 
tiktok: nuortentaloruori     snäpchat: Nuortentalo Ruori

Noudatamme ajankohtaisia koronaohjeistuksia. Muu-
tokset ovat mahdollisia. Seuraathan meitä somessa, 
sieltä saat reaaliaikaisen tiedon.

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

Kaikki kunnan nuorisopalvelut löytyvät osoitteesta Pek-
kalantie 11. Täällä sijaitsee nuortentalo Ruori.  Lisäksi 
nuortentalo Ruorilta löytyy Siikajoen 4H-yhdistys sekä 
kunnan liikuntatoimi. Noudatamme ajankohtaisia koro-
na ohjeistuksia toiminnoissamme. Seuraathan somes-
ta reaaliaikaiset tiedot. Tulethan toimintoihin vain ter-
veenä :)

NUORISO-OHJAAJAN TERVEISET: 
Tuu sääkin mukaan nuorisotoimen palveluihin! Kunnan 
nuorisopalvelut kuuluvat kaikille Siikajoen kunnan lapsille 
ja nuorille. Meillä on kohdennetusti erilaisia toimintoja 
eri-ikäisille lapsille ja nuorille. Alempana löydätkin nuori-
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sotyön tarjoamat palvelut lapsille ja nuorille kohdenne-
tusti. Palvelumme ovat lähtökohtaisesti maksuttomia, 
jotta jokaisella lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus 
osallistua toimintoihimme. Syyslomalle nuorisotoimi 
järjestää alakoululaisten leiripäiviä, nuorten nuokkarei-
ta, nuorten Game of thrill- tapahtuman, nuorten lanit. 
Näistä toiminnoista tulee infoa lähiaikoina. Lisäksi tiedo-
tamme toiminnoista wilman kautta. 

Mikä se nuokkari oikein on? Nuokkari on paikka, jo-
hon ovat tervetulleita varhaisnuoret sekä nuoret juuri 
sellaisina kuin ovat. Siellä saa viettää vapaa-aikaa oles-
kellen, pelaillen, yhdessä tehden ja touhuten. Välillä on 
luvassa erilaisia kilpailuja, turnauksia, visoja. Välillä saa-
tetaan leipasta, kokkailla tai vaikkapa katsoa yhdessä 
leffaa. Nuokkarilla on aina aikuinen. Meillä nuokkarilla 
on myös muutamia perus sääntöjä: tilamme on syrjin-
nästä vapaa-alue- tilalle ovat tervetulleita kaikki, meillä 
ei kiusata ketään ja kohdellaan toisia sekä välineistöä 
hyvin. Myöskään energiajuomat tai erilaiset päihteet ei-
vät kuulu tilalle. Vanhemmat ovat tervetulleita myöskin 
tutustumaan nuortentalo Ruorille :)

Somekanavissamme pääset kurkkaamaan myöskin 
meidän arkea. Ihanaa syksynaikaa! Terkuin Ellu, nuoriso-
ohjaaja

P.S. Nuorisotyönviikkoa vietetään viikolla 41, joka 
tietysti näkyy myöskin toiminnoissamme. Lisäksi lu-
vassa muun muassa someskabaa!

NUORTEN TYÖVALMENNUS (NUORTEN 
PAJA)
Siikajoen nuorisotoimessa järjestetään Satelliitti-työval-
mennusta. Mikäli olet alle 29-vuotias, työtön tai muu-
ten 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 nuorel-
le löytyisi omia tulevaisuuden suunnitelmia tukeva väy-
lä, jota pitkin lähteä etenemään. Työvalmentaja tukee 
nuorta tarpeen mukaan myös yksilöohjauksella.

Mikäli kiinnostuit toiminnasta, ota rohkeasti yhteyttä 
työvalmentajaan, sosiaalityöntekijään tai etsivä nuoriso-
työntekijään.

Elina on jäänyt vanhempainvapaalle ja minä, Kristiina 
Tuukkanen olen tullut jatkamaan Elinan (Jaakola) työtä 
nuorten pajalaisten kanssa. Jatkamme tietysti yhteis-
työtä eri verkostojen kanssa ja autamme nuoria löytä-
mään omaa polkuaan. Syksyn väriloisteessa jatkamme 
ja tulethan moikkaamaan, jos joitain kysymyksiä heräsi! 
Terkuin Kristiina Tuukkanen 
Nuorten työvalmentajaan saat yhteyden 
p. 040 3156 256 /Kristiina Tuukkanen.

ETSIVÄ NUORISOTYÖ
Etsivä nuorisotyö on 15-29-vuotiaille nuorille tarkoitet-
tu palvelu. Etsivä nuorisotyöntekijä auttaa nuorta juuri 

niissä asioissa, joihin nuori itse kaipaa apua. Palvelu on 
nuorille maksutonta, luottamuksellista ja aina vapaaeh-
toista. Halutessaan tukea voi saada myös nimettömäs-
ti. Yhteyttä etsivään nuorisotyöntekijään voi ottaa nuori 
itse tai nuoren vanhemmat tai kaverit.

Etsivän nuorisotyöntekijän työpiste löytyy nuorten-
talo Ruorilta osoitteesta Pekkalantie 11. Etsivään voit 
olla yhteydessä soittamalla, laittamalla viestiä, somen 
kautta tai tulla jututtamaan Ruorille. Ole rohkeasti yh-
teydessä! Mietitään yhdessä ratkaisuja elämän haasta-
viin tilanteisiin ja mieltä painaviin juttuihin. 

Satelliitti- etsivä nuorisotyö toimii Raahen, Siikajoen 
ja Pyhäjoen alueilla.  Mikäli tiedät nuoren, joka voisi hyö-
tyä etsivän nuorisotyön palveluista tai koet itse toimin-
nan olevan sinua varten, ota yhteys etsivään nuoriso-
työntekijään.
Etsivä nuorisotyöntekijä,
Veera Karppinen p. 040 3156 243

ALLE KOULUIKÄISET

Perhefutis Ruukissa torstaisin!
”Suunnattu 2-6-vuotiaille yhdessä vanhemman kanssa. 
” Torstaisin klo: 17.00-17.45, Ruukissa Kärkiniemen ur-
heilukentällä. Ilmojen kylmetessä siirrytään sisätiloihin. 
Sään mukainen vaatetus ja juotavaa mukaan. Osallistu-
jille maksuton.  Järjestää: FC Raahe yhteistyössä Siika-
joen nuoriso-ja liikuntatoimien kanssa.
Lisätietoja Katrilta iltapäivisin p. 050 304 6350

Suunnitteilla on RAS Perhetyön kanssa Ipanaklubi 
(vertaistukea ja kohtaamisia nuoret vanhemmat ja pie-
net lapset) –toiminta. 

ALAKOULULAISET

Varhaisnuorten nuokkarit (4-6-lk) nuortentalo 
Ruorilla!
Nuortentalo Ruorilla keskiviikkoisin varhaisnuorten 
nuokkarit. Suunnattu 4-6- luokkalaisille. 
Varhaisnuokkarit on, Ruukin kylällä, nuortentalo Ruorilla 
(Pekkalantie 11) keskiviikkoisin klo: 14.00-15.30. 
Jos kaipailet lisätietoja, laita viestiä nuoriso-ohjaaja Ellul-
le p. 040 3156 255. Järj. Nuorisotoimi

Futisnuokkari 10-18-vuotiaille Ruukissa!
”Tuu mukkaa sellaisena kun oot!”
Futisnuokkari torstaisin klo: 18.00-19.00. Paikkana on 
Ruukin Kärkiniemen urheilukenttä. Ilmojen kylmetessä 
siirrytään sisätiloihin. Toiminta on osallistujille maksu-
tonta. Sään mukainen vaatetus ja vesipullo mukkaa! 
Jos kaipaat lisätietoja, niitä saat iltapäivisin Katrilta p. 
050 304 6350 
Järjestää: FC Raahe yhteistyössä Siikajoen nuoriso-ja 
liikuntatoimien kanssa.

Tulossa syyslomalle leiripäivät alakoululaisille! 
Leiripäivistä tiedotetaan pikimmiten.

YLÄKOULULAISET JA 2.ASTE

Nuortentalo Ruorin nuokkarit avoinna nuorille!
Nuortentalo Ruorilla alkaa jälleen nuokkareiden syksy.  
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Suunnattu 7-luokkalaisista ->
Nuokkarit ovat avoinna nuorille keskiviikkoisin klo: 16.00-
19.00 sekä perjantaisin klo: 18.00-21.00. 
Jos kaipailet lisätietoja niin laita viestiä nuoriso-ohjaaja 
Ellulle p. 040 3156 255
Järj. Nuorisotoimi

Kaipaatteko kaveriporukalle paikkaa, jossa olla, 
hengailla ja pelailla? 
Nuortentalo Ruori on just Sua varten!
Nuorisotoimi mahdollistaa nuorten kaveriporukoille va-
rata Ruoria n.2-3 tunniksi kerrallaan arki iltapäivisin 
sekä iltaisin. Sekä myöskin lauantai päivisin ja iltaisin. 
Ruorilla on mahdollisuus tulla viettämään aikaa jutellen, 
olellen, pelaillen, askarrellen tai vaikkapa leipoen. Jos 
sun kiinnostus heräsi, niin otappa puhelin käteen ja laita
viestiä nuoriso-ohjaaja Ellulle p. 040 3156 255 

Futisnuokkari 10-18-vuotiaille Ruukissa!
”Tuu mukkaa sellaisena kun oot!”
Futisnuokkari torstaisin (9.9. alkaen) klo: 18.00-19.00. 
Paikkana on Ruukin Kärkiniemen urheilukenttä. Ilmojen 
kylmetessä siirrytään sisätiloihin. Toiminta on osallistu-
jille maksutonta. Sään mukainen vaatetus ja vesipullo 
mukkaa! Jos kaipaat lisätietoja, niitä saat iltapäivisin 
Katrilta p. 050 304 6350 
Järjestää: FC Raahe yhteistyössä Siikajoen nuoriso-ja 
liikuntatoimien kanssa

Syyslomalle tulossa:
Nuorisotoimi ja Ruukin kirjasto ylpeänä esittää: Nuor-
ten Game of Thrill syyslomalla. 
Tapahtuma on suunnattu 13-18-vuotiaille. Luvassa on 
muun muassa lautapelejä, palapelejä, hyvää ruokaa,
 yhdessä olemista ja tekemistä. Tapahtuman tarkempi 
ajankohta ilmoitetaan pikimmiten. 
Lisätietoja saat nuoriso-ohjaaja Ellulta p. 040 3156 255 
tai kirjasto-ja kulttuurijohtaja Tuulalta p. 040 3156 302. 

Nuorten nuokkareita tulossa syyslomalle, ajan-
kohdat tarkentuu lähiaikoina. 

Nuorten (13-17-vuotiaiden) lanit tulossa Ruuk-
kiin, nuortentalo Ruorille!  Haluaisitko sää olla mu-
kana järjestämässä/ideoimassa niitä? Jos haluat ota 
yhteyttä nuoriso-ohjaaja Elluun p. 040 3156 255

ETSIVÄN NUORISOTYÖN JA NUORTEN 
TYÖPAJAN JÄRJESTÄMÄÄ AVOINTA 
TOIMINTAA 15-29-VUOTIAILLE
Muutokset mahdollisia. Seuraa tiedotusta sosiaali-
sen median kanavissa.

Aikalisä-palvelu 
Aikalisä-palvelu on kaikille kutsuntaikäisille nuorille tar-
koitettu palvelu, jossa nuori saa tukea elämäntilanteen 
selvittelyyn, apua parhaiden ratkaisujen löytämiseen 
sekä tietoa ja ohjausta erilaisiin palveluihin. Toiminta on 
aina luottamuksellista, vapaehtoista sekä maksutonta 
ja siihen voi hakeutua ennen kutsuntoja, kutsunnoissa, 
palveluksen aikana tai palveluksen päättyessä. Siikajoen 
kunnassa aikalisä-ohjaajana toimii etsivä nuorisotyönte-
kijä Veera. Ota yhteyttä, niin selvitellään asioita yhdessä 
p. 040 3156243 (myös whatsapp ja somet käytössä). 

Siikajoen kunnassa kutsunnat ovat tänä vuonna  
Siikajoenkylällä Komppalinnassa maanantaina 18.10.  
klo 9.00! Nähdään siellä!

Betonipaja Ruorilla To 7.10. klo 9.00-13.30 
Valmistetaan betonista kynttilälyhtyjä syksyn pimeitä il-
toja valaisemaan. Tarjolla lämmin ruoka. 
Ilmoittautumiset ja lisätietoja etsivä nuorisotyöntekijä 
Veeralta p. 040 3156 243. 

Mun kammari – Siikajoen Solina Osk Ti 19.10. klo 
12-13.30
Mun kammari toiminta starttaa jälleen! Siikajoen Solina 
Osk kertoo toiminnastaan Teams-yhteydellä toteutetus-
sa infossa. Voit tulla katsomaan infoa Ruorille tai katsoa 
sen itsenäisesti Teams-yhteydellä. Suora linkki tapahtu-
maan löytyy Siikajoen kunnan sivujen tapahtumakalen-
terista.
Lisätietoa etsivä nuorisotyöntekijä Veeralta p. 040 
3156 243.

Päiväreissu seikkailupuisto Pakkaan Kalajoelle 
To 21.10. 
Pakataan evästä mukaan ja lähdetään viettämään mu-
kava päivä Kalajoelle seikkailupuisto Pakkaan! Reissu on 
osallistujille maksuton. Mukaan mahtuu rajallinen mää-
rä nuoria. Lisätietoa ja ilmoittautumiset 13.10. mennes-
sä etsivä nuorisotyöntekijä Veeralle p. 040 3156 243. 

LASTEN JA NUORTEN KYLÄKOHTAINEN 
KERHO- & HARRASTUSLISTA 
Hox - Tosi tärkeä juttu :) Eli ilmoitatko minulle osoit-
teeseen marko.aijala@siikajoki.fi kerhot ja muut har-
rastus-aktiiviteetit joita kylälläsi joko on tai mahdolli-
sesti pidät & ohjaat :)

Aktiviteetin nimi? Paikka? Aika ? Yhteystiedot & 
muuta? Kokoan niistä listan josta näkee kaiken mahdol-
lisen tarjolla olevan osoitteesta www.siikajoki.fi 

Korostan siis että kaikki muukin aktiviteetti - ei 
pelkästään liikunta :)  KIITOS - lapsiperheiden psta!

SALIVUOROT
Salivuorot näet www.siikajoki – liikuntatoimi – salivuo-
rot. Vapaita vuoroja voipi tiedustella liikuntasihteeriltä. 
Laskutus: Sivistyslautakunnan päätöksellä (v2020) 
koko varauskausi laskutetaan. 

TAVALLISET TALLAAJAT 
eli senioreiden liikuntaryhmät ovat startanneet :)
Kuntosaliryhmät kokoontuvat seuraavasti: Maanan-
taina Paavola & Revonlahti. Tiistaina Ruukin Tallaajat ja 
Torstaina Paavolassa vielä toinen vuoro. 

LIIKUNTATOIMI
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 Siikajoen kunta aloittaa matkansa kohti Oulun
alueen kulttuuripääkaupunkivuotta 2026
tapaamalla Oulu2026-projektityöryhmän

edustajia Ruukin pääkirjastossa
maanantaina 18.10. klo 11:45.

Tervetuloa  kaikki tulevista kuntamme
hankeprojekteista kiinnostuneet tähän

tilaisuuteen!

Tilaisuuden jälkeen sovimme yhteisen ideointi-illan
ajankohdasta, jossa voimme alkaa miettiä, 

kuinka voisimme kulttuurin keinoin luoda hyvinvointia ja
elinvoimaa alueellemme.

Pääsemme  oululaisten kanssa miettimään alueemme 
vetovoimatekijöitä mm. matkailun  kannalta ja
kyselemään esimerkiksi hankkeiden erilaisista

rahoitusnäkymistä.

KIRJASTOPALVELUT
KIRJASTOJEN AUKIOLOAJAT:
pääkirjasto p. 040-3156 303  
ma 12-20, ti-to 12-19, pe 10-16
- hiljainen tila, jossa asiakastietokone ja  
  mustavalkotulostin
- neuvotteluhuone n. 10 henkilölle,  
  varaa puhelimitse aika
Komppalinnan lähikirjasto p. 040-3156 350
- palveluajat ma 12-19 ja ke 9-15
- omatoimi 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

PÄÄKIRJASTON LUKUPIIRI 1.10. KLO 18
Ullmann: Rauhattomat

PÄÄKIRJASTON LOKAKUUN NÄYTTELY:
”Satua ja siksi niin totta” – Eija Kuoppalan akryyli- ja 
öljyväritöitä

KOMPPALINNAN LÄHIKIRJASTON 
LOKAKUUN NÄYTTELY:
Minun Siikajokeni -valokuvakilpailun parhaimmisto

Myös Vesitallaajat aloittavat jumppansa Raahen Vesi-
pekassa lokakuun aikana Näistä lisää infoa netissä & 
facessa ja tiedustella voipi toki allekirjoittaneelta. 

MASSALIIKUNTAKAMPANJAT
Viime kauden kylien väliset palakinnot jaettiin Pitäjäpäi-
vien torilla. Kesä- / heinäkuussa suhkitun pyöräilykam-
panjan arvontapalakittujen listan näet nettisivuiltamme 
sekä Siikajoen liikuntatoimi & virkistysalueet facebook 
sivulta jota voit muutes lukea nettisivujemme kautta. 
Palkinnot toimitetaan kotiin. Seuraava kampanja onkin 
sit KUNTOSALIKUUKAUSI marraskuussa :)

HUOM! HUOM! 
Kunta vastaa kuntosalien  ylläpitosiivouksesta 1 x vko, 
tila & laiteturvallisuudesta, mutta hygienia-asioissa 
korostuu myös käyttäjän oma vastuu: • Salille EI SAA 
TULLA SAIRAANA • vaatteiden vaihto kotona • vältä 
yleisen WC:n käyttöä • PESE KÄDET ENNEN SALILLE 
TULOA, KÄSIDESIÄ ON KUNTOSALIKÄYTTÄJILLE • omi-
en hanskojen käyttöä suositellaan • Ota oma pyyhe mu-
kaasi • Salilta löytyy pesuaineliuospullo ja kertakäyttö- 
pyyhkeitä, pyyhi käyttämäsi laite • HUOMIOI TURVAVÄLI!

TOIMINTAA 
Puulaakit, turnaukset, kärppäreissut yms. Näitä toimin-
toja tullaan järjestämään sikäli kun koronatilanne antaa 
myöden.

NÄISTÄ EKANA on tulossa KÄRPPÄREISSU syyslo-
maviikolla keskiviikkona 27.10.2021. Tällöin Raksilassa 
vastaan asettuu Lahden Pelicans. Lippuja en saanut 
vielä tilattua koska ne tulevat myyntiin vasta lokakuun 
toisella viikolla. Bussilla mennään kuten tavallista. Lähtö 
Paavolasta klo 16.20 - Ruukki - Revis -Siikajoenkylä. Kus-
tannus sulle on istumapaikkalippu ja pieni kyytimaksu. 
Nää selekiää kuhan saan liput tilattua :) Ilmoittautumi-
set marko.aijala@siikajoki.fi tai 04031562421 (mielui-
ten viestinä) 

PALAUTE 
Liikuntapaikkoja koskeva palaute meilinä marko.aijala@
siikajoki.fi eli niin isommat kuin pienemmätkin jutut niin 
saadaan ylläpidettyä yhä paremmin meidän kunnan laa-
jaa liikuntapaikkaverkostoa :)

T. Liikuntasihteeri & Järjestöyhdyshenkilö, Make
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SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
RUUKIN JA SIIKAJOENKYLÄN TERVEYSASEMAT
Aukioloajat ja ajanvaraus lääkärin ja hoitajan vas-
taanotoille
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: Hoitajan 
vastaanotto on koronarokotteiden ja -näytteenottojär-
jestelyjen vuoksi avoinna keskiviikkoisin klo 8-16.  Ma, ti, 
to ja pe asiakkaat ottavat yhteyttä joko Ruukin tai Raa-
hen terveysasemalle. Hoitajan vastaanotto on kiinni 
syyslomaviikon 43. Ajanvaraus: klo 8–10 välisenä ai-
kana jätä takaisinsoittopyyntö puh. 08 849 4632. Hoi-
totarvike- 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 oirei-
ta, kysy tarvittaessa neuvoja hyvinvointikuntayhtymän in-
fektiopoliklinikalta puh. 040 135 8530 ma-pe klo 8-15, 
la-su klo 9-16. Koronarokotusten puhelinneuvonta ja 
rokotusaikojen peruutus on ma-pe klo 8-10 ja nro 040 
135 8577.
Sähköisen lääkemääräyksen uudistamista voi pyytää 
apteekista, NettiRassin tai Omakannan kautta sekä 
omalta terveysasemalta. Sähköinen lääkemääräys uu-
distetaan 8 vuorokauden kuluessa.

LABORATORIO
Ruukin terveysasemalla laboratorion näytteenotto on 
avoinna ti, ke ja pe klo 7.05–12.00, vain ajanvarauksella. 
Siikajoenkylän terveysasemalla laboratorion näytteen-
otto on avoinna joka toinen keskiviikko (pariton viikko) klo 
7.30 -10.30, vain ajanvarauksella. 
HUOM. Laboratorioon aika varataan netistä NordLabin 
ajanvarausjärjestelmästä (www.nordlab.fi) tai puheli-
mitse arkisin klo 7-18 puh. 020 619 8019. 

SUUN TERVEYDENHUOLTO
Ruukin hammashoitola on avoinna ma-to klo 8-16 ja  
pe klo 8-14. Ajanvaraus: ma-to klo 8-15, pe klo 8-14,  
puh 08 849 4728, klo 8-9 välisenä aikana jätä takaisin-
soittopyyntö. Siikajoenkylän hammashoitolassa ham-
maslääkäri on paikalla ti ja to, oikomishoidon hammas-
lääkäri paikalla joka toinen keskiviikko ja suuhygienisti on 
paikalla maanantaisin. Ajanvaraus: ma-to klo 8-15, pe 
klo 8-14, puh 08 849 4732, klo 8-9 välisenä aikana jätä 
takaisinsoittopyyntö.
Iltapäivystys on arkipäivisin klo 16–21 sekä viikonloppui-
sin ja arkipyhinä klo 8–21 Kokkolan pääterveysasemal-
la puh. 06 828 7461. Soita aina ennen päivystykseen 
hakeutumista. Yöaikaan klo 21-08 suun terveydenhuol-
lon päivystyksestä vastaa Pohjois-Pohjanmaan sairaan-
hoitopiiri OYS yhteispäivystyksessä. Soita päivystyksen 

puhelinneuvontaan 08 315 2655 aina ennen yhteispäi-
vystykseen 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). Syyslomaviikolla 43 Ruukin neuvolan pu-
helintunti on ke 12-13 ja terveydenhoitaja on paikalla 
keskiviikkona. Muutoin neuvola on kiinni.
Siikajoenkylän terveysaseman neuvolan puhelintunti 
on ma–pe klo 12–13 puh. 044 439 4634. Siikajoenky-
län neuvola on kiinni syyslomaviikolla 43.
Ajanvaraukset lastenneuvolaan 1-5-vuotiaille ja 6-vuo-
tiaiden esikoulutarkastuksiin kouluille voi tehdä myös 
NettiRassin kautta.

KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO
Ruukin koulu, Siikajoen lukio: terveydenhoitaja Tuula 
Lehto puh. 044 439 4624. Gumeruksen, Paavolan ja 
Luohuoan koulut: terveydenhoitaja Henna Puolitaival 
puh. 040 135 7949. Revonlahden koulu: terveyden-
hoitaja Tuuli Ahonperä puh. 044 439 4634. Ruukin 
luonto- ja hevoskeskus (Ruukin maaseutuopisto): ter-
veydenhoitaja 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 sai-
raanhoitaja 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 Ruu-
kin 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 Mar-
ju Seppä, puh. 040 135 7915, alle 65-vuotiaat pysyvästi 
työkyvyttömyyseläkkeellä olevat.
Aikuissosiaalityön postit voi jättää Ruukin terveysase-
man 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
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Raahen seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry/OmaisOivan toiminta  
on suunnattu kaikille Raahen seutukunnan omaishoitajille ja läheisille, 
riippumatta omaishoitotilanteesta tai siitä saako kunnallista 
omaishoidon tukea. Omaishoitajana voit osallistua toimintaamme yksin 
tai yhdessä läheisesi kanssa. Myös entiset omaishoitajat ja               

                vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita.   
Syksyn 2021 tapahtumia  
pe 1.10., 29.10. ja 26.11. klo 12 Puheenjohtajan etäpäiväkahvit Teams-yhteydellä, ilmoita 
sähköpostiosoitteesi Riitalle päiväkahveja edeltävään päivään mennessä. Annamme tarvittaessa opastusta 
etäyhteyksien käytössä! 
ke 20.10., 17.11. ja 15.12. klo 13-14.30 Päiväkahvit Heikinhovissa (Heikintie 1, Siikajoenkylä) 
ke 20.10. klo 17 Yhdistyksen yhdistetty kevät- ja syyskokous OmaisOiva toimistolla  
to 21.10. klo 13 Tutustutaan Raahen kirjaston palveluihin Praatissa (ent. Suomalaisen kirjakaupan tila, 
Kirkkokatu 43 Raahe) 
lokakuussa (päivä vielä avoin) klo 17-18.30 seutukunnallinen erityislasten vanhempien ryhmä Psyykellä 
(Rantakatu 58, Raahe) 
pe 5.11. klo 11-12 ohjattua kuntosaliharjoittelua Kuntokeskus Sisussa, Kauppakeskus Mastossa 
(Ollinkalliontie 3, Raahe 1.krs), pieni omavastuu. Ryhmä kokoontuu 10 kertaa perjantaisin. Et tarvitse 
aiempaa kokemusta kuntosaliharjoittelusta. 
ma 8.11. klo 16 Yhdistyksen 20-vuotisjuhla Raahen Hovissa, ennakkoilm. 28.10. mennessä 
pe 12.11. klo 9.30-14.30 Omaishoitajien Juhlapäivä TEAMS-yhteydellä Raahen Hovin Brahe-kabinetissa, 
ennakkoilm. 5.11. mennessä (sis. kahvit ja lounas), yhteistyössä JEDUN opiskelijoiden kanssa 
 
Ovet-valmennus®; tietoa omaishoitajuudesta, tukipalveluista, muutoksen kohtaamisesta ja vertaistuesta 
- 1.-29.11. Omaishoitajaliiton järjestämä eOvet-kurssi etäomaishoitajille verkossa, hae 25.10. mennessä 
omaishoitajat.fi/tapahtumat 
- la 13.11. ja 20.11. klo 9-16 kaksipäiväinen Ovet-valmennus kaikille läheistään avustaville Hyvinvointipiste 
NeuvoRassissa (Kirkkokatu 28, Raahe), ennakkoilm. 5.11. mennessä 
 
Ajankohtaisen tiedon toiminnastamme löydät Raahelaisen Järjestöt palstalta, 
www.raahenomaishoitajat.fi sekä Facebookista. 
 
Lisätietoa ja ennakkoilmoittautumiset OmaisOivan työntekijöille. 
OmaisOivan työntekijät:  
Riitta Sipola p. 044 551 6803 (riitta.sipola@raahenomaishoitajat.fi) ja  
Milla Haapaniemi p. 044 551 6804 (omaisoiva.raahe@gmail.com)     
OmaisOiva toimisto: Kauppakeskus Masto, 2krs. (Ollinkalliontie 3, Raahe, Citymarkettia vastapäätä). 
Toimisto on avoinna pääsääntöisesti maanantaisin klo 9-13. Työntekijät tavoitat myös muina arkipäivinä. 

 
#OmaishoitoKoskettaaJokaista #Omaishoitoyhteisö 
  
 

 

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 vammaispalvelu- 
ohjaaja Marjo Lokka 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, neuvon-
taa 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: neuvoras-
si@ras.fi. www.facebook.com/neuvorassi.
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Eläkeliiton Ruukin yhdistyksen toiminta on käyn-
nistynyt.
Revonlahden kuntoiluryhmä/Tavalliset tallaajat 
koulun kuntosalilla maanantaisin klo 14 alkaen. 
Ruukin kuntoiluryhmä/Tavalliset Tallaajat 
Ruukin kuntosalilla (pesäpallokentän vieressä) tiistai-
sin klo 10 alkaen. 
Bocciaa pelataan yhdessä Ruukin invalidien kanssa 
keskiviikkoisin klo 14.40 alkaen Ruukin liikuntahallis-
sa (ent. yläasteen sali). 
Ruskakerho joka parillisen viikon torstai klo 12 
(huom! uusi kellonaika). 
Seurailkaa ilmoittelua facebookissa - yhdistyksen ko-
tisivuilla elakeliitto.fi/yhdistykset/ruukki  -  Siikajo-
kilaakson järjestöpalstalla - ja kuntatiedotteessa. 
Yhdistyksen toimintaa (esimerkiksi jäseneksi liittymi-
nen) koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä puheen-
johtaja Matti Lassilaan puh. 0407265401, sähkö-
posti lassila.matti@kotinet.com  tai sihteeri Riitta 
Pietarilaan puh. 0505500503, sähköposti riitta.
pietarila@ph-parts.com. 
Tullaan vain terveinä – Tervetuloa!

Revonlahden kotiseututalo - tervetuloa vieraaksi! 
Kaunis, historiallinen ja tunnelmallinen pappila on vuokrattavissa juhliin ja 
monenlaisiin tilaisuuksiin.  
⁃ Astiasto riittää 70 hengelle ja keittiössä  on kaksi isoa jääkaappia.  
⁃ Siivoamme ja laitamme halutessanne pöytäliinat pöydille juhlaa varten.  
⁃ Talossa on nyt kaksi vessaa ja lattiat on maalattu.  
⁃ Papinkanslian lattia on uusittu ja yläkerran purettuihin pesutiloihin on 

rakennettu viihtyisä aulahuone.  
⁃ Ilmalämpöpumppu tuo huoneisiin lisälämpöä.  
Lisätietoa soittamalla Kaarina Pietilälle  puh. 045 884 3685 tai sähköpostitse 
kotiseututalo@revonlahti.com 

Rumparin virkistysalue alkaa valmistua Siikajoen rantaan 
Kotalaavu, tulistelupaikka penkkeineen, puuliiteri, inva-WC, esteetön kulku 
Suomen sodan muistomerkin parkkipaikalta - käykäähän tutustumassa! 

Revonlahden kyläkirjatoimikunta kyselee 
⁃ Löytyykö kodistanne kylämme suurmiehen Jaako Länkelän tekemiä 

oppikirjoja? 
⁃ Löytyykö tietoa tai jopa valokuvaa Revonlahden ensimmäisestä autosta?  
⁃ Yhteyshenkilö: Anni Häikiö puh. 044 979 3748 tai 

anni.haikio@gmail.com 

                                              www.revonlahti.com

SIIKAJOEN PELASTAKAA LAPSET RY
Syyskokous lauantaina 16.10.2021 klo 13.30. 
Heikinhovi, Heikintie 1, 92320 Siikajoki.
Kokouksessa sääntömääräiset asiat.
Samassa tilassa alkaen klo 15.00 yhdistyksen  
60-vuotisjuhlakahvit. Ilmoittautumi-
nen 8.10. mennessä p. 040-5645085, 
muistathan ilmoittaa ruoka- 
rajoitteesi. 
Lämpimästi tervetuloa!
-Hallitus

ELÄKELIITON PAAVOLAN 
YHDISTYS RY

Syyskauden toimintaa
Paavolan nuorisoseurantalolla:
  Boccia-pelit tiistaisin klo 16-17.30
  Kuntopiiri maanantaisin ja torstaisin
  klo 10-11.30 kuntosalilla
  Porinapiiri klo 18 joka toinen torstai 30.9. lähtien.
  Vierailijoina  
  Siikajoen Solina Osk:sta Kirsi Autio 14.10.
  Siikajoen Apteekin apteekkari Päivi Tuikkala 11.11.
  Kahvitarjoilu, vapaaehtoinen kahvimaksu.
Paavolan koululla:
  Lentopallo tiistaisin klo 16-17.30.
Tervetuloa pelailemaan ja jutustelemaan!
EL:n Paavolan yhdistys, Paavolan nuorisoseura

MUUT
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Siikajoen kuntatiedote

KARINKANNAN KUULUMISIA
Vilkas kesä Siikajoen Karinkannassa on kääntymässä syksyyn. 
Ahkeran talkooväen voimin on kunnostettu Varessäikän pookia 
sekä Karinkannan ulkoilupuistoa kylvämällä kentälle uusi nur-
mikko tulevaa kesää varten. Siikajoen kunta hankki kesällä ul-
koilupuistoon uudet jalkapallomaalit sekä kustansi tienvarteen 
suunnitellun kyltin. Uudet maalit innoittivat kyläkulmien joukkueet 
järjestämään Karinkanta Cup jalkapalloturnauksen, johon osallis-
tui noin 50 pelaajaa ja katsojia vielä sitäkin enemmän. 

Elokuussa Liiteri Rock -tapahtuma houkutteli Karinkantaan 
Törmälän pihapiiriin satoja osallistujia kuuntelemaan musiikkia 
ja tapaamaan tuttavia. Kylän yhteisiä tapahtumia kehittänyttä 
Pekka Törmälää muistettiinkin Lippomies 2021 -tunnustuksella 
Karinkannan Nuorisoseuralla pidetyssä kotiseutupäivässä. On-
nittelut Pekalle!

Karinkannan vilkas tapahtumien vuosi jatkuu vielä syksylläkin, 
joten pysykääpä kuulolla!  



JULKINEN TIEDOTE

Revonlahden koululla 
RUUKIN KISAN 

URHEILUKERHO alkaa 7.9.2021URHEILUKERHO alkaa 7.9.2021
Tiistaisin pienempien kerho  

(0-3 luokkalaisille) kello 16-17 ja  
sen jälkeen isompien kerho  
(4-6 luokkalaisille) klo 17-18 

terv. Miisa Karsikas ja 
Marianna Keskitalo

Kerholaiset pesevät kä-
tensä ennen kerhonalkua 
sekä kerhon loppuessa ja 

käyttävät käsidesiä.

Ruukin kisan kuntojaoston 
pj. Henna Salonpää

SPR SIIKAJOKI

EU-RUOKAJAKO
lauantaina 23.10. klo 11-13,
Siikajoenkylä, Paloaseman piha
Revonlahti, koulun piha
Ruukki, Virastotie 5
Paavola, koulun piha.
Ruokajako on tarkoitettu vähävaraisille, lapsiper-
heille, työttömille.

OSASTON SYYSKOKOUS
ke 10.11. klo 19. Taukokartano, Revonlahti.
Sääntömääräiset asiat. 
Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki. Kokoukses-
sa on etäosallistumismahdollisuus. Etänä osal-
listujat ilmoittautumiset sähköpostitse osoittee-
seen anne.heilala@siikajoki.fi.

KIRPPUTORI AUKI 
keskiviikkoisin klo 14-18. Pyrimme myös pitä-
mään kerran kuukaudessa lauantaina auki. Seu-
ratkaa ilmoittelua facebookissa Punaisen Ristin 
Kirppis Ruukki -sivustolla.

 PAAVOLAN NUORISOSEURA
 Nuorisoseurantalo (Kirkkotie 14, Paavola)
 Suunnitteletko juhlaa, tapahtumaa, kokousta tms. 
 Nuorisoseurantaloa vuokrataan tilaisuuksien 
 järjestämiseen, ota yhteyttä p. 045 696 8383,
 sähköposti: paavolannuorisoseura@gmail.com) 
 voit käydä tutustumassa taloon. Kauttamme 
 myös pitopalvelu. www.facebook.com/pnstalo 
 Jäsenmaksut vuodelle 2021:
 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.
 Defibrillaattori Paavolan Nuorisoseurantalolla.
 Kirpputori suljettu toistaiseksi.
 Katso lisätietoa kotisivulta www.paavolanns.fi
 Nähdään kerhoissa, tapahtumissa ja talkoissa!

¨

 

 ELÄKELIITON PAAVOLAN YHDISTYS
 Ota yhteyttä!
 Puheenjohtaja Matti Kelloniemi, p. 040 868 7527
 Jäsenasiat Liisa Meriläinen, p. 040 562 2738
 Toivotamme myös uudet jäsenet tervetulleiksi!
 Lisätietoa: www.elakeliitto.fi/paavola             
 www.facebook.com/ELpaavolanyhdistys

 PAAVOLAN KYLÄ- JA KOTISEUTUYHDISTYS
 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)


