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KULTTUURIVIMMAA SIIKAJOELLE!
OLETKO KULTTUURIALAN AMMATTILAINEN TAI MUUTEN 
VAIN KIINNOSTUNUT KULTTUURISTA JA TAITEESTA?
OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT MUKAAN TOIMINTAAMME!

YHDISTYKSEN TAVOITTEENA ON 
TUODA KULTTUURIALAN 
AMMATTILAISET JA KULTTUURISTA 
KIINNOSTUNEET SAMAN 
SATEENVARJON ALLE JA LUODA 
UUSIA KULTTUURITAPAHTUMIA JA 
-TILAISUUKSIA KOKO SIIKAJOEN 
ALUEELLE.

JÄSENMAKSUT VUODELLE 2022

ALLE 16v.   7€
YLI 16v.    15€
PERHEMAKSU  35€
KANNATUSJÄSEN  50€

JOS KIINNOSTUIT JÄSENYYDESTÄ, OTA YHTEYTTÄ!

SIIKAJOEN KULTTUURIYHDISTYS VIMMA RY 

SIIKAJOEN KULTTUURIYHDISTYS VIMMA RY
kulttuurivimma.info@gmail.com     
puhelinnumero: 0442823833
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Kuntapolitiikassa ollaan jatkuvasti huolissaan asukas-
määrän vähenemisestä, miksi? Jotta kunnassa pysty-
tään tarjoamaan laadukkaat peruspalvelut, tarvitaan 
käyttäjiä eli asukkaita. Eihän kauppakaan kannata jos sil-
lä ei ole asiakkaita. Jotta Siikajoella voidaan tarjota kun-
talaisille nykyisen kaltainen palveluverkko eli päiväkodit, 
koulut, terveydenhoito ja niin edelleen, ei asukasmäärä 
voi huventua olemattomiin. Kaikki lähtee kuntalaisista!

No mikä keinoksi, kun asukkaista kilpailevat kaikki? Ei 
kannata kilpailla toisiaan vastaan, vaan tehdä yhteistyö-
tä. Meidän kannattaa pyrkiä tekemään paitsi kunnasta, 
myös seutukunnasta houkutteleva vaihtoehto. Tähän 
pääsemme, kun pidämme mielessämme päätöksiä ja 
kehittämistä tehdessä, että kunnassa olisi hyvä olla. 
Markkinointityöryhmä on esimerkiksi aiemmin linjannut, 
että markkinointia pyritään tekemään niin, että se on 
sekä tulevien, että olemassa olevien kuntalaisten eduksi.

Vuoden alusta Kiviojan Kirsi aloitti kunnassa osa-
aikaisena kehityspäällikkönä eikä ole aikaillut tekemisen 
kanssa. Kirsin toimesta myös asukkaiden hankkimiseen 
saadaan varmasti vauhtia. Kunnanhallitus päätti maa-

SIIKAJOEN KUNTATIEDOTE 4/2022

Jaetaan jokaiseen siikajokiseen talouteen
Painos: 2600 kpl
Seuraavan Siikasanomien materiaali ehdottomasti
TI 19.4. klo 15 mennessä os. kuntatiedote@siikajoki.fi
Lehti 5/2022 ilmestyy PE 29.4.2022

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

ELINVOIMAN EDELLYTYS
liskuussa esittää valtuustolle tonttien hintojen korjauslii-
kettä. Meillä riittää kyllä tonttien osalta myytävää, mutta 
tarvittaisiin myös asuntoja halukkaille kuntaan muutta-
ville. Kunnan tontit täytyy ehdottomasti saada esille en-
tistä paremmin ja markkinointityöryhmä käsittelee var-
masti seuraavaksi tonttien markkinointikampanjointia. 
Olisi tärkeää laittaa kunnan tonttien ja asuntojen lisäksi 
esille kaikki vapaa asuntokanta. Ei asukkaita saada, jos 
ei ole paikkaa johon tulla. Rohkaisen kaikkia vapaiden 
tonttien ja asuntojen omistajia ryhtymään toimeen ja 
ilmoittamaan paikat näkyville! Kunnan sivuille voi ilmoit-
taa myytävää ja meillä on myös Raahen seudun kehi-
tyksen hallinnoima seutukunnallinen tonttipörssi, johon 
kelpaavat yritystonttien lisäksi yhtä lailla asuinpaikat.

Muistetaan myöskin kaikki viedä viestiä eteenpäin sii-
tä, kuinka hyvä Siikajoella on asua. Kuten kunnanjohtaja 
meitä muistuttaa, Siikajoki - Suomen paras!

Aurinkoista kevättä, 
Tiina Hovi
valtuutettu

kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja
markkinointityöryhmän 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.

HUOM! JAKELUPÄIVÄ MUUTTUU!

Pääsiäisen ja helatorstain vuoksi lehdet nro 5-6 
ilmestyvät perjantaina. Nro 7-8 alkaen ilmestymis-

päivä on keskiviikko ja aineistopäivät torstaisin.  
Seuraavien numeroiden 5-6 aineistopäivät ovat  

poikkeuksellisia pyhien vuoksi (ks. lista alla).

Aineistot os. kuntatiedote@siikajoki.fi

 Aineistopäivä Julkaisupäivä
5/2022 TI 19.4. klo 15 PE 29.4.
6/2022  MA 16.5. klo 15 PE 27.5.
7-8/2022 TO 16.6. klo 15 KE 29.6.
9/2022 TO 18.8. klo 15 KE 31.8.

sanomatsanomat
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Yksityisteiden kunnossapitoavustukset 2022

Yksityisteiden kunnossapitoavustus on harkinnanvarainen. Edellytykset avustuksen myöntämiselle on, että yksityistie on vähintään
200 m pitkä pysyvän asutuksen pääsytie, tielle on perustettu tiekunta, tiedot ovat ajantasaiset Maanmittauslaitoksen
yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad) niin kuin yksityistielain 50 §:ssä edellytetään. Siikajoen
kunta on avustanut harkinnan varaisesti myös omia ja sopimusteitä kuntalain perusteella.

Vuodelle 2022 yksityisteiden kunnossapitoavustus ja kuntalain perusteella harkinnanvarainen avustus myönnetään ilman erillistä
hakemusta tiekunnille ja teille, jotka ovat saaneet avustuksen vuonna 2021. Tiekunnille ja teille, joille on tullut muutoksia
avustuksen myöntämisperusteisiin tai ovat uusia hakijoita, tulee toimittaa hakemus viimeistään 19.4.2022 mennessä osoitteella
Siikajoen kunta, Tekninen osasto, Virastotie 5 A 92400 Ruukki, tai kunnanvirasto@siikajoki.fi. Hakemuslomakkeita saa myös
teknisestä toimistosta (p. 040 3156233).  Lisätietoja antaa Maanmittausinsinööri Merja Ojanperä p. 040 3156234.

Tieavustushakemus

1. Tiekunnan/tiennimi: _____________________________________________________________________

Osoitetien nimi, _____________________________________________________________________
jos eri kuin tiekunnan nimi:

2. Tiekunta:  □On perustettu □Ei ole perustettu                      □Sopimustie/oma tie

Tiedot ovat ajantasaiset Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä □Kyllä □Ei

Tiedot ovat ajantasaiset Digiroad -tietojärjestelmässä  □Kyllä □Ei

3. Tien hoito:  □Hoitokunnan toimesta  □Toimitsijamiehen toimesta

Tiekunnan toimitsijamies, hoitokunnan jäsenet:

        ____________________________________________________________________________________________

        ____________________________________________________________________________________________

        ____________________________________________________________________________________________

4. Tien pituus:  _____________km,           matka tien alusta viimeiseen pysyvään asutukseen: :  _____________km

Tien tyyppi: □ Pistotie □ Rengastie     □ Läpikulkutie           □ Erityiskohteen tie

Onko tie läpikulkutie ympärivuoden □Kyllä     □ Ei

5. Tieosakkaiden lukumäärä:  _____________ kpl Pysyvästi asuttuja kiinteistöjä:  ____________ kpl

Muut tien käyttäjät kuin osakkaat, esim:

□Jäteauto □Maitoauto     □Posti         □Koulukuljetus        □Muu;

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

6. Tien tilinumero, mihin avustus maksetaan: ____________________________________________________
7. Yhteyshenkilö / hakija

Nimi: _________________________________________________________________

Osoite: _________________________________________________________________

Puhelin: _________________________________________________________________

Sähköpostiosoite: _______________________________________________________________

Allekirjoitus
pvm.  _____/____.2022 ____________________________________________________
 
 Nimenselvennys ____________________________________________________ 
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TYÖLLISYYSPALVELUT JA KUNTAKOKEILU
Kuntakokeilun toimipiste Siikajoella sijaitsee työllisyyspalveluiden toimitiloissa (Ruukinkuja 3, 92400 Ruukki). Sii-
kajoen toimipisteellä otetaan asiakkaita vastaan ajanvarauksella. Ajanvaraus numerosta 0295056130. Lisätie-
toa löytyy osoitteesta https://tyollisyyskokeilu.raahe.fi/tyollisuuskokeilu

TYÖNANTAJA, PALKKAA KESÄTYÖSETELILLÄ NUORI TÖIHIN!
Kesätyösetelillä työllistäminen on tulevaisuuteen satsaamista. Kesätyöseteli osallistaa nuoret entistä tiiviim-
min hakemaan kesätöitä itsenäisesti suoraan työnantajilta ja sen myötä nuoret oppivat tärkeitä työnhakutaito-
ja. Työllistäisitkö sinä kesäksi tulevaisuuden tekijän?
 • Kesätyösetelin arvo on 280 euroa.
 • Työajan on oltava vähintään 60 tuntia.
 • Kesätyöjakson tulee sijoittua 1.6.-31.8.2022 väliselle ajalle. 
 • Työnantajan tulee ilmoittaa kuntaan 15.5.2022 mennessä kenet aikoo työllistää kesätyösetelillä, 
     kesätyösetelin numero ja työnantajan yhteystiedot
 • Tuki maksetaan työsuhteen päätyttyä, mikäli kesätyösetelin palkkauksen ehdot täyttyvät.

PIENIN ASKELIN KOHTI TYÖELÄMÄÄ
Työtä, taitoa ja tukea -hankkeen projektikoordinaattorina on aloittanut 1.3.2022 Pirkko Paakkari. Hanke toimii 
elokuun loppuun saakka. Hankkeen henkilökunta on apunasi osaamisen tunnistamisessa ja työllistymisen polku-
jen suunnittelussa.  Ole rohkeasti yhteydessä!

HUHTIKUUSSA JÄRJESTETTÄVÄT KOULUTUKSET:
 • 6.4.   KLO 9-12 Työnhaun asiakirjat
 • 13.4. KLO 9-12 Työhaastattelu
 • 21.4. KLO 9-11 Työllistymisen eri keinot
Koulutukset pidetään työllisyyspalveluiden yksikössä Ruukinkuja 3. 
Ilmoittaudu mukaan veera.karvonen@siikajoki.fi tai puh. 0403156220.

SIIKAJOEN SOLINAN AVOIMET OVET 13.4. KLO 16:30-18:00
Tule kahvin äärelle kuulemaan Siikajoen Solinan palveluista ja työllistymismahdollisuuksista. Osuuskunnassa voit 
tehdä työtä joustavasti elämäntilanteesi mukaan. Lisätietoja Siikajoen Solinan toiminnasta puh. 044 4935 848.

Työtä, taitoa ja tukea -hanke
Osoite: Ruukintie 3, 94200 RUUKKI (Työllisyyspalvelut/Työpaja Kätevä
Kotisivut: https://tyota-taitoa-ja-tukea- hanke.webnode.fi/    Facebook: tyotataitoajatukea
Pirkko Paakkari puh: 050 477 5531   Kirsi Autio puh: 040 1407 382  Veera Karvonen puh: 040 3156 220
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MAASEUTUPALVELUT
VALTIONTAKAUS MAKSUVAIKEUKSISSA 
OLEVILLE MAATILOILLE
Ely-keskuksesta voi hakea valtiontakausta pankkilainalle, 
joka parantaa tilan maksuvalmiutta. Takausta haetaan 
lomakkeella 493 31.3.2022 mennessä. Lisätietoja 
Ruokavirastosta erityisasiantuntija Aulis Kuusela
Puh. 0400 933 647 aulis.kuusela@ruokavirasto.fi.

MÄÄRÄRAHA MAATALOUDEN 
KEHITTÄMISEEN
Vuodelle 2022 on varattu määrärahaa 25 000 euroa 
maatalouden kehittämiseen. Maatiloja voidaan tukea 
max. 500 e/tila ja sitä voi hakea seuraaviin kohteisiin:

- palo- ja pelastussuunnitelmat sekä palotarkastuksiin 
- sähkölaitetarkastuksiin ja öljysäiliötarkastuksiin 
- viljelysuunnitelmien ja viljavuustutkimusten teettämi-

seen sekä lantanäytteiden tutkimuksiin 
- lämpökeskusten ja kuivaamoiden nuohouksiin 
- maatilan tarpeisiin tulevan aggregaatin hankintaan. 

Hakemukset voi toimittaa 31.1.0.2022 mennessä pos-
titse Siikajoen kunta, Virastotie 5A, 92400 Ruukki tai 
sähköpostilla kunnanvirasto@siikajoki.fi. Saatteeseen 
hakijan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti ja pank-
kitilinnumero sekä mihin toimenpiteeseen tukea hae-
taan. Kuitit tulee laittaa liitteeksi. 

TUKIOIKEUKSIEN SIIRROT
Tukioikeuksien siirtoihin tarvittava lomake 103A löytyy 
joko Vipu-palvelusta tai sen voi pyytää maaseutuasia-
mieheltä. Lisäksi tarvitaan lomake 103B. Lomakkeet on 
toimitettava maaseutuhallinnolle 15.6.2022 mennes-
sä, mielellään jo aiemmin. 

TIETOLINKKI-HANKKEEN MATERIAALIT
Tietolinkki-hankkeella on lukuisia materiaaleja, mm. 
Maatilojen varautuminen poikkeusoloihin ja Ratkaisuja 
maatilojen kevään haasteisiin. Nämä löytyvät osoittees-
ta https://www.kpedu.fi/tietolinkki/materiaalit.

EU-TUKIKOULUTUKSET 
ma 11.4.2022 klo 9.30-15.00 Kälviä, Keski-Pohjan-
maan opisto, Opistontie 1
ti 12.4.2022 klo 9.30-15.00 OSAO Muhoksen yksikkö, 
Kirkkotie 1

Mahdollisuus osallistua myös Teamsin välityksellä.
Ilmoittautuminen tarjoilujärjestelyjen takia 
(viim. 4.4. paikan päälle tulijoille, etäosallistujat ed. pvnä)  
Ilmoittautumiset ja lisätiedot ritva.jaakkola@kpedu.fi
p. 044 7250 625.

TUKI-INFOT WEBINAAREINA
to 5.5.2022 klo 10.00-12.30, mukana Pohjois-Pohjan-
maan asiantuntijoita
pe 6.5.2022 klo 10.00-12.30, mukana Keski-Pohjan-
maan asiantuntijoita
Ilmoittautumalla saat muistutuksen ja osallistumislin-
kin edellisenä päivänä. Osallistumislinkki löytyy myös 
https://www.kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat  sivuilta 
ennen tilaisuuden alkua. Ennakkokysymyksiä voi laittaa 
ilmoittautumissivulta!
Ilmoittautumiset ja lisätiedot ritva.jaakkola@kpedu.fi 
p. 044 7250 625.   

MAASEUTUTOIMISTON HENKILÖSTÖ 
ETÄTÖISSÄ
Vuodenvaihteesta eteenpäin maaseututoimistoa hoi-
taa maaseutuasiamies Leila Leinonen. Työt hoidetaan 
vielä toistaiseksi pääasiassa etänä ensisijaisesti säh-
köpostitse ja puhelimen välityksellä. Mikäli haluat asi-
oida toimistolla, varmista puhelinsoitolla, että paikalla 
maaseutuasiamies on paikalla. Postia voi jättää oven 
vasemmalla puolella olevaan postilaatikkoon, joka tyh-
jennetään säännöllisesti. 

Sähköpostiosoite on etunimi.sukunimi(at)kalajoki.fi 
sekä koko henkilökunnalle yhteinen on maaseutuhallin-
to@kalajoki.fi. Maaseutuasiamiehen tavoittaa numeros-
ta 044 4691396.

FACEBOOK JA KASI-MAASEUTU-
PALVELUIDEN NETTISIVUT
Koulutuksista ja muista maaseutuhallinnon ajankoh-
taisista asioista tiedotteet löytyvät facebookista, os-
oitteesta www.facebook.com/KaSi.maatalous KaSi-
maaseutupalveluiden nettisivuilta löytyvät mm. KaSin 
uutiskirjeet, joista löytyy ajankohtaisia asioita. https://
kalajoki.fi/tyo-ja-yrittaminen/palvelut-maaseutuyrityk-
sille/maaseutu-ja-lomitus/
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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 poikkeuk-
sellisesti suljettuna keskiviikkona 6.4.2022.
Ajanvaraus: klo 8–10 välisenä aikana jätä takaisinsoit-
topyyntö puh. 08 849 4632. Hoitotarvike- ja diabetes-
välinejakelu on ke klo 10-16.

PÄIVYSTYS:
Virka-aikaan yhteydenotot omille terveysasemille ja vir-
ka-ajan ulkopuolella päivystyksellisissä asioissa yhteys 
puh. 116 117.
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 9-14. Koronarokotusten puhelinneuvonta ja 
rokotusaikojen peruutus on ma-to 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. 
Itsemaksavien asiakkaiden palvelu vain yksityislääkärin 
lähetteellä. Ajanvarauksesta pitää valita itsemaksavan 
palvelu (ei verikoe) ja lähete pitää olla tulostettuna mu-
kana.

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 hammaslääkäri 
on paikalla ti ja to, oikomishoidon hammaslääkäri pai-
kalla 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 takaisin-
soittopyyntö. 

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 re-
vonlahtiset). 
Siikajoenkylän terveysaseman neuvolan puhelintunti 
on ma–pe klo 12–13 puh. 044 439 4634. 
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
Mielenterveyspalveluiden yhteydenotot mielenterveys-
toimiston puhelinvaihteeseen arkisin klo 8-11 puh. 08 
849 4761 tai palveluohjaus arkisin klo 10-11 puh. 044 
439 4770, sairaanhoitaja Päivi Alakangas tiistaisin 
ajanvarauksella Ruukissa puh. 040 135 7954. Päihde-
työ: Mikko Qvist puh. 044 439 3784.

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.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
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RAAHEN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY/OmaisOivan HUHTIKUUN TOIMINTAA: 
 
ke 6.4. klo 12 Omaishoitajien keskustelupiiri Raahen srk kesäkodilla (Parkaasinkatu 16, Raahe) 
ke 20.4. klo 13 Päiväkahvit Heikinhovissa (Heikintie 1, Siikajoen kylä) 
ke 20.4. klo 17-18 Omaishoitajaliiton Hyvinvointiwebinaari: Liikunta omaishoitajan arjessa -etäyhteydellä Praatissa 
(Kirkkokatu 43, Raahe), tulethan paikalle jo klo 16.45. Voit seurata webinaaria myös kotikoneella, ilmoittaudu 
osoitteessa www.omaishoitajat.fi/tapahtumat 
ti 26.4. klo 17 Erityislasten vanhempien ryhmä Raahen Psyyke ry:n Jäsentuvalla (Rantakatu 58, Raahe) 
ke 27.4. klo 17 Yhdistyksen kevätkokous OmaisOiva toimistolla (Ollinkalliontie 3, Raahe) 
pe 29.4. klo 12 Puheenjohtajan etäpäiväkahvit Teams-yhteydellä, ilm. sähköpostiosoitteesi Riitalle 28.4. mennessä 
ke-pe 4.-6.5. Voimaantumispäivät omaishoitajille ja hoidettaville Rokua Health & Spa kylpylähotellissa, omavastuu 
150€/hlö, majoitus 2hh puolihoidolla, yhteistä ohjelmaa, lisätietoa ja ennakkoilm. pe 8.4. mennessä. 
 
Tulossa viime vuoden tavoin suosittu Oivallinen retkipäivä (retkikohde pidetään salassa) sekä makkaranpaistohetkiä 
seutukunnan eri luontokohteissa… Seuraathan ajankohtaista tietoa toiminnastamme Raahelainen-lehden 
Seuratpalstalta, www.raahenomaishoitajat.fi ja Facebookista. 

OmaisOivan toimisto avoinna pääsääntöisesti maanantaisin klo 9-13 Kauppakeskus Mastossa, 2krs. (Ollinkalliontie 3, 
92100 Raahe, Citymarkettia vastapäätä).  
Tavoitat Riitan OmaisOivasta myös muina arkipäivinä p. 044 551 6803 (riitta.sipola@raahenomaishoitajat.fi)  
Toimisto on suljettu, Riitta lomalla 11.-19.4.2022. Millan työsuhde on päättynyt 31.3.2022.  
 
                                   

Veikkaus tukee toimintaamme 

SIIKAJOEN KOTIHOITO
Palveluesimies Tuula Riihijärvi puh. 08 849 5735 ma-pe  
klo 9-12. 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 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 terveydenhuol-
lon asioissa. NeuvoRassi palvelee puhelinnumerossa  
040 135 8455 ma-pe klo 8-15 tai sähköpostitse:  
neuvorassi@ras.fi. www.facebook.com/neuvorassi.

SIVISTYSTOIMI

Ruukin pääkirjasto p. 040-3156 303
palveluajat: ma 12-20, ti-to 12-19, pe 10-16
omatoimiaika joka päivä 10-21
  - hiljainen tila, jossa asiakastietokone
  - neuvotteluhuone n. 10 henkilölle, varaa puhelimitse aika
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 

Pääsiäisen poikkeusajat:
kiirastorstaina 14.4. pääkirjasto avoinna klo 9-15

Pääkirjaston huhtikuun näyttely: ”Rajaton” -Sii-
kajokiopiston lasten ja nuorten kuvataideryhmä

Pääkirjaston lukupiiri: 8.4. klo 18 Kanto: Rottien 
pyhimys, ensin seuraamme Anneli Kannon virtu-
aalivierailua, jonka jälkeen keskustelemme teok-
sesta.

KIRJASTOPALVELUT - KIRJASTOJEN AUKIOLOAJAT:
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Siikajoen kuntatiedote

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 
           veera_ent 

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 korona 
ohjeistuksia toiminnoissamme. Seuraathan somesta re-
aaliaikaiset tiedot. Tulethan toimintoihin vain terveenä :)

NUORTEN TYÖVALMENNUS (NUORTEN PAJA)
Siikajoen nuorisotoimessa, Nuortentalo Ruorilla, Ruu-
kissa, järjestetään Satelliitti-työvalmennusta, joka on 
sisällöltään ns. Starttivalmennusta, ryhmämuotoista 
matalan kynnyksen toimintaa. 

Mikäli olet alle 29-vuotias, työtön tai muuten vaikeas-
sa työmarkkina-asemassa oleva Siikajokinen nuori, on 
sinun mahdollista tulla mukaan toimintaan. Valmennuk-
sessa harjaannutetaan arjessa, työssä ja opiskelussa 
tarvittavia taitoja, tehdään oppilaitos- ja työpaikkavierai-
luja sekä tutustutaan eri ammatteihin.  Työpajalla voit 
tehdä käsitöitä ja taidetta. Teemme pienimuotoisia ko-
din huoltotöitä, kokkailemme, leivomme tai voit vaikka 
tuunata omia huonekalujasi ja tehdä itsellesi sisustus-
tuotteita.  Saat tuoda mukanasi omiakin ideoita! Poru-
kassa on mukava touhuta! Olet tervetullut!

Työvalmennus on ryhmämuotoista ja yhdessä rää-
tälöidyn sopimuksen ja omien toiveidesi mukaan voit 
osallistua ryhmään 1-3 kertaa viikossa. Tavoitteena 
on, että jokaiselle nuorelle löytyisi omia tulevaisuuden 
suunnitelmia tukeva väylä, jota pitkin lähteä etenemään. 
Työvalmentaja tukee nuorta tarpeen mukaan myös yk-
silöohjauksella.

Mikäli kiinnostuit toiminnasta, ota rohkeasti yhteyttä 
työvalmentajaan, sosiaalityöntekijään tai etsivä nuoriso-
työntekijään. Nuorten työvalmentaja Kristiinaan (Tuuk-
kanen) saat yhteyden p. 040 3156 256.

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 nuortenta-
lo Ruorilta osoitteesta Pekkalantie 11. Etsivään voit olla 
yhteydessä soittamalla, laittamalla viestiä, somen kaut-
ta tai tulla jututtamaan Ruorille. Ole rohkeasti yhtey-
dessä! 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 nuoriso-
työn palveluista tai koet itse toiminnan olevan sinua 
varten, ota yhteys etsivään nuorisotyöntekijään. 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, Ruukin liikuntallilla (vanha 
sali). Järjestää: FC Raahe yhteistyössä Siikajoen nuori-
so-ja liikuntatoimien kanssa. Tervetuloa!
Lisätietoja Katrilta iltapäivisin p. 050 304 6350

Ipanaklubi (vertaistukea ja kohtaamisia nuoret van-
hemmat ja vauvat ja taaperot) 
Nuorisotyön ja RAS Perhetyön ohjaamat Ipanaklubi-ryh-
mät alkoivat maaliskuussa

Ruukki (parilliset viikot)  Ruukki, nuortentalo Ruori. 
torstaisin klo: 14.00-15.30
Siikajoenkylä (parittomat viikot) kylätalo Heikinhovi, 
torstaisin klo: 14.00-15.30

Osallistujat saavat vaikuttaa toiminnan sisältöön.  Jos 
kaipaat lisätietoja, niin ota yhteyttä nuoriso-ohjaaja Elina 
Matkaselkä p. 040 3156 255 tai perhetyöntekijä Sirpa 
Jounila p. 040 1358 018. Tervetuloa mukaan :)

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 Ellulle p. 
040 3156 255. Noudatamme voimassa olevia korona 
rajoituksia ja suosituksia. Seuraathan tiedottamista wil-
man ja somen kautta. Järj. Nuorisotoimi

Futisnuokkari 10-18-vuotiaille Ruukissa!
”Tuu mukkaa sellaisena kun oot!” Futisnuokkari torstai-
sin klo: 18.00-19.00, Ruukin liikuntahallilla (vanha sali). 
Jos kaipaat lisätietoja, niitä saat iltapäivisin Katrilta p. 
050 304 6350 . Järjestää: FC Raahe yhteistyössä Sii-
kajoen nuoriso-ja liikuntatoimien kanssa.
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Somessa pääsiäismunajahti! 
Torstaina 14.4. luvassa jälleen pääsiäismunajahti eri ky-
lillä. Kurkkaa @nuortentaloruori instagramista tuolloin 
mistä on oikein kyse!

YLÄKOULULAISET JA 2.ASTE

Nuortentalo Ruorin nuokkarit avoinna nuorille!
Nuokkarit ovat avoinna nuorille keskiviikkoisin klo: 
16.00-19.00 sekä perjantaisin klo: 18.00-21.00.  (Poik-
keuksena pe 1.4. Silloin nuokkari suljettu, kun on leffa 
ilta koululla.) Jos kaipailet lisätietoja niin laita viestiä 
nuoriso-ohjaaja Ellulle p. 040 3156 255 . Noudatamme 
voimassa olevia korona rajoituksia ja suosituksia. Seu-
raathan tiedottamista wilman ja somen kautta. Järj. 
Nuorisotoimi

Yläkoululaisten tyttöryhmä nuortentalo Ruorilla!
Nuorisotoimi on aloittanut yläkoululaisille suunnatun tyt-
töryhmän. Tyttöryhmä on perjantaisin klo: 14.45-17.00, 
nuortentalo Ruorilla.  Teemoina itsetunto, tunteet, mie-
lenhyvinvointi, kaverit, ystävät. Luvassa harjoituksia, kä-
dentaitoja, arjen hallinnan taitoja. Yhdessä olemista ja 
tekemistä. Oot tervetullut just sellasena ku oot <3 Li-
sätietoja? Ota yhteyttä nuoriso-ohjaaja Elinaan. Nouda-
tamme voimassa olevia korona rajoituksia ja suosituk-
sia. Seuraathan tiedottamista wilman ja somen kautta.

Futisnuokkari 10-18-vuotiaille Ruukissa!
”Tuu mukkaa sellaisena kun oot!” Futisnuokkari torstai-
sin klo: 18.00-19.00, Ruukin liikuntahallilla (vanha sali). 
Jos kaipaat lisätietoja, niitä saat iltapäivisin Katrilta  
p. 050 304 6350. Järjestää: FC Raahe yhteistyössä 
Siikajoen nuoriso-ja liikuntatoimien kanssa.

Gumeloosi alkaa jälleen Siikajoenkylällä!
Nuorisotoimen ja seurakunnan nuorisotyön Gumeloosi 
alkaa Siikajoenkylällä, Heikinhovissa! Joka toinen torstai 
(parilliset viikot) klo: 14.30-16.00. Suunnattu 5-7-luok-
kalaisille. Tuu tekeen läksyt, pelaileen, viettämään aikaa 
yhes :) Jos kaipaat lisätietoja, laita viestiä nuoriso-ohjaa-
jalle p. 040 3156 255. 

Leffailta Ruukin koulun salissa pe 1.4.2022!
Kinotour saapuu esittämään Super Cool-leffaa Ruukin 
koulun saliin (os. Opintie 1, Ruukki) perjantaina 1.4.2022 
klo.19.00! Leffa on suunnattu 13-29-vuotiaille ja elokuva 
elämyksen mahdollistaa JMC Engine, Siikajoen nuori-
sotoimi sekä nuorisovaltuusto. Paikkoja on rajoitetus-
ti, Varaa paikkasi laittamalla viestiä nuoriso-ohjaajalle 
p.0403156255. Viestiin tiedot: Leffa, nimesi ja ikä. 

Somessa pääsiäismunajahti! 
Torstaina 14.4. luvassa jälleen pääsiäismunajahti eri ky-
lillä. Kurkkaa @nuortentaloruori instagramista tuolloin 
mistä on oikein kyse!

Pääsiäisetkot Ruukin pääkirjastolla nuorille to 14.4.
Hei sinä nuori! Tervetuloa Ruukin pääkirjastolle (os. Opin-
tie 3, Ruukki) pelailemaan pelejä, maalailemaan, viettä-
mään aikaa yhesä. torstaina 14.4. klo: 18.00-23.00. Ilta 
on suunnattu 7-luokkalaisista eteenpäin :) Jos kaipaat 
lisätietoja, niin ota yhteyttä nuoriso-ohjaajaan p. 040 
3156 255.  

Nuorten koristurnaus la 23.4. Ruukin koulun sa-
lissa! 
Nuorisovaltuusto järjestää yhteistyössä Siikajoen nuo-
riso-ja liikuntatoimen kanssa nuorille suunnatun kori-
palloturnauksen. Turnaus järjestetään lauantaina 23.4. 
Ruukin koulun liikuntasalissa klo:17.00->
Turnaus suunnattu 13-17-vuotiaille nuorille. Kerää jouk-
kue kasaan (min 5 –maks 10 hlöä), joukkueille tuomari-
velvoite. Ilmoita joukkueen nimi ja osallistujat  whatsap-
pilla p. 044 360 56 90, ti 19.4. mennessä. 

ETSIVÄN NUORISOTYÖN JA NUORTEN 
TYÖPAJAN JÄRJESTÄMÄÄ AVOINTA 
TOIMINTAA 15-29-VUOTIAILLE
Muutokset mahdollisia. Noudatamme voimassa olevia 
koronarajoituksia ja suosituksia. Seuraathan tiedotta-
mista  somen kautta.

Avoin kuntosalivuoro 15-29–vuotiaille 
joka keskiviikko 9.30-10.30
Nuorten oma kuntosalivuoro keskiviikkoisin klo 9.30-
10.30 Ruukin kuntosalilla. Kokoonnumme klo 9.15 
Nuortentalo Ruorille tai voit tulla suoraan kuntosalille! 
Lisätietoja Etsivä nuorisotyöntekijä Veeralta p. 040 
3156 243 tai nuorten työvalmenta Kristiinalta p. 040 
3156 256.

Avoimet ovet Ruorilla 16-29 vuotiaille ma 4.4.  
klo 16-19
UNELMAT JA TULEVAISUUS! Mahdollisuus pohtia omia 
unelmia ja tulevaisuuden haaveita! Tervetuloa! Haaveil-
laan, hengaillaan ja keitetään kahavit. Lisätietoja Etsivä 
nuorisotyöntekijä Veeralta p. 040 3156 243.  tai 
Nuorten työvalmentaja Kristiiinalta p.  040 3156 256.

MUN OMA BUDJETTI-päivä Ruorilla ti 12.4.  
klo 10.00-13.30
Mihin mu rahat menee? Riittääkö rahat? Tuleeko han-
kittua turhaa vai onko kaikki tarpeellista? Mietitään 
yhdessä miten rahat saa riittämään!  Lisätietoja ja il-
moittautumiset Etsivä nuorisotyöntekijä Veeralle p. 040 
3156 243.

MUN KAMMARI- aiheena Ravitsemus  ja liikunta 
ti 26.4.  klo 12-13
Tule meidän  kans Ruorille  kuulemaan Teams-yhteyden 
kautta ravitsemuksen ja liikunnan merkityksestä hyvin-
vointiin. Linkki löytyy myös Siikajoen kunnan kalenterista 
ja on avoin kaikille kuntalaisille.
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LIIKUNTATOIMI

HANKKEET
Siikajoen kunta sai avustusta ( 35 000 e + oma rahoi-
tus) Liikunnallisen Elämäntavan edistämiseen ja tämä 
hanke on meillä nimetty Lysti Liikkua Kaiken Ikää :) Hank-
keen tiimoilta kehitellään monenlaista liikunnallista jut-
tua kaikenikäisille. Hanke mahdollistaa lisähenkilöstön 
palkkaamisen liikuntatoimeen mikä on todella hieno jut-
tu :) Liikkeelle on lähdetty Tavallisten Tallaajien eli seniori- 
ryhmien kanssa sekä myös starttiryhmä hankkeeseen 
on perustettu.

Myös SHM eli Suomen (lue Siikajoen) Harrastami-
sen Mallin hankehakemus on lähtenyt. Mallin tavoittee-
na on tarjota kaikille kouluikäisille vähintään yksi maksu-
ton harrastus koulupäivän yhteyteen.

Eikä tässä vielä kaikki… Kevään aikana lisätietoa lii-
kunta- & virkistyspaikkojen suunnitelmista

OTAHAN SEURANTAAN
Tuoreimman tiedon löydät aina Siikajoen liikuntatoi-
mi& virkistysalueet FACEBOOK-sivulta jota voit myös 
lukea kunnan nettisivujen kautta, www.siikajoki – vapaa-
aika&kulttuuri - liikuntatoimi 

SALIVUOROT
Salivuorot näet www.siikajoki – liikuntatoimi – salivuo-
rot. Vapaita vuoroja voipi tiedustella liikuntasihteeriltä. 
Laskutus: Sivistyslautakunnan päätöksellä (v2020) 
koko varauskausi laskutetaan kesäkuussa. Vuorot päät-
tyvät automaattisesti toukokuun loppuun mutta voit toki 
lopettaa vuorosi milloin haluat.

LIIKUNTASALIEN ILTAKÄYTTÄJÄT! 
Liikuntasalien iltakäyttäjät ! Muistattehan että salien ti-
lat ovat vain teitä varaajia varten. Eteisaulat eivät ole 
”leikki- tai ajanviettopaikkoja”. Pidetään yhdessä yhtei-
sestä omaisuudesta huolta :) 

TAVALLISET TALLAAJAT 
eli senioreiden liikuntaryhmät liikkuvat seuraavasti:

Kuntosaliryhmät kokoontuvat seuraavasti: Maanan-
taina Paavola & Revonlahti. Tiistaina Ruukin Tallaajat ja 
Torstaina Paavolassa vielä toinen vuoro. Bocciavuoro 
ompi keskiviikkoisin Ruukin liikuntahallilla (Ruukin eläkeliit-
to & Ruukin invalidit)

Vesitallaajat jumppaavat Raahen Vesipekassa lauan-
taisin klo 13. (23.4. kevään viimeinen kerta, syksyllä jat-
ketaan.)

Vesijumpan kesto 45 min. Jumpan maksaa liikunta-
toimi ja uintimaksun osallistuja itse.

TALLAAJAKALENTERI ompi netissä & facessa ja tie-
dustella voipi toki allekirjoittaneelta :)

Muistathan myös että Siikajoen liikuntatoimi tukee 
senioripassin hankintaa niin Vesipekkaan kuin Zimmariin! 

MASSALIIKUNTAKAMPANJAT:
KANSANHIIHTOKAMPANJAN sekä KUNTOSALIKAM-
PANJAN arvontapalakitut näet www.siikajoki.fi  

Palakinnot kulkeutuvat jokkaisen kottiin :)
Katsotaan kumpi oli kunnista kovin Siikalatva vaiko 

me :)  Seuraava massaliikuntakampanja onkin sit kesäi-
nen PYÖRÄILYKAMPANJA.

PUULAAKIT
Eri lajien turnauksia järjestetään terveysturvallisuus 
sekä koronatilanne huomioiden.

KESÄN LASTEN URHEILUKOULUT 
on tarkoitus&tavoite pitää normaaliin tyyliin eli viidellä 
erikylällä. Viime kesänä oli ”jo taas” yli 900, ennen koro-
na-aikaa yli tuhat :)

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!

YLEISIÄ, MAKSUTTOMIA LIIKUNTATOIMEN 
VUOROJA:
(seuraappa liikuntatoimen facebook sivulta milloin vuo-
rot jatkuupi v.2022 – sivua voit lukea kunnan nettisivujen 
kautta (liikuntatoimi) vaikka et olisikaan facebookissa)
SEKASÄHLYvuorot:
Revonlahden koululla torstaisin klo 20-21.30.
Ruukin Liikuntahallilla sunnuntaisin klo 13-15.
Vuorot on tarkoitettu 13-99v ja ovat maksuttomia :)
ps. Siikajoenkylällekki ois vuoro varattu jos löytys vastuu-
henkilö joka kuittaa avaimen.
Perhe- ja Nuokkarifutis torstaisin Ruukin Liikuntahallil-
la. Perhefutis klo 17-17.45 ja nuokkarifutis klo 18-19.
Sulkapallo, Ruukin liikuntahalli, su klo 11-12.30.

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.

Liikunnallisin terveisin Marko Äijälä
Liikuntasihteeri /järjestöyhdyshenkilö
puh.0403156241, marko.aijala@siikajoki.fi
Facebook: Siikajoen liikuntatoimi & virkistysalueet

P.S. PITÄJÄPÄIVÄTOIMIKUNTA on kokoontunut jo kah-
desti suunnittelemaan ensi kesän tapahtumaviikkoa.
Siikajoen Pitäjäpäivien viikkohan on perinteiseen tyyliin 
nro 27. Toiveita/terveisiä/ ideoita voit lähettää toimi-
kunnan sihteerille eli marko.aijala@siikajoki.fi
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ESIKOULUN ALOITTAMINEN ESIKOULUN ALOITTAMINEN 
SYKSYLLÄ 2022SYKSYLLÄ 2022

Sivistystoimi

Syksyllä 2022 esikoulun aloittavien lasten 
kouluun tutustuminen järjestetään seuraa-
vasti:  

GUMERUKSEN KOULU 5.5.2022 klo 9.00 – 11.00. 
Lisätietoja tarvittaessa p. 040 3156 448 tai  
040 3156 431. 

LUOHUAN KOULU 5.5.2022 klo 9.00-11.00.  
Lisätietoja tarvittaessa p. 040 3156 354

PAAVOLAN KOULU 5.5.2022 klo 9.00-11.00.  
Lisätietoja tarvittaessa p. 040 3156 363

REVONLAHDEN KOULU 5.5.2022 klo 9.00-11.00. 
Lisätietoja tarvittaessa p. 040 3156 361

RUUKIN KOULU 5.5.2022 klo 9.00–11.00.  
Lisätietoja tarvittaessa p. 040 3156 433

Kouluilta lähetetään esiopetuksen aloittaville lapsille 
kirje kotiin koskien tutustumispäivän ohjelmaa sekä il-
moittautumislomakkeet aamu- ja iltapäivätoimintaan.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittautumisen voi 
tehdä tutustumispäivänä tai toimittaa lomakkeen 
jo ennen tutustumispäivää kouluille AP/IP- toimin-
nan ohjaajalle tai kansliaan viimeistään 13.5.2022.  
Ryhmä järjestetään, mikäli ilmoittautuneita lapsia 
on vähintään 8. 

Jonna Heikkilä      
sivistystoimenjohtaja

Siikajoen kunnan sivistyslautakunta julistaa 
toiminta-avustukset haettavaksi 7.4.2022. Ha-
kemukset tulee palauttaa 29.4.2022 klo 13.00 
mennessä.

Lomakkeita saa Ruukista kunnanviraston keskuk-
sesta, kirjastoista, Gumeruksen koulun kansliasta 
sekä sähköisenä www.siikajoki.fi –nettisivuilta. 

Hakemukset tulee postittaa määräaikaan 
mennessä Siikajoen Kunta, vapaa-aikatoimi/ 
Marko Äijälä, Virastotie 5 a, 92400 Ruukki tai pa-
lauttaa ne kunnanviraston keskukseen tai Gume-
ruksen kansliaan. Huomioitava että hakemuksesta 
pitää löytyä joko kirjeposti – tai saapumisleima.

Hakemukseen tulee liittää yhdistyksen/ järjes-
tön vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus 
sekä vuoden 2022 talousarvioesitys ja toiminta-
suunnitelma.

Hakemukseen tulee liittää hyvän tilintarkastusta-
van mukaisesti suoritettu selkeä toiminnantarkas-
tuskertomus, tarkastajan allekirjoittamana.

Myöhästyneistä tai puutteellisista hakemuksista 

tehdään kielteinen päätös.
Sivistyslautakunta edellyttää avustusta saavien 

järjestöjen tekevän vahvaa yhteistyötä kunnan va-
paa-aikasektorin kanssa.

Tiedustelut:
Liikunta- ja nuorisotoimen avustukset/ liikuntasih-
teeri Marko Äijälä marko.aijala@siikajoki.fi
Kulttuuritoimen avustukset/ Kirjasto – ja kulttuuri-
toimen johtaja Tuula Kuoppamäki   tuula.kuoppama-
ki@siikajoki.fi

Kunnanvaltuuston hyväksymät avustussummat vuo-
della 2022 ovat: Liikuntatoimi 9000 e, nuorisotoimi 
3000 e, kulttuuritoimi 1500 e.

Urheilijan apurahahakemus toimitetaan vapaa-
muotoisena. MENESTYSPOHJAISTA URHEILIJA-
APURAHAA VOI HAKEA YMPÄRI KALENTERI-
VUODEN ELI EI ERILLISIÄ HAKUAIKOJA.
Tiedustelut: liikuntasihteeri Marko Äijälältä, 
p. 040 3156 241

LIIKUNTA-, NUORISO- JA KULTTUURI-
TOIMEN TOIMINTA-AVUSTUKSET
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  TULEVIA TAPAHTUMIA REVONLAHDELLA:

• Revonlahden kyläkirjan julkistamistilaisuus  
kevään 2022 aikana  
• Revonlahden kotiseututalon (vanha pappila) 200-vuotis-
juhla & kotikyläyhdistyksen 50-vuotisjuhla kesällä 2022
• llmoittautuminen Pohjois-Suomen puutarhamessujen 
14.5. oheistapahtumaan eli Vanhan pappilan keittolounaal-
le on tehtävä viimeistään 30.4.2022: puh. 045 884 3685 

REVONLAHDEN KOTISEUTUTALO -  
TUNNELMALLINEN PAIKKA JÄRJESTÄÄ ERILAISIA 

PERHEJUHLIA JA TYÖELÄMÄN TAPAAMISIA 

 
 

 

Lisätiedot ja kotiseututalon varaukset: puh. 045 884 3685

PERHEJUHLAT: häät, syntymäpäivät, 
    ristiäiset, muistotilaisuudet, sukutapaamiset...

    TYÖPORUKAT: koulutukset, kokoukset, 
    pikkujoulut, eläkejuhlat...

REVONLAHDEN KOTIKYLÄ- 
YHDISTYS RY KIITTÄÄ
Kiitämme lämpimästi kaikkia  
sekä yksityisiä ihmisiä että yrityksiä ja yhdistyksiä 
(Neste Revonlahti, Rauta-Maatalous Jaatinen Oy, Sale 
Ruukki, Siikajoen 4H, SPR Siikajoen jaosto ja Ruukin 
vastaanottokeskus), jotka ovat osallistuneet erilaisten 
lahjoitusten ja työpanosten muodossa sodan jaloista 
paenneiden avustamiseen.

REVONLAHDEN KOTISEUTUTALON  
HISTORIAA 

Kotiseututalomme on alkujaan rakennettu Revonlah-
den pappilaksi vuonna 1822. Tuon ajan kustavilaisuus 
näkyy talon muodoissa, piirteissä ja yksityiskohdissa. 
Aikojen saatossa rakennusta on laajennettu ja muutet-
tu, rakennuksen lasikuisti on kuitenkin 
yhä alkuperäisessä asussaan.

www.revonlahti.com

RUUKIN INVALIDIT RY
KEVÄTKOKOUS 

Ke 20.04.2022 klo 12.00 Kreivinsaaressa
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 

Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!  Hallitus

TIEKUNNAN KOKOUS
TIKKALANKANKAANTIEN TIEKUNNAN  
VUOSIKOKOUS pidetään keskiviikkona 

27.4.2022 klo 19:30 Pistemaalla, Sakarintie 93.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.

TERVETULOA!     Hoitokunnan pj

EL:n Ruukin yhdistyksen toiminta on käynnistynyt.  
Revonlahden kuntoiluryhmä/Tavalliset tallaajat 
kokoontuvat maanantaisin klo 14.30 alkaen koulun 
kuntosalilla.  
Ruukin kuntoiluryhmä/Tavalliset Tallaajat Ruukin 
kuntosalilla (pesäpallokentän vieressä) kokoontuvat 
tiistaisin klo 10 alkaen.
Bocciaa pelataan keskiviikkoisin yhdessä Ruukin 
invalidien kanssa klo 14.40 alkaen Ruukin liikunta-
hallissa (ent. yläasteen sali). 
Ruskakerho kokoontuu joka parillisen viikon tor-
stai Kreivinsaaressa klo 12.
Seurailkaa ilmoittelua facebookissa - yhdistyksen 
kotisivuilla elakeliitto.fi/yhdistykset/ruukki  -  Siika-
jokilaakson järjestöpalstalla - ja kuntatiedotteessa. 
Yhdistyksen toimintaa (esimerkiksi jäseneksi 
liittyminen) koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä 
puheenjohtaja Matti Lassilaan puh. 0407265401, 
sähköposti lassila.matti@kotinet.com tai sihteeri 
Riitta Pietarilaan puh. 0505500503, sähköposti 
riitta.pietarila@ph-parts.com. Tulettehan paikalle 
vain terveinä!

MUUT

PAAVOLAN KARJALASEURA RY
VARSINAINEN KEVÄTKOKOUS pidetään  

Irma Pietarilan kodissa ti 26.4. klo 13.00.  
(Tölvääntie 54, Ruukki)

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Vahva maskisuositus. Kahvitarjoilu.

Tervetuloa!
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Pohjoisen Suomen puutarhaväen 
kohtaamispaikka.  

Runsaasti taimitarjontaa, tietoiskuja sekä 
tekemistä ja näkemistä!

Ota messujen sometilit seurantaan! 

www.pohjoissuomenpuutarhamessut.fi

RUUKIN KYLÄYHDISTYS

Minna Luoma pj.  040 0704082
Kalervo Holopainen varapj.
Saara Arvola, sihteeri
Tuula Kangas, rahastonhoitaja
Marko Alaluusua, jäsen
Tuovi Alaluusua, jäsen
Reijo Lampi, jäsen
Risto Niinimaa, jäsen

ruukinkylayhdistys@gmail.com

Kyläyhdistys järjestää toimintaa ja 
tapahtumia kyläläisille sekä osallistuu 
aktiivisesti kylän kehittämiseen.

JÄSENMAKSU 2022

TULEVIA TAPAHTUMIA JA TOIMINTAA

Kahvitarjoilu.
Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaan!

5.4.2022 KLO 19
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
KEVÄTKOKOUS
KREIVINSAARESSA

HALLITUS 2022

Yhdistyksemme yksi tulonlähteistä on 
tilillemme maksetut jäsenmaksut. Niillä 
tuloilla maksamme tapahtumien kuluja, 
talkookuluja, erilaisten hankkeiden 
omarahoitusosuuksia sekä järjestämme 
toimintaa mm. Kreivinsaareen.

Jäsenmaksut ovat :
10 e / henkilö 
ja kannattajajäsenmaksu 50 e 
(esim. yritykset)

Tilinumeromme: FI66 5317 1720 0178 67

KIITOS TUESTANNE!

14.5.2022 KLO 10-16 
PUUTARHAMESSUT
HEVOSKESKUKSELLA

-----

KREIVINSAAREN TILAVARAUKSET

Kreivinsaari tarjoaa kauniin miljöön ja 
viihtyisät tilat erilaisten kokousten ja 
tapahtumien pitoon.

Varaukset puh. 050-5490282 / Kalervo 
Holopainen
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 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.  
 Jäsenmaksut vuodelle 2022:
 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 avoinna TI-PE 11-17, LA 10-15.
 Nuorisoseuran kotisivuja päivitetään.
 Nähdään kerhoissa, tapahtumissa ja talkoissa!

 PAAVOLAN KYLÄ- JA KOTISEUTUYHDISTYS
 Sivulta www.facebook.com/paavolanseutu   
 löydät tietoa Paavolan tapahtumista, toiminnasta  
 ym. kiinnostavista asioista. Käy katsomassa!
 Jäsenmaksut vuodelle 2022:
 Henkilöjäsenyys 5 €, 
 Perhejäsenyys 10 €
 Kannatusjäsenmaksu 20 €
 Tilinumero: FI12 5317 0340 0044 95
 Tule mukaan toimintaan!
 Lisätietoa: Jari Sihvonen (p. 040 411 6350)

Paavolan Nuorisoseura hakee
kesätyöntekijöitä kiinteistönhoitoon! 
2005-2006-vuonna syntynyt, jolla kesätyöseteli.

Vapaamuotoinen työhakemus sähköpostitse:
paavolannuorisoseura@gmail.com.

Paavolan Nuorisoseura ry:n
yleinen kevätkokous toimitalolla

torstaina 7.4. klo 18.00 
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Kaikki tervetulleita!

 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

 KEVÄTMARKKINAT
PAAVOLASSA

lauantaina 23.4. klo 9-14
Pöytäpaikka (1x2m) 5 € (pöytä ei sis. hintaan)
Telttapaikka (4x4m) 10 € (teltta ei sis. hintaan)

Paikkavaraukset puh. 040 411 6350
Järjestää paikalliset toimijat.

www.facebook.com/paavolantapahtumat

SIIKAJOEN MAA- JA KOTITALOUSSEURA RY

JUHLAT TULOSSA,  JUHLAT TULOSSA,  
MUTTA LIINOISTA JA MUTTA LIINOISTA JA 
ASTIOISTA ON UUPELO?ASTIOISTA ON UUPELO? 
VUOKRAA valkoiset juhlaliinat ja kahviastiat 
Siikajoen Maa- ja Kotitalousseuralta. 
Ota yhteys Anna-Maija Rahjaan  
p. 044 0221559.

Yhdistyksen hallitus v. 2022
Anne Nygård pj., Armi Nikola varapj., Ritva 
Nikola siht., Päivi Haho, Anna Myllymäki, Satu 
Nikola, 
Pirkko Paakkari, Marja-Liisa Tervakangas, 
Kirsi Ukura.

HALUATKO LIITTYÄ JÄSENEKSI? Ota yhteys 
siikajoenmaajakotitalousseura@gmail.com
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SIIKAJOEN 4H-YHDISTYS 

 

Siikajoen 4H-yhdistys, Ruukinkuja 2, 92400 Ruukki. puh. 040 527 9295 
siikajoki@4h.fi,  www.siikajoki.4h.fi, www.facebook.com/Siikajoen4H 

 

 
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
   

 

Nuori, haluatko töitä? Otamme käyttöön digitaalisen työnvälityspalvelu Helpin, jonka kautta voit napata 
kiinnostavat työkeikat. Perehdytämme sinut tekemään erilaisia töitä, kuten esimerkiksi ikkunanpesua, 

haravointia ja nurmikonleikkuuta. 

Ota meihin yhteys ja laita hakemus mahdollisimman pian  siikajoki@4h.fi - töitä voit saada jo 
keväällä! Voit työskennellä silloin tällöin, kesän ajan tai vaikka opiskelujesi ohessa vuoden ympäri! 

              
Rehottaako nurmikko tai kaipaatko apua pihanhoitoon? Tilaa nuori kätevästi töihin Helppi-palvelun 

kautta! Käynnistämme palvelun huhtikuussa 2022. Palvelu toimii sovelluskaupoista ladattavan Helppi-
sovelluksen avulla. Käyttämällä palvelua työllistät samalla lähialueesi nuoria! Työn hinta 25 €/h (sis.alv). 

Hyödynnä myös kotitalousvähennys. 

4H on nuorille vastuullinen työnantaja. Palkkaus on työehtosopimuksen mukaista, ja jokainen nuori 
perehdytetään tehtävään. 

Lue lisää Helpin tarjoamista palveluista ja lataa ilmainen sovellus sovelluskaupastasi: helppi.4h.fi 
 
 
 
 
 
 

Kiertokaaren jäteasema palvelee 
Ruukin Yrityspuistossa tiistaisin 

klo 16–19. Lisätietoa 
vastaanotettavista jätteistä: 

https://siikajoki.4h.fi/jateasema/ 
 

Tarvitsetko kyytiä 
koulutukseen? Laita 
viestiä 040 527 9295! 

Ilmoittaudu mukaan 
25.3. mennessä! 

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

Elämään virtaa Siikajoelle! -aree-
na on Suomen kuntakentässä 
ainulaatuinen kyselytutkimus. Ai-
nutlaatuiseksi sen tekee se, että 
siihen kutsuttiin osallistumaan 
kaikki kuntalaiset. Koko projekti 
on pari vuotinen rutistus Siikajoen 
kunnan kehittämiseksi ja vetovas-
tuussa on Juha Wiskari Great-
Gain Oy:stä.  

JOKAISEN MAHDOLLISUUS
Kirjoitan menneessä aikamuo-
dossa, sillä tämän kirjoituksen jul-
kaisupäivänä aikaa on vastata ja 
vaikuttaa alle vuorokausi. Eletään 
maaliskuun viimeistä päivää ja ky-
sely oli/on auki maaliskuun ajan. 
Tulokset kerrotaan kevään aikana 
kaikille kiinnostuneille. 

Ainutlaatuiseksi kyselyn teki se, 
että kaikki kuntalaiset tarinoineen, 
näkemyksineen, kritiikkeineen ja pa-
lautteineen saivat mahdollisuuden 
vaikuttaa Siikajoen kunnan kehit-
tämiseen. Jokainen taho erikseen 
kutsuttiin kuulemaan, mistä oikein 
on kyse. 

Yrittäjille oli oma iltansa ja on-
neksi aiheesta kiinnostuneita oli 
jokunen paikalla. Monesti ei tarvit-
se kuin se jokunen, jotka oivaltavat 

mistä on kyse, jolloin hyvä lähtee 
etenemään ja asiat kehittymään. 
Kiinnostusta ja aktiivisuutta tarvi-
taan. Innolla odotan, mihin loppu-
tulemaan päästään yrittäjien tari-
noissa ja mitkä asiat sillä sektorilla 
nousevat esille. 

Ainutlaatuiseksi kyselyn teki 
myös se, että vastaukset analysoi-
daan, tulokset kerrotaan ja viedään 
lopulta kuntastrategiaan tämän 
vuoden aikana. 

VAIKUTTAMINEN ON 
MUUTAKIN KUIN KORVAN 
KAIVAMISTA
Tätä kirjoittaessani käyntejä aree-
nassa on reilu 700 ja näkökantoja 
pitkälti yli 3000. Upeasti on otettu 
koppi kyselystä ja lähdetty kehittä-
mään ainutlaatuisesti ainutlaatuis-
ta Siikajoen kuntaa. Tällä menolla 
kuluvan kuukauden lopussa ollaan 
jo ainutlaatuisissa lukemissa!

Nostetaanpa vielä muutama 
asia esille, miksi kysely oli ja tuloksi-
en analysointi on tärkeää Siikajoelle 
alueena. Kyselyn kautta on mahdol-
lisuus:

• vaikuttaa kuntastrategiaan
• vaikuttaa tuleviin päätöksiin
• vaikuttaa elinvoimaan
• vaikuttaa pitovoimaan

• vaikuttaa vetovoimaan
• vaikuttaa lumovoimaan
• vaikuttaa omaan viihtymiseen.

Siikajoen kunta on onneksi yrittäjä-
myönteinen kunta. Tämä ei ole silk-
kaa sanahelinää, vaan uskoisin, että 
moni alueen yrittäjä on allekirjoitta-
neen kanssa samoilla linjoilla. Täs-
tä yhtenä esimerkkinä on yrittäjien 
äänen kuuleminen kunnan päivittä-
essä pienhankintaohjettaan. Ohje 
astuu voimaan 1.6.2022. Aina on 
kehitettävää ja syytä on pysyä ajan 
hermoilla kehityksessä. 

Jokaisen tulisi olla päättäjiin yh-
teydessä matalan kynnyksen taktii-
kalla. Harvemmin, jos lainkaan, asi-
at etenevät yksin niitä pähkäillessä. 
Avointa mieltä tarvitaan kehittäes-
sä ja monesti siinä samalla kehittyy 
myös itse. Nähdä mahdollisuudet 
uhkien sijaan on kyky, jota voi tahol-
laan kehittää ihan itse. Nähdä rat-
kaisut ongelmien sijaan on toinen 
kyky. Se lisääntyy, mihin keskittyy.

Ruukin Yrityspuiston ja Siikajoen 
kunnan kehityspäällikkö sekä  

markkinointiin hurahtanut yrittäjä
Kirsi Kivioja

TUOMIOJAN NUORISOSEURA
VUOSIKOKOUS Tuomiojan Nuorisoseuran Vuosi-
kokous 10.4. klo 17 Mutterimajalla. Esillä sääntö-
jen määräämät asiat sekä talohankkeen tilanne. 
Samalla on mahdollisuus käydä tutustumassa uu-
den talon tiloihin. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

PÄÄSIÄISKOKKO
Tuomiojan Nuorisoseura järjestää perinteisen 
Pääsiäiskokko -tapahtuman lankalauantaina 
16.4. klo 18 alkaen. Pääsiäiskokko sytytetään klo 
18:30. Trullit ja muut teemaan sopivasti pukeutu-
neet palkitaan klo 18:30. Puffetista mm. makkaraa 
ja nokipannukahvia. Illan aikana on mahdollista tu-
tustua uuteen toimitaloon opastetusti. Tervetuloa!
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JULKINEN TIEDOTE

  
 

 

 

 

 

 

  

 

  
  

  
Hakuaika opintoihin 1.-31.3.2022 

raahe.fi/musiikkiopisto/hakeminen 

KESÄN 2022 ENSIMMÄISET ALKEISKURSSIT
SIIKAJOELLA:

14.5. – 15.5. la - su / 15.00 - 18.30
22.5. – 23.5. su – ma / 17.00 – 20.00
28.5. – 29.5. la – su / 17.00 – 20.00 (huom. su klo 13 – 17)
3.6. – 4.6. la – su / 17.00 – 20.00
6.6. – 7.6. ma - ti / 18.00 - 21.30
13.6. – 14.6. ma - ti / 18.00 - 21.30

Tervetuloa opettelemaan lajin salat rennossa
ilmapiirissä! Opettajana toimii seuran 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 Golfi n kentällä Siikajoella.

Ilmoittaudu: www.rtg.fi /aloita-golf/greencard

Koukutu golfi in!

www.rtg.fi 

ja prona toimimisesta niin Suomessa kuin rajojemme ulkopuolellakin.

Kuva: Marek Sabogal

Kirjailija 
Anneli Kanto

virtuaali-
vierailulla

Teams-
yhteydellä
8.4. klo 18

Romaanit
Piru, kreivi, noita ja näyttelijä. Helsinki: Gummerus, 2007.

Veriruusut. Helsinki: Gummerus, 2008. 
Pyöveli. Helsinki: Gummerus, 2015.
Lahtarit. Helsinki: Gummerus, 2017.

Ihan pähkinöinä: Karisto, 2018. 
Rottien pyhimys. Helsinki: Gummerus, 2021. 

 

Etsi linkki Teams-vierailulle
kunnan tapahtumakalenterista 

ja tule kuulolle!

RAAHEN ALUEEN KUULO RY
KUULOLÄHIPALVELU Siikajoella Huitsi Pubissa,  

Kauppatie 13, keskiviikkona 20.4. klo 14-15.  
Henkilökohtaista, vertaisien antamaa opastusta 

kuulokojeen käytössä ja huollossa. Saatavana  
paristoja, letkua ym. tarvikkeita kuulokojeisiin.  

Voit myös tilata tarvikkeita puhelimitse numerosta 
040 588 1561.  Kahvitarjoilu. Tervetuloa!


