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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.

OLETKO  
KIINNOSTUNUT 
HARRASTAJA- 

TEATTERI  
TOIMINNASTA  

RUUKIN  
NÄYTTÄMÖSSÄ?
Ota rohkeasti yhteyttä 

ja poristaan lisää
044 080 46 46 

/ Anu Holopainen pj.

Kevätkonsertti
Paavolan kirkossa

13.5.2022 klo 18

Niklas Klaavo, piano

Konsertin jälkeen
pidetään iltahartaus

Vapaa pääsy

järj. Raahen seurakunta ja 
Siikajoen kulttuuripalvelut

Siikajoen Oulu2026-hankkeiden
ideointi jatkuu

 5.5.2022 klo 17
Karinkannan nuorisoseuralla

Hyvät kyläaktiivit ja -yhdistykset!
Oulu2026-kulttuuripääkaupunkivuosi

luo hyvän tilaisuuden kehittää kyliämme.
Vielä ehtii mukaan! Tervetuloa!
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Onko maailma mennyt sekaisin? Korona-pandemia vä-
hän helpottaa, ainakin siltä osin, että virus on muuntau-
tunut lievemmäksi mutta sairastuttaa useamman. Säh-
kön hinta on noussut ennätyslukemiin, polttoaineiden 
hinta myös. Ukrainan sota koskettaa meitä jokaista. 
Ajatuksemme ja rukouksemme on ukrainalaisten puo-
lella. Hartain toive varmasti jokaisella on että: ”Kunpa 
sota ukrainassa loppuisi pian.”

Siikajoen kuntaan on myös saapunut ukrainalaisia. 
Hyvä niin, sillä meillä on rauhallista ja turvallista. Lapset 
ovat aloittaneet koulunkäynnin ja monenlaista apua on 
annettu, kiitos vapaaehtoisille! 

Haluankin tässä myös vähän herätellä meitä jokais-
ta varautumisen osalta. Kotona tulisi olla vähintään 
kolmen vuorokauden ajaksi ruokaa ja juomaa, vähän pi-
temmäksi aikaa myös lääkkeet yms. Varautumisohjeita 

SIIKAJOEN KUNTATIEDOTE 5/2022

Jaetaan jokaiseen siikajokiseen talouteen
Painos: 2600 kpl
Seuraavan Siikasanomien materiaali ehdottomasti
MA 16.5. klo 15 mennessä os. kuntatiedote@siikajoki.fi
Lehti 6/2022 ilmestyy PE 27.5.2022

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

VARAUTUMINEN HÄIRIÖTILANTEISIIN
saa esimerkiksi https://72tuntia.fi/#72 sivuilta.

Erilaiset kriisit ja häiriötilanteet voivat katkaista su-
juvan arjen myös meillä Siikajoella. Voit helpottaa omaa 
ja läheistesi arkea varautumalla poikkeuksellisiin tilan-
teisiin etukäteen. Kevät tulee ja lumi sulaa. Sulava lumi 
nostaa vedenpintaa ja on hyvä varautua myös tulvaan. 
Veden nousu voi katkaista teitä ja sähköjä. 

Keväällä tapahtuu, Pohjois-Suomen puutarhamessut  
pidetään 14.5.2022 ja väkeä on tulossa taas tuhat-
määrin. Tule sinäkin! Mukana menossa on myös Siika- 
joen kunta, joten tule piipahtamaan osastolla.

Ihanaa kevättä!
Pertti Severinkangas

kunnanjohtaja

Hyvinvointi ja elintavat mietityttävät jokaista joskus, ai-
nakin kerran vuodessa: uudenvuoden aattona. Uudelle 
vuodelle tehdään lupauksia liikunnan lisäämisestä ja 
terveellisemmästä ruokailusta. Terveyttä edistävillä ja 
ylläpitävillä elintavoilla onkin tärkeä asema ihmisen hy-
vinvoinnissa. Omasta kehosta ja mielestä kannattaa 
pitää huolta!

Terveellisten elämäntapojen peruspilareita ovat lii-
kunta, oikeanlainen ravinto ja riittävä uni. Muutettaes-
sa elintapoja niiden hyvät vaikutukset kuitenkin tulevat 
harvemmin esiin kuukauden tai kahden aikana, elämän-
tapojen täytyy olla vakiintuneita, jotta vaikutukset voi 
huomata olossaan. Hyvillä elintavoilla voidaan torjua 
monia aikuisiän vakavia sairastumisia, mm. sydän- ja 
verisuonisairauksia, diabetesta, tuki- ja liikuntaelimistön 
sairauksia, syöpäsairauksia, muistisairauksia ja mielen-
terveyden ongelmia.

Elintavat opitaan jo lapsena. Vanhempien valinnoil-
la ja elintavoilla on suuri merkitys lasten omaksumiin 
elintapoihin. Jos kotoa on saanut mallin esimerkiksi oi-
keanlaisesta ravinnosta, sitä tulee noudattaneeksi myö-
hemmässä elämässään helpommin. Sama koskee liik-
kumista. Lapsena ja nuorena harrastettu liikunta jatkuu 
luontevasti aikuisenakin. Koskaan ei silti ole liian myö-

HYVÄÄ VOINTIA!
häistä aloittaa! Terveelliset elämäntavat ovat helposti 
omaksuttavia silloin, kun ne tuntuvat mieluisilta.

Ravinnossa tärkeintä on, että sitä nauttii sopivasti 
– ei liikaa tai liian vähän – ja siinä on tarpeeksi eri ra-
vintoaineita, kuten vitamiineja, kuituja ja proteiinia. Ate-
riarytmin säännöllisyys auttaa pitämään ruokavalion 
terveellisempänä, nälkäisenä tulee helpommin napos-
teltua. Hyvään ruokarytmiin kuuluu kolme pääateriaa: 
aamiainen, lounas ja päivällinen sekä välipala iltapäivällä 
ja illalla. Aamupalasta päivä saa hyvän alun, jaksaa kes-
kittyä, oppiminen ja työnteko sujuvat. 

Ruokavalion suunnittelussa voi käyttää hyväksi esi-
merkiksi lautasmallia. Lautaselle kannattaa koota an-
nos, jossa puolet on kasviksia/salaattia, neljäsosa li-
haa/kalaa/kanaa ja loppu neljäsosa perunaa/riisiä/
pastaa. Kasvikset ovat osa terveellistä ruokaympyrää ja 
niitä kannattaa käyttää runsaasti. Kasviksista on tarjolla 
paljon vaihtoehtoja: jos kukkakaali ei maistu, voi kokeilla 
porkkanaa tai kurkkua. Makuaisti kehittyy kokeilemalla. 
Valmisruoat ovat toisinaan kiireen keskellä paikallaan, 
mutta niistä ei kannata tehdä jokapäiväistä tapaa. Itse 
tehty ruoka on edullisempaa ja siitä tietää tarkasti, mitä 
se sisältää. Elimistö kaipaa päivittäin yli 50 hivenainetta, 
kivennäisainetta ja ravinnetta. Määrät voidaan täyttää 
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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.

TYÖTÄ, TAITOA JA TUKEA -HANKE
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!

TOUKOKUUSSA JÄRJESTETTÄVÄ KOULUTUS:
5.5. KLO 9-11 Työllistymisen eri keinot 
Koulutus pidetään työllisyyspalveluiden yksikössä Ruukinkuja 3. 
Ilmoittaudu mukaan veera.karvonen@siikajoki.fi tai puh. 0403156220.

POHJOIS-SUOMEN PUUTARHAMESSUT 14.5. KLO 10:00-16:00
Tule tervehtimään Puutarhamessuille hankkeen työntekijöitä ja 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

ainoastaan syömällä ravitsevaa ja monipuolista ruokaa 
säännöllisesti

Unen tarve on yksilöllistä. Keskimäärin ihmisen tulisi 
nukkua noin kahdeksan tuntia vuorokaudessa. Kuiten-
kin kasvava lapsi tarvitsee enemmän unta, unen tarve 
vaihtelee ikäluokan mukaan 8-12 tunnin välillä. Nukkumi-
sessa säännöllisyys on tärkeää, ja valvottu yö vaikuttaa 
heti seuraavan päivän vireystilaan. Liian vähäinen uni ai-
heuttaa mielialan muutoksia ja vireen laskua. Vähäinen 
uni nuorilla vaikeuttaa oppimista ja keskittymistä sekä 
voi johtaa muiden ongelmien lisäksi masennukseen ja 
ahdistumiseen. Vähäinen uni voi siis vaikuttaa moneen 
elämän ongelmaan.

Uniongelmat ovat erittäin yleinen suomalainen vaiva. 
Se voi vaivata jo nuoruudessa, jolloin myöhäiset urhei-
lutreenit tai tietokoneella pelaaminen myöhään illalla voi 
vaikeuttaa nukahtamista. Nukkumaanmenoajan täytyisi 
olla mahdollisimman rauhallinen ja virikkeetön. Pieni il-

tapala, rentouttavan musiikin kuunteleminen, kirjan lu-
keminen ja päivittäisten kiireiden unohtaminen nopeut-
tavat nukahtamista.

Liikunta vaikuttaa ihmisen terveyteen kokonaisval-
taisesti. Se parantaa fyysistä ja henkistä hyvinvointia. 
Yhdessä terveellisen ravitsemuksen kanssa liikkuminen 
ehkäisee tehokkaasti ylipainoa. Tutkimusten mukaan 
liikunnan täytyy olla säännöllistä, riittävän rasittavaa ja 
kestoltaan vähintään 30 minuuttia päivässä. Minuutti-
määrän voi kerätä useasta lyhyemmästä liikuntahet-
kestä tai yhdestä kokonaisesta.

Jos liikunta on ollut vähäistä, sen voi aloittaa liikku-
malla kerran tai kaksi kertaa viikossa enemmän kuin ai-
emmin. Uuden, mieluisan harrastuksen aloittaminen tai 
hyötyliikunnan ottamisen osaksi arkista rutiinia ovat hy-
viä keinoja hyötyä liikkumisen positiivisista vaikutuksista

Tuula Lehto
terveydenhoitaja
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MAASEUTUPALVELUT
PÄÄTUKIHAKU ALKAA TOUKOKUUN 
ALUSSA
Päätukihaku aukeaa verkkoasiointipalvelu Vipussa tou-
kokuun ensimmäisellä viikolla. Haku on voimassa 15.6 
saakka. Päätukihaussa voi hakea seuraavia tukia: luon-
nonmukaisen tuotannon korvaus, luonnonhaitta kor-
vaus, nuoren viljelijän EU-tuki, nuorten viljelijöiden tuki, 
peltokasvipalkkio, perustuki ja viherryttämistuki, pohjoi-
nen hehtaarituki, sokerijuurikkaan kansallinen tuki, ylei-
nen hehtaarituki ja ympäristökorvaus. Ympäristösitou-
mukset- ja sopimukset sekä luomusitoumukset, jotka 
ovat alkaneet vuosina 2015, 2016 ja 2017, päättyvät 
30.4.2022. Näille voi hakea jatkoa, jolloin ne säilyvät en-
nallaan 30.4.2023 asti. Myös mahdolliset peruslohko-
muutokset tehdään Vipussa.
Viljelijätukiopas 2022 on julkaistu Ruokaviraston netti- 
sivuilla https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/oppaat/
hakuoppaat/viljelijatukien-hakuopas/viljelijatukien- 
hakuopas/viljelijatukien-hakuopas_etusivu/viljelija 
tukien-hakuopas-2022/

TUKIOIKEUKSIEN SIIRROT JA 
TUKIOIKEUKSIEN HAKU VARANNOSTA
Tukioikeuksien siirrot tehdään lomakkeilla 103A ja 
103B. 103A:n voi pyytää maaseutuhallinnosta tai tu-
lostaa Vipusta. Molemmat lomakkeet toimitetaan 15.6 
mennessä maaseutuhallintoon. Tukioikeuksia voi hakea 
varannosta lomakkeella 289 15.6 mennessä. Loma-
ke toimitetaan Ely-keskukseen, jonka alueella maatilan 
talouskeskus sijaitsee. Lisätietoja https://www.ruoka 
virasto.fi/viljelijat/oppaat/hakuoppaat/varanto-
opas/varanto-opas-2022/

KORVAUSKELPOISUUKSIEN SIIRROT
Korvauskelpoisuuksien siirtoa lohkojen välillä voi hakea 
lomakkeella 471. Lomake ja ohjeet löytyvät Ruokaviras-

ton sivuilta. Lomake on palautettava viimeistään 15.6 
kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. 

TUKI-INFOT WEBINAAREINA
To 5.5.2022 10-12.30, mukana Pohjois-Pohjanmaan 
asiantuntijoita
Pe 6.5.2022 10-12.30, mukana Keski-Pohjanmaan 
asiantuntijoita
Ilmoittautumiset:
https://www.kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat 
tai ritva.jaakkola@kpedu.fi p. 044 7250625

MAASEUTUTOIMISTON HENKILÖSTÖ 
ETÄTÖISSÄ
Työt hoidetaan toistaiseksi pääasiassa etänä ensisi-
jaisesti sähköpostitse ja puhelimen välityksellä. Mikäli 
haluat asioida toimistolla, varmista puhelinsoitolla, että 
paikalla maaseutuasiamies on paikalla. Postia voi jättää 
oven vasemmalla puolella olevaan postilaatikkoon, joka 
tyhjennetään säännöllisesti. 

Sähköpostiosoite on etunimi.sukunimi(at)kalajoki.fi 
sekä koko henkilökunnalle yhteinen on maaseutuhallinto 
@kalajoki.fi. Maaseutuasiamiehen tavoittaa numerosta 
044 4691396.

FACEBOOK JA KASI-
MAASEUTUPALVELUIDEN 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-maaseutuyrityksille/maaseutu-ja-lomitus/

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, mahdollisuus käyttää 
    videoneuvottelulaitteistoa, 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 

Toukokuun poikkeusajat:
12.5. kirjastot ovat kiinni henkilökunnan 
koulutuspäivän vuoksi
25.5. kirjastot avoinna klo 9-15

Pääkirjaston toukokuun näyttely: 
Raijalan taitajat

Pääkirjaston lukupiiri: 
6.5. klo 18 Alasalmi: Joenjoen laulu

KIRJASTOPALVELUT - KIRJASTOJEN AUKIOLOAJAT:
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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
Hei sää 15-29-vuotias nuori! Onko oma ala tai opiskelu-
paikka vielä hakusessa? Onko haaveissasi työllistyminen 
tai kesätyö, mutta et tiedä mistä lähteä liikkeelle? Tarvit-
setko apua raha-tai tukiasioissa? Kaipaatko luottamuk-
sellista juttu seuraa, jolle voit puhua mieltäsi painavista 
asioista?

Etsivä nuorisotyö on kaikille 15-29-vuotiaille nuorille 
tarkoitettu palvelu. Etsivä nuorisotyöntekijä auttaa nuor-
ta juuri niissä asioissa, joihin nuori itse kaipaa apua. Pal-
velu on nuorille maksutonta, luottamuksellista ja aina 
vapaaehtoista. Halutessaan tukea voi saada myös ni-
mettömästi. Yhteyttä etsivään nuorisotyöntekijään voi 
ottaa nuori itse tai nuoren vanhemmat tai kaverit.

Työpisteeni löytyy nuortentalo Ruorilta osoitteesta 
Pekkalantie 11. Voit olla yhteydessä soittamalla, laitta-
malla viestiä, somen kautta, tulla jututtamaan Ruorille 
tai osoitteessa yhteysetsivaan.fi. Ole rohkeasti yhtey-
dessä! Mietitään yhdessä ratkaisuja mieltä askarrutta-
viin asioihin. 

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, Ruukin liikuntallilla (vanha 
sali).Järjestää: FC Raahe yhteistyössä Siikajoen nuori-
so-ja liikuntatoimien kanssa.
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 alkavat 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. Varhaisnuokka-
rit on, Ruukin kylällä, nuortentalo Ruorilla (Pekkalantie 
11) keskiviikkoisin  klo: 14.00-15.30.  

Jos kaipailet lisätietoja, laita viestiä nuoriso-ohjaaja 
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Ellulle p. 040 3156 255. Noudatamme voimassa olevia 
korona rajoituksia ja suosituksia. Seuraathan tiedotta-
mista wilman 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.

Vappudiscot alakoululaisille lauantaina 30.4.!
Pitkästä aikaa päästään discoilemaan! Lauantaina 
30.4. Ruukissa liikuntahallilla (vanha sali). 
Eskarit – 3-luokkalaiset klo: 16.00-17.30, 
4-6- luokkalaiset klo: 18.00-19.30.
Luvassa leikkimielisiä kilpailuja. Disco on maksuton osal-
listujille. Lisätiet. nuoriso-ohjaaja Ellulle p. 040 3156 255.

YLÄKOULULAISET JA 2.ASTE

Nuortentalo Ruorin nuokkarit avoinna nuorille!
Nuortentalo Ruorilla alkaa jälleen nuokkareiden syksy.  
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 . Noudatamme voimassa ole-
via korona rajoituksia ja suosituksia. Seuraathan tiedot-
tamista wilman ja somen kautta. Hiihtolomaviikolla eri 
aukioloajat! 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 torstaisin klo: 18.00-19.00, Ruukin liikun-
tahallilla (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-luokkalaisille. 
Tuu tekeen läksyt, pelaileen, viettämään aikaa yhes :) 
Jos kaipaat lisätietoja, laita viestiä nuoriso-ohjaajalle  
p. 040 3156 255 . 

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 2.5.  
klo 16-19
Tehdään yhdessä hyvvää syömistä, hengaillaan ja keite-
tään kahavit. Lisätietoja Etsivä nuorisotyöntekijä Veeral-
ta p. 040 3156 243  tai Nuorten työvalmentaja Kristiii-
nalta p.  040 3156 256.

IT´S ME - TAIDEKUVATYÖPAJA  Ruorilla ti 10.5. 
JA 17.5. JA 31.5. klo 12.00-13.30
Luova, vahvuuksiin ja voimavaroihin keskittyvä kuvatai-
deprojekti nuorille, nuorille aikuisille. Kurssilla toteute-
taan voimauttavan valokuvauksen menetelmän periaat-
teilla ja kuvaustehtävien, sekä tunnemaalauksen avulla 
oma voimauttava tunnekuvakollaasi ”It´s me!” . Tule mu-
kaan pohtimaan voimauttavia asioita ja omia tunteita!
 Lisätietoja ja ilmoittautumiset Etsivä nuorisotyöntekijä 
Veeralle p. 040 3156 243.

Tutustutaan eri maiden ruokakulttuureihin! 
Vuorossa Meksiko ke 18.5.2022 klo 9-13.30 
Tule mukaan kokkailemaan Meksiko-teemalla! Valmiste-
taan nuorten suunnittelema kolmen ruokalajin menu ja 
maistellaan uusia makuja! Lisätietoa ja ilmoittautumiset 
Etsivä nuorisotyöntekijä Veeralle p. 040 3156 243 tai 
Nuorten työvalmentaja Kristiinalle p. 040 3156 256.

MUN KAMMARI- Kelassa asiointi ja palvelukana-
vat sekä yleistä tietoa työttömyysetuuksista ja 
osatyökykyasioista ti 24.5.  klo 12-13
Tule meidän  kans Ruorille  kuulemaan Teams-yhteyden 
kautta Kelan asiointi ja palvelukanavista sekä yleistä tie-
toa työttömyysetuuksista ja osatyökykyasioista. Linkki 
löytyy myös Siikajoen kunnan kalenterista ja on avoin 
kaikille kuntalaisille. Lisätietoja Etsivä nuorisotyöntekijä 
Veeralta p. 040 3156 243
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LIIKUNTATOIMI

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. 

TAVALLISET TALLAAJAT 
eli senioreiden liikuntaryhmät liikkuvat seuraavasti:

Kuntosaliryhmät kokoontuvat seuraavasti: Maa-
nantaina Paavola & Revonlahti. Tiistaina Ruukin Tallaa-
jat ja Torstaina Paavolassa vielä toinen vuoro. Boccia-
vuoro ompi keskiviikkoisin Ruukin liikuntahallilla (Ruukin 
eläkeliitto & Ruukin invalidit) 

Vesitallaajat jäivät jo kesälaitumille eli syksyllä jatke-
taan :)

KUNNON MUMMOLA -tapahtuma yhteistyössä 
PoPLin kanssa on meillä 18.5.2022 klo15-17. Paikka-
na Ruukin Liikuntahalli. Tästä tarkempia tietoja paikallis-
lehdissä sekä facebookissa.

TALLAAJAKALENTERI ompi netissä & facessa ja 
tiedustella voipi toki allekirjoittaneelta :)

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

KÄRKINIEMEN URHEILUPUISTON 
KUULEMISILTA
Tiistaina 24.5. klo 17.30-19 paikkana Ruukin koulu-
keskuksen ruokasali. Kärkiniemen alueen kokonais-
valtaiseen kehittämiseen haetaan avustusta tuleville 
vuosille. Tänä vuonna korjataan huoltorakennusta sekä 
tehdään/tilataan suunnitelma kehittämiskohteista. 
Kuntalaisia kuullaan asian tiimoilta kaksin tavoin eli jo 
suoritetulla nettikyselyllä sekä kaikilla avoimella kuulemi-
sillalla. Tuu mukkaan :) (kahavitarjoilu)

MASSALIIKUNTAKAMPANJAT:
KANSANHIIHTOKAMPANJAN sekä KUNTOSALIKAM-
PANJAN arvontapalakitut näet www.siikajoki.fi 
Palakinnot kulkeutuvat jokkaisen kottiin :)

Seuraava massaliikuntakampanja onkin sit kesäinen 
PYÖRÄILYKAMPANJA

PUULAAKIT
Eri lajien turnauksia(futsal, futis,säpä, beachvolley, har-
rastepesis, tennis yms.) järjestetään terveysturvalli-
suus 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:
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 Liikuntahallilla  
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 :)
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SIIKAJOEN PITÄJÄPÄIVÄT 2022
Vk 27 eli 4.-10.7.2022

TULOSSA: TULOSSA: 
(ALUSTAVA ohjelma)

MAANANTAINA/TIISTAINA:MAANANTAINA/TIISTAINA:
Lasten leirejä

Subbailutapahtuma
Musisointia palvelutaloissa
Kylien omia tapahtumia

Siikajoenkylän hautausmaakierros

KESKIVIIKKONA:KESKIVIIKKONA:
Komppalinnan Eino Leinon-päivän tapahtu-

ma. Kirjailijavieras Pauliina Vanhatalo
Hietamaan vapaa-aikakeskuksen liikuntailta

TORSTAINA:TORSTAINA:
Rock-konsertti Kreivinsaari

PERJANTAINA:PERJANTAINA:
Konkarit Heikinhovissa. Soittaa Beatgo

LAUANTAINA:LAUANTAINA:
Toritapahtuma, Ruukissa

Avaus klo 10  
- Vuoden 2021 Patruuna Hannele Jormakka
Juontaja Jonna Heikkilä (sivistystoimenjoht.)

Musiikki Havina Duo
Klo 12 vuoden 2022 Patruunan julkistaminen

Torimyyjiä, ruokakulttuuria, kansallispuku- 
tuuletus, massaliikuntakampanjoiden  

palkitsemiset Vesan Visa, messu & lasten 
ohjelmaa (seurakunta) ja paljon muuta..

Ruokolahti – pitäjäpäivätanssit
 

Tapahtumaviikosta tulee Siikajoella ja Raaheen joka kotiin jaettava mainosflaijeri, Tapahtumaviikosta tulee Siikajoella ja Raaheen joka kotiin jaettava mainosflaijeri, 
johon yrityksillä on mahdollisuus ostaa mainostilaa hintaa 200 e (sis. alv)  johon yrityksillä on mahdollisuus ostaa mainostilaa hintaa 200 e (sis. alv)  

– otapa yhteyttä sihteeriin!– otapa yhteyttä sihteeriin!
 

PITÄJÄPÄIVÄTOIMIKUNTA kokoontuu seuraavan kerran 10.5.2022 klo 18. PITÄJÄPÄIVÄTOIMIKUNTA kokoontuu seuraavan kerran 10.5.2022 klo 18. 
Toiveita/terveisiä/ ideoita voit lähettää toimikunnan sihteerille eli marko.aijala@siikajoki.fi

Kunnanhallituksen nimeämä toimikunta suunnittelee tapahtumaviikkoa ja palautetta 
& vinkkejä on kuntalaisilta tullut ja lisää otetaan mielellään vastaan :)

ESIKOULUN ALOITTAMINEN SYKSYLLÄ 2022ESIKOULUN ALOITTAMINEN SYKSYLLÄ 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
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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. 
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 
infektiopoliklinikalta puh. 040 135 8530 ma-pe klo 
8-15, la klo 9-13. 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/työikäisten palvelujen yhteydenotot 
palveluohjausnumeroon 040 135 8021 arkisin klo 8-11. 
Ajanvarauspyynnöt sosiaalityöhön menevät palvelu- 
ohjausnumeron kautta. 
Muissa sosiaalityön asioissa voi asioida seuraavasti:
Geronomi Anniina Haukipuro, puh. 044 439 3703, 
yli 65-vuotiaat.
Sosiaalityöntekijä Marju Seppä, puh. 040 135 7915, 
alle 65-vuotiaat pysyvästi työkyvyttömyyseläkkeellä ole-
vat.
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 TOUKOKUUN TOIMINTAA: 
 
ke 11.5. Klo 9-11 Omaishoidon infopiste Hyvinvointipiste NeuvoRassissa (Kirkkokatu 28 Raahe) 
to 12.5. klo 17-18 Omaishoitajaliiton Hyvinvointiwebinaari: Liikunta omaishoitajan arjessa -etäyhteydellä Psyyke ry:n 
Jäsentuvalla (HUOM! muuttunut paikka, Rantakatu 58, Raahe), tulethan paikalle jo klo 16.45. Voit seurata 
webinaaria myös kotikoneella, ilmoittaudu osoitteessa www.omaishoitajat.fi/tapahtumat 
ke 18.5. klo 13 Päiväkahvit Heikinhovissa Siikajoen kylällä 
pe 20.5. klo 12 Puheenjohtajan etäpäiväkahvit Teams-yhteydellä, ilm. sähköpostiosoitteesi Riitalle 19.5. mennessä 
ti 24.5. klo 13 Päiväkahvit Kuusiratin kylätalolla (Nuupakantie 143 Kuusirati) 
ti 31.5. klo 17 Erityislasten vanhempien ryhmä Raahen Psyyke ry:n Jäsentuvalla (Rantakatu 58, Raahe) 
to 2.6. klo 13 Vertaistapaaminen läheisensä menettäneille Vanhustentalon kerhotilassa (Kirkkojärventie 11 Vihanti) 
 
Tulossa kesäkuussa suosittu Oivallinen retkipäivä (retkikohde pidetään salassa) sekä makkaranpaistohetkiä 
seutukunnan eri luontokohteissa. Seuraathan ajankohtaista tietoa toiminnastamme  
Raahelainen-lehden Seurat-palstalta, 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)                             

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.

sanomatsanomat
MUUT

HUOM! JAKELUPÄIVÄ MUUTTUU!

Helatorstain vuoksi lehti nro 6 ilmestyy pe 27.5. ja 
aineistopäivä on ma 16.5. Nro 7-8 alkaen ilmestymis-

päivä on keskiviikko ja aineistopäivät torstaisin. 

Aineistot os. kuntatiedote@siikajoki.fi

 Aineistopäivä Julkaisupäivä
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.
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REVONLAHDEN TAPAHTUMIA 
KEVÄÄLLÄ 2022

 
POHJOIS-SUOMEN PUUTARHAMESSUJEN OHEIS-
TAPAHTUMA REVONLAHDEN KOTISEUTUTALOLLA 
LAUANTAINA 14.5.2022: VANHAN PAPPILAN 
KEITTOLOUNAS.
• Kattaukset klo 12:00 ja 14:00
• Hinta 15€/henkilö 
• Vaihtoehdot: hirvenlihakeitto tai kasvissosekeitto
• Lisäksi salaatti, leivät, juomat, jälkiruoka sekä  
  kahvi ja leivos 
• Järjestäjä: Revonlahden kotikyläyhdistys ry

VARAUKSET VIIMEISTÄÄN 30.4. sähköpostitse:  
kotiseututalo@revonlahti.com

REVONLAHDEN KYLÄKIRJA VALMISTUU.
• Kirjat saadaan painosta toukokuussa ja jaetaan 
ennakkotilaajille 
• Julkistamistilaisuus järjestetään myöhemmin 
ilmoitettavana ajankohtana

www.revonlahti.com

KOTISEUTUTALON HARAVOINTITALKOOT  
KYLÄLÄISILLE KESKIVIIKKONA 11.5. 
• Haravointi aloitetaan klo 17:00 
• Tarjolla makkaraa ja kahvia 

KYLÄNEUVOSTO-INFO TIISTAINA 17.5. 
KLO 18:00-20:00 KOTISEUTUTALOLLA. 
”Mikä kyläneuvosto oikein on? Miten perustetaan kylä-
neuvosto? Lähdetäänkö perustamaan kyläneuvostoa 
Siikajoen kuntaan?” 
• Tilaisuuden järjestäjä:  Hullun älykkäät kylät-projekti 
• Kahvitarjoilu 

TILAISUUS ON TARKOITETTU KAIKILLE 
REVONLAHTISILLE JA MUILLEKIN KUNTALAISILLE!

TERVETULOA 
TAPAHTUMIIN!

Revonlahden kuntoiluryhmä/Tavalliset tallaajat 
kokoontuu maanantaisin klo 14.30 alkaen koulun 
kuntosalilla. Kevätkausi päättyy 23. toukokuuta. 
Ruukin kuntoiluryhmä/Tavalliset Tallaajat Ruukin 
kuntosalilla (pesäpallokentän vieressä) kokoontuvat 
tiistaisin klo 10 alkaen. Kevätkausi päättyy 24.5.
Bocciaa pelataan keskiviikkoisin yhdessä Ruukin 
invalidien kanssa klo 14.40 alkaen Ruukin liikunta-
hallissa (ent. yläasteen sali). Kevätkauden viimeinen 
boccia on 18. pelataan toukokuuta.
Ruskakerho kokoontuu joka parillisen viikon torstai 
Kreivinsaaressa klo 12. Kevään viimeinen Ruskaker-
ho on 19. toukokuuta. 
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!

RAAHEN ALUEEN KUULO RY
KUULOLÄHIPALVELU RUUKIN TERVEYS- 

ASEMALLA TORSTAINA 19.5.2022 KLO 14-15.  
Henkilökohtaista, vertaisien antamaa opastusta ja 

neuvontaa kuulokojeen käytössä ja huollossa.  
Saatavana paristoja, letkua ym. tarvikkeita kuulo-
kojeisiin. Voit myös tilata tarvikkeita puhelimitse 

numerosta 040 588 1561. Tervetuloa!
Huom! Seuraava kuulolähipalvelu elokussa. 

Hyvää kesää!

ELÄKELIITON PAAVOLAN 
YHDISTYS RY

PUUTARHAMESSUTANSSIT
Paavolan Nuorisoseuralla  

la 14.5. klo 17-21.
Musiikista vastaavat  
paikalliset muusikot.
Liput 10 e, kahvila.  

TERVETULOA läheltä ja kaukaa!
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METALLIROMUN  
KERÄYSPISTE

Siikajoenkylällä  
SiiMun moottoriurheilukeskuksessa  

Klingsporintie 296.
Huom!  

Ei kylmäkoneita eikä auton renkaita.

Viimeinen kevätkokous pidetään Revonlahden koti- 
seututalolla perjantaina 29.4.2022 klo 18.00.  
Käsiteltävinä asioina mm.  vuoden 2021 toiminta-
kertomus ja tilinpäätös. Hyvä tarjoilu!
P.S. Mahdollisuus saunomiseen (ota pyyhe mukaan).

TERVETULOA      Jyty Ruukki ry:n hallitus 31.3.2022

JYTY RUUKKI RY

RAAHEN SEUDUN 
DIABETESYHDISTYKSEN 

TOIMINTAA
Tervetuloa vertaisiltapäivään Mirjan ja Maunon 
tupaan perjantaina 6.5. klo 14 alkaen.
Haluaisimme kuulla kahvikupposen äärellä miten 
sinun diabetesarkesi on sujunut korona-aikana.
Mahdollisuus ostaa Karkelon sukkia.
Olisiko tämä alku säännöllisille vertaistapaamisille 
kesän jälkeen?
Sopiva tila löytynee Ruukki/Paavola akselilla.

Kevätkauden päättäjäisiä vietämme maanantai-
na 30.5. klo 16 alkaen Invalidien Rantamajalla,  
osoitteessa Ilolinnantie 65, Raahe.
Luvassa bingon peluuta, kahvia, makkaranpaistoa 
ja mitä muuta keksitäänkään.

Tervetuloa läheltä ja kauempaakin.

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

KESÄTYÖAIKA LÄHESTYY – 4H CAFE AUTTAA KESÄTYÖASIOISSA!
4H CAFE on 14–17-vuotiaille nuorille tarkoitettu juttutuokio, jossa kahvittelun lomassa pohditaan yhdessä 
kesätyöasioita. Mietitään sopivia työmuotoja, omia vahvuuksia sekä harjoitellaan työn hakemista ja ansio- 
luettelon tekemistä. Etsitään myös yhdessä kesätyöpaikkoja. Kiinnostaisitko kesäyrittäjyys?  
Autamme myös oman 4H-yrityksen perustamisessa! 
Kokoonnumme Nuortentalo Ruorilla HELMIKUUSSA JOKA TORSTAI KLO 15–17.  
Kiinnostuitko? Ilmoittaudu mukaan -> laita viestiä numeroon 040 527 9295!
4H INFOTILAISUUDET
Olemme aloittaneet Siikajoen kylillä infotilaisuudet, joissa jutustellaan yhdessä kyläläisten kanssa  
toiminnoista, joita 4H voisi tuottaa kylällä. Vaikka 4H on pääasiassa lasten ja nuorten asialla, autamme 
mielellämme tuottamaan erilaisia aktiviteetteja ja tapahtumia kaikenikäisille! Seuraa ilmoitteluamme  
ja tule mukaan keskustelemaan ja vaikuttamaan oman kyläsi tapahtumiin ja harrastuksiin!  
Koronatilanteen vaatiessa toteutamme tilaisuudet etänä.
4H-KERHOT JATKUVAT
4H-kerhot ovat jälleen käynnissä! Uusia kerhoja käynnistyy helmikuussa, seuraa ilmoitteluamme!  
Mikäli kylälläsi ei ole tällä hetkellä 4H-kerhoa, mutta sinulla olisi hauska kerhoidea, kerro siitä meille!
Kerhotoiminnassa huomioidaan voimassa olevat koronarajoitukset ja toimitaan kunnan ohjeistuksen 
mukaisesti.

KERHONOHJAAJAKOULUTUS 12.2.2021 SIIKAJOELLA!
Tule mukaan kouluttautumaan kerhonohjaajaksi! Saat hyvän koulutuksen lisäksi uusia kavereita ja  
itsellesi mukavaa puuhaa, josta maksetaan palkkio. Koulutus on maksuton. 
Kysy lisätietoa ja ilmoittaudu mukaan sähköpostitse tai puhelimitse, yhteystiedot alla!
JÄTEASEMA
Ruukin yrityspuistossa sijaitseva Kiertokaaren jäteasema palvelee normaaliin tapaan tiistaisin klo 16–19. 
Lisätietoa vastaanotettavista jätteistä löydät osoitteesta https://siikajoki.4h.fi/jateasema/
Tulethan paikalle vain terveenä. Palvelemme asiakkaita yksi kerrallaan.
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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 Nuorisoseura hakee
kesätyöntekijöitä kiinteistönhoitoon!

2005-2006-vuonna syntynyt, jolla kesätyöseteli.
Vapaamuotoinen työhakemus sähköpostitse:

paavolannuorisoseura@gmail.com.

 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

 TOUKOKUU:
 La 28.5. klo 20.30-01.00 (vapaa pääsy!) 
 Metsäiltamat, Johannes Vatjus & Vetonaula 
 Matkaparkki avoinna joka päivä alkaen 28.5.  
 Matkaparkin sähköpaikan tai huoltorakennuksen 
 avaimen vuokraus, p. 045 696 8383. 
 (sähköp. 5€ /vrk, huoltorak. 15€ /vrk). 
 Tervetuloa!!!
 www.facebook.com/ruokolahdenlava

Ruokolahden lavan ja
piha-alueen siivoustalkoot

 lauantaina 30.4. alk. klo 14.00
Haravat mukaan. Tarjolla kahvia ja makkaraa!

 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)

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.

• Laatikko astioita 5e • Kahvinkeitin 10e
• Kakkuteline 20e • 30 l kattila 3e • 10 l kattila 2e 
• Muut astiat määrän mukaan 1-10e  
    (esim. lusikat, haarukat, veitset)  
• Korvaus rikkoutuneesta astiasta 5-15e  
• Isot liinat 4e/kpl, palautus pestyinä  
•Pieni liina 3e/kpl, palautus pestyinä.

HALUATKO LIITTYÄ JÄSENEKSI? Ota yhteys 
siikajoenmaajakotitalousseura@gmail.com
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Ruukin asiointipiste
Ruukinkuja 3, (ent. Siwa)
Palvelee ma-to 9-15

Asiointipisteellä 
• Saat Kelan hakemuslomakkeita ja esitteitä
• Voit jättää hakemuksen ja/tai liitteet Kelan 

palveluneuvojalle tai asiointipisteen auki-
oloaikoina eteistilan postilaatikkoon 

• Saat yleistä opastusta etuuksista ja Kelan 
verkkopalveluista

• Voit hoitaa Kela-asiat verkossa asiointi- 
pisteen tietokoneella

• Voit hoitaa asian Kelan etäpalvelussa  
palveluasiantuntijan kanssa

• Voit skannata liitteitä Kelaan
• Saat tarvittaessa henkilökohtaista ohjausta 

ja neuvontaa palveluneuvojalta
Verkkoasiointia varten tarvitset tunnistautu-
miseen verkkopankkitunnukset tai mobiili- 
varmenteen. 
Ota mukaasi henkilöllisyystodistus, kun asioit 
Kelan asiointipisteellä.

 
 

 
 

Jos sinulla on perheessä tai lähisuhteessa väkivaltaa tai
sen uhkaa, voit soittaa tai tulla suoraan turvakotiin yksin
tai lasten kanssa mihin aikaan vuorokaudesta tahansa.
Turvakodissa oleminen on sinulle maksutonta.
TURVAKOTI  p. 044 282 4211 (avoinna 24/7)

AVOPALVELUT 
tarjoaa arkisin keskusteluapua ja tukea, kun...

ERO LAPSIPERHEESSÄ TYÖ p. 
Tarvitset tai tarvitsette tukea ja keskusteluapua
parisuhteen haasteisiin, eroon tai eron jälkeiseen
aikaan. Voit tulla yksin tai voitte tulla yhdessä.

VÄKIVALTATYÖ p. 050 329 4597
Läheinen uhkailee sinua väkivallalla tai on
väkivaltainen. 
Käyttäydyt itse väkivaltaisesti tai uhkailet sillä. 

TAPAAMISPAIKKA p. 050 352 7528
Lapsen ja vanhemman tapaaminen tarvitsee 
tukea ja valvontaa turvallisessa paikassa.

Osoitteemme on 
Fellmaninpuistokatu 11, 92100 RAAHE

www.raahenensijaturvakoti.fi
         

 

Olemme sinua
varten 

044 240 4992

Kuva Tiina Tiirola

Ilmoittautuminen webinaariin 10.5. mennessä.
Lähetämme ilmoittautuneille osallistumislinkin
(Teams) sähköpostitse webinaaripäivänä
Webinaari on ilmainen ja avoin kaikille kiinnostuneille 
Lisätietoja sisällöstä ja linkki ilmoittautumiseen qr-
koodista tai hankkeen kotisivuilta: www.liminka.fi/tyo-
ja-yrittaminen/kehittamishankkeet/pyoralla-kuuhun/

Ilmoittautuminen ja osallistuminen

Pyörällä kuuhun - Pyörämatkailun kehittämisen 
kick-off webinaari 11.5.2022 klo 17-18.15

 
 

LISÄTIETOJA pyörällä kuuhun -hankkeen henkilöstöltä
Projektipäällikkö Katariina Huikari, katariina.huikari@liminka.fi
Projektikoordinaattori Siiri Sarias, siiri.sarias@raahe.fi

Pyörällä kuuhun -hankeessa kehitämme pyörämatkailun
olosuhteita Raahen seudulla ja Limingassa. Tuotamme
sisältöjä ja reittitietoa olemassaolevista reiteistä ja
kehitämme retkipyöräilyn rengasreittiä. 

Mitä on pyörämatkailu ja kuka on pyörämatkailija? Mitä pyörämatkailija
toivoo palveluilta? Osallistujat saavat kattavan tietopaketin pyörämatkailun
mahdollisuuksista ja siitä, mitä pyöräilijäystävällisyys edellyttää yrityksiltä
ja palveluilta.
Tervetuloa alueen yrittäjät, pyöräilijät, ja muut kiinnostuneet kuulemaan
pyörämatkailun asiantuntijoiden kokemuksia ja näkemyksiä pyörämatkailun
kehittämisen haasteista ja mahdollisuuksista.



Revonlahden koululla 
RUUKIN KISAN  

URHEILUKERHOURHEILUKERHO
Tiistaisin pienempien kerho 

(0-3-luok.) klo 16-17 
ja sen jälkeen isompien  

kerho (4-6-luok.) klo 17-18 

terv. Miisa Karsikas ja Marianna Keskitalo
Kerholaiset pesevät kätensä ennen kerhonalkua sekä 

kerhon loppuessa ja käyttävät käsidesiä.
Ruukin kisan kuntojaoston pj. Henna Salonpää

JULKINEN TIEDOTE

Ruukin Vauhtimaalla kaasutellaan Ruukin Vauhtimaalla kaasutellaan 
NorthCup aluesarjan karting-osakilpailu NorthCup aluesarjan karting-osakilpailu 

su 29.5.2022 klo 10:00 alk.su 29.5.2022 klo 10:00 alk.
Tervetuloa!Tervetuloa!

Ruukin FKRuukin FK

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 

AV O I M E T  O V E T
su 29.5. klo 11–15
Tule tutustumaan valta-
vassa nosteessa olevaan 
lajiimme! Ohjaajamme 
opastavat sinua ja kerto-
vat miten pääsisit alkuun 
uudessa mielenkiintoisessa 
harrastuksessa.

TULE KOKEILEMAAN
JA INNOSTUMAAN!

RUUKKI
lauantaina 14.5.2022 klo 10-16

Lämpimästi tervetuloa!

www.pohjoissuomenpuutarhamessut.fi

Ruukin hevoskeskuksella

Pääsymaksu: 5 e / hlö 
(alle 15 v. maksutta)

Kuiskaten kerron salaisuuden
AIKASTENMIESTEN 

10-VUOTISKONSERTTI
Paavolan nuorisoseuralla  

su 15.5. klo 14
Tervetuloa!

Pääsymaksu 10€ sisältää kahvin.
Tulot nuorisoseuran  

lapsiryhmien hyväksi.


