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Mahtavasti on tapahtumia myös Siikajoella. Hyvänä 
osoituksena tapahtuman järjestämisestä oli Pohjois-
Suomen puutarhamessut, jotka pidettiin perinteisesti 
toukokuussa. Kävijöitä noin 1300 henkeä!

Siikajoen kesä tuo tullessaan paljon hyvää. Seuraa ta-
pahtumia, vaikka tapahtumakalenterista ja tietenkin 
paikkakunnan lehdistä. Kaikille varmasti tekemistä riit-
tää. Yksi kesän suosituista tapahtumista on pitäjäpäi-
vät! Tule mukaan!

Lupasin kahvit, jos saamme kuntalaiskyselyyn vastauk-
sia tarpeeksi paljon. Siellä olikin yli 1000 kävijää! Hui-
kea saavutus. Näkökulmia kunnan kehittämiseen tuli 
aivan valtavasti. Kuntastrategiaa laaditaan parhaillaan 
seuraaviksi vuosiksi. Kahvit tarjotaan kaikille, myös ke-
säasukkaille, pitäjäpäivätapahtumassa. Kakun kera, tie-
tenkin! Seuraa ilmoittelua.

SIIKAJOEN KUNTATIEDOTE 6/2022

Jaetaan jokaiseen siikajokiseen talouteen
Painos: 2600 kpl
Seuraavan Siikasanomien materiaali ehdottomasti
TO 16.6. klo 15 mennessä os. kuntatiedote@siikajoki.fi
Lehti 7-8/2022 ilmestyy KE 29.6.2022

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

SUOMEN KESÄ ON  
TÄYNNÄ TAPAHTUMIA!

Kesä tuo myös kesätyöntekijät. Opiskelijat ja koululaiset 
ahertavat, kun toiset lomailevat.  Kunta työllistää paljon 
kesäaikana sijaisten lisäksi myös nuoria. On hyvä, että 
nuori saa työkokemusta. Kun tapaat kesätyössä olevan 
nuoren, oli sitten kunnassa tai yrityksessä, pyydän että 
kohtelet häntä kuin ketä tahansa työntekijää. Parhaiten 
opitaan työssä ja uskon että nuorten kunnioitus sekä 
työnantajaa että asiakkaita kohtaan on kohdallaan kun 
nuoria kohdellaan oikein.

Omasta hyvinvoinnista kannattaa pitää kiinni ja nauttia 
kesästä ja auringosta. 

Pertti Severinkangas
kunnanjohtaja

SIIKAJOEN KUNNALLE 
PALVELUA MYYVÄT  

YKSITYISET ELINKEINON-
HARJOITTAJAT:  

muistakaa toimittaa  
voimassaoleva 

Yel-todistus kuntaan.

TEKNINEN TOIMISTO  
KARTOITTAA  

VIERASLAJIEN  
ESIINTYMISALUEITA

Ilmoita havaintosi jättiputken, komelupiinin,  
kurtturuusun ja jättipalsamin kasvustoista.

Jos mahdollista niin ilmoita havainnon kartta- 
koordinaatit tai sijaintipaikka muuten selkeästi 

tekninen@siikajoki.fi 
www.vieraslajit.fi
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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

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!

TUKEA TYÖNHAKUUN -KOULUTUS 9.6. KLO 9-15 
•Tietoa uudesta työnhakuvelvoitteesta   • Oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen
•Työnhaun asiakirjat   • Työhaastattelu   • Tulevaisuuden työelämätaidot   • Sähköinen työnhaku
Koulutuspäivänä tarjotaan ruoka ja kahvit. Koulutukset pidetään työllisyyspalveluiden yksikössä Ruukinkuja 3. 
Ilmoittaudu mukaan veera.karvonen@siikajoki.fi tai puh. 0403156220.

AVOIMET OVET 14.6. KLO 12-17 SIIKAJOEN SOLINAN TOIMISTOLLA
Tule tutustumaan Siikajoen Solinan toimintaan. Kahvitarjoilu. Ei ennakkoilmoittautumista. Tervetuloa!
Ruukinkuja 2, 94200 Ruukki

Työtä, taitoa ja tukea -hanke
Osoite: Ruukintie 3, 94200 RUUKKI
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

MAASEUTUPALVELUT
MAATALOUDEN PÄÄTUKIHAKU
Hakemukset on palautettava viimeistään SÄH-
KÖISESTI 15.6.2022 kello 23.59 mennessä tai 
PAPERISENA 15.6.2022 kello 15.30 mennessä 
maataloustoimistoon. 15.6. jälkeen voi jättää vain pa-
perilla ja jätetylle hakemukselle tulee myöhästymispäivät  
(leikkaus 1 % / työpäivä).

PERUSTUKIOIKEUKSIEN SIIRROT JA HAKU 
VARANNOSTA
Tukioikeuksiin liittyviä toimenpiteitä eli siirtoja ja hakua 
kansallisesta varannosta ei voi tehdä sähköisesti.

Voit siirtää tukioikeuksien omistuksen tai hallinnan 
lomakkeella 103B. Tee siirtoilmoitus aina, kun tukioi-
keuksien omistaja tai haltija vaihtuu. Hallinnan siirto on 
määräaikainen. Omistuksen siirto on pysyvä. 

Toimita lomake luovuttavan tilan sijaintikunnan maa-
seutuelinkeinoviranomaiselle 15.6. mennessä. Toimita 
myös liite 103A, joka on pakollinen liite. Liitteen saat 

omasta Vipu -palvelusta tai maataloustoimistosta.
Huom! Tukioikeuksien omistusta ei voida siirtää muil-

le kuin aktiiviviljelijöille (haettava perustukea siirtohaku-
vuonna), ei edes omistamiensa peltojen osalta, joiden 
tukioikeuksien omistusta ei ole vahvistettu maanomis-
tajalle aiemmin.

Tukioikeuksia voi hakea vielä tänä vuonna kansalli-
sesta varannosta lomakkeella 289. Toimita hakemus 
alueesi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen. 
Tukioikeuksien haku kansallisesta varannosta päättyy 
15.6.2022. 

VAP-VARAUSLISTOJEN PÄIVITTÄMINEN
Ukrainan tilanne heijastuu laajasti koko Euroopan elin-
tarvike- ja maataloustuotantoon. Maailmantilanteen 
epävarmuus on saanut valtiot ja kansalaiset havah-
tumaan kotimaisen elintarvikehuollon turvaamiseen. 
Tuontiruuan varaan ei voi jättäytyä.

Poikkeusolojen varautumisjärjestelmään sisältyy 

IKÄÄNTYVIEN PALVELUT
Hyvänmielentyöntekijä Virve Aittola tekee kotikäyntejä Siikajoen kunnan alueella  
70 vuotta täyttäneiden luona. Jos jokin asia askarruttaa, kaipaat juttuseuraa tai 
 apua esim. ulkoiluun ota yhteyttä numeroon 050 3550415 ma-pe klo 8-16.
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SIVISTYSTOIMI

Ruukin pääkirjaston palveluajat p. 040-3156 303
ma 12-20, ti, ke,to 12-19, pe 10-16
Omatoimikirjasto joka päivä klo 10-21

Lähikirjastojen palveluajat 6.6.2022-30.6.2022:
Komppalinnan lähikirjasto maanantaisin klo 12-19
Revonlahden lähikirjasto tiistaisin klo 12-19 (paitsi 7.6.)
Luohuan lähikirjasto keskiviikkoisin klo 12-16
Paavolan lähikirjasto torstaisin klo 12-19

Komppalinnan omatoimikirjasto on avoinna joka 
päivä klo 9-21

Pääkirjaston lukupiiri kokoontuu 3.6.2022 klo 18
Käsiteltävänä teoksena on Lauri Mäkisen Lopun alku 
d-mollissa. Jokaisella kerralla sovitaan seuraavan 
kerran teos ja päivämäärä. Pääkirjastosta voi nou-
taa luettavan teoksen. Tervetuloa mukaan!

KIRJASTOJEN KESÄKUUN 
AUKIOLOAJAT 6.6.2022-

30.6.2022:

muiden asioiden ohella myös lista maatalouden harjoit-
tajista ja muista toimijoista, jotka ovat poikkeusoloissa 
varattu kotimaisen elintarviketuotannon turvaamiseen. 
Listasta käytetään nimitystä VAP – varatut. Kyseessä 
on lista henkilöistä, jotka ovat kriisi-. ja poikkeusolojen ai-
kana vapautettu aseellisesta palveluksesta, koska heitä 
tarvitaan maataloustuotannon ja sitä kautta elintarvi-
kehuollon turvaamiseen poikkeusoloissa.

Kalajoen yhteistoiminta-alueen VAP – henkilövaraus-
lista on päivitetty, mutta todellisen kriisin uhatessa ny-
kyiset henkilövaraukset eivät ole riittäviä maataloustuo-
tannon ylläpitämiseen. Varsinkin kotieläintilojen osalta 
varauksia saisi olla nykyistä enemmän.

Asia on ollut julkisuudessa ja on herättänyt kysymyk-
siä ja yhteydenottoja, että mikä tämä VAP- lista on ja 
miten sinne pääsee. Asian käsittely etenee siten, että 
kuntien maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueet esit-
tävät puolustusvoimille henkilövarauksia ja puolustus-
voimat ratkaisevat henkilövarausten hyväksymisen sen 
mukaan, onko heillä omia varauksia ko. henkilöiden osal-
ta omassa kriisiajan organisaatiossaan.

VAP–varauslistan päivitys on jatkuvaa ja jotta sai-
simme kerralla kotimaisen elintarvikehuollon turvaajat 
ajan tasalle, pyydämme viljelijöitä, urakoitsijoita ja muita 
maatalouden parissa työskenteleviä ottamaan yhteyttä 
oman kunnan maaseututoimistoon, mikäli haluatte itse-
änne ja maatilanne työntekijöitä esitettävän varattavak-
si maataloustuotannon turvaamiseen. Ilmoittautua voi 
puhelimitse ja sähköpostin kautta.

KASVINSUOJELURUISKUJEN TESTAUKSET 
JA KASVINSUOJELUTUTKINTO
Kasvinsuojeluruisku pitää olla testata kolmen vuoden 
välein, kasvinsuojelututkinto puolestaan pitää suorittaa 
viiden vuoden välein. Nyt on hyvä aika katsoa molempien 
voimassaolo ennen kasvinsuojeluruiskutuksia.

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 maaseutuhallin-
to@kalajoki.fi. Maaseutuasiamiehen tavoittaa numeros-
ta 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-maaseutuyrityk-
sille/maaseutu-ja-lomitus/



- 6 -

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 :)

ON AIKA KIITTÄÄ, JUST SUA 
Oon jäämässä vuodeksi työvapaalle Siikajoelta. Viimei-
sen nuokkari-illan teen perjantaina 27.5. Tuuppa käy-
mää jos oot täälä päin  Kiitos yhteistyökumppaneille 
yhteistyöstä! Ja iso kiitos meijä nuorille, kun ootte ollu 
mukana toiminnoissa!  On ollu mukava tutustua! Moika-
taan kun tavataan! Terkuin Ellu

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 räätä-
löidyn sopimuksen ja omien toiveidesi mukaan voit osal-
listua ryhmään 1-3 kertaa viikossa. Tavoitteena on, että 

jokaiselle nuorelle löytyisi omia tulevaisuuden suunnitel-
mia tukeva väylä, jota pitkin lähteä etenemään. Työval-
mentaja tukee nuorta tarpeen mukaan myös yksilöoh-
jauksella. Mikäli kiinnostuit toiminnasta, ota rohkeasti 
yhteyttä työvalmentajaan, sosiaalityöntekijään tai etsivä 
nuorisotyöntekijään. Nuorten työvalmentaja Kristiinaan 
(Tuukkanen) 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

KOULUJEN PÄÄTTÄRI-TAPAHTUMA 
RUUKISSA, VANHAN KUNNANVIRASTON 
PARKKIPAIKALLA LA 4.6. KLO: 17.00-21.00!
Tapahtumassa pääset muun muassa kokeileen jousiam-
muntaa, pelaileen pihapelejä, monenmoisia elämyksiä 
ja kokemuksia. Tuuppa sääki ja otappa kaveri mukkaa! 
Tapahtuma on osallistujille maksuton sekä päihteetön. 
Tapahtuma on suunnattu 5-luokkalaisista->

ETSIVÄN NUORISOTYÖN JA NUORTEN 
TYÖPAJAN JÄRJESTÄMÄÄ AVOINTA 
TOIMINTAA 15-29-VUOTIAILLE
Muutokset mahdollisia. Seuraathan tiedottamista  so-
men 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.
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Avoimet ovet Ruorilla 16-29 vuotiaille ma 6.6. klo 
16-19
Grillaillaan, hengaillaan ja otetaan mölökky skaba. Lisä-
tietoja Etsivä nuorisotyöntekijä Veeralta p. 040 3156 
243  tai Nuorten työvalmentaja Kristiiinalta p.  040 
3156 256.

MUN BUDJETTI –paja tiistaina 7.6 klo 11-13.30
Mihin mun rahat mennee? Miten rahaa sais säästöön? 
Ostanko tarpeellista vai turhaa? Tule miettimään omaa 
rahankäyttöäsi ja tekemään oma budjetti nuortentalo 
Ruorille! Tarjolla ilmainen lounas. Lisätietoja ja ilmoittau-
tumiset ma 6.6 mennessä Etsivä nuorisotyöntekijä Vee-
ralle p. 040 3156 243.

Yön yli telttareissu Lumijoen Varjakkaan 14-15.6
Merituuli, hymynkare ja aaltojen loiske rantaan. 
Lähdetään telttailemaan luonnon äärelle Lumijoen Var-
jakkaan! Reissu on nuorille maksuton. Mukaan tarvitset 
vain makuupussin ja retkialustan. Lähtö Ruorilta ti 14.6 
klo 14 ja paluu Ruorille ke 15.6 noin klo 14. Mukaan 
mahtuu rajallinen määrä nuoria. 
Lisätietoa ja ilmoittautumiset Etsivä nuorisotyöntekijä 
Veeralle pe 10.6 mennessä. p. 040 3156 243 tai Nuor-
ten työvalmentaja Kristiinalle p. 040 3156 256.

Piknikille Hietamaalle tiistaina 21.6 klo 10-13.30
Mennään viettämään kesäpäivää Ruukin Hietamaalle. 
Pelataan pihapelejä ja syyään piknikeväitä. Mahdollisuus 
heittää frisbeetä ja testailla fatbikejä! Voit tulla koko 
ajaksi tai osaksi aikaa!  Lisätietoja Etsivä nuorisotyönte-
kijä Veeralta p. 040 3156 243.

LIIKUNTATOIMI

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

UUTTA
Liikuntavälinelainaamo avataan Ruukin Pääkirjastolla 
1.6.2022. Liikuntakamppeita voit lainata kirjastokor-
tilla niin kuin muitakin tuotteita. Lainaamoon tulee ta-
varaa toiveiden mukkaan :) Nyt sieltä löytyypi sykekel-
loja, kävelysauvoja, frisbeegolfkiekkoja, eri lajien palloja, 
tennismailoja&palloja, FatBiket (2 kpl). Toiveita lainaa-
mon sisältöön voipi esittää liikuntasihteerille :)

SALIVUOROT
Salivuorokausi päättyy 31.5. ja salivuorojen vastuuhenki-
löt saavat meiliä mikäli vuorosi loppuu aiemmin. Kevään 
salivuorot laskutetaan kesällä. Reviksellä on tulossa 
avaimien päivitys – siitä tietoa asianosaisille. 

TAVALLISET TALLAAJAT 
eli senioreiden liikuntaryhmät huilaa kesän PAITSI 8.6. 
klo 12 kokoonnutaan Kärkiniemen Urheilupuistoon jos-
sa liikutaan ja pidetään hauskaa perinteisin menoin. 
Huhu kertoo että legendaariset Tavallisten Tallaajien 
laulutkin on löytynyt :) Tervetuloa myös uusille Tallaajille!

FUTISKERHOT 
jatkuvat Ruukissa normaalin tapaan ja uutena tulevat 
kokeilukerrat Siikajoenkylän Urheilumaassa 6., 13. ja 
20.6. klo 17-17.45 perhefutis ja klo 18-19 nuokkarifutis.

KOULUJEN PÄÄTTÄRIT
Liikuntatoimi on myös mukana koulujen päättäreissä eli 
Gumeruksella ollaan 3.6. koulupäivän aikana ja Ruukis-
sa 4.6. klo 17-21 vanahan kunnanviraston pihalla. Us-
seita eri toimijoita messissä :)

ALAKOULUJEN KISOJA:
*Maastojuoksut 27.5. Luohuan Tönkyräkankaalla
* Futishaipakka 31.5. Ruukissa (Koulun kenttä & Kärki-
niemi)

MASSALIIKUNTAKAMPANJAT:
Kesäinen PYÖRÄILYKAMPANJA polokastaan kesä – ja 
heinäkuussa :) Kortti seuraavalla aukeamalla. Kampan-
japalakinnot toimitettu voittajilleen. Kuntosalikampanjan 
aktiivisin kylä oli Ruukki. Hiihtokampanjan Siikajoenkylä 
ja viime kesän pyöräilyn Luohua. Näitä kyliä oottaa pysti 
Pitäjäpäivien toritapahtumassa.

KERHOT
Kesän kerhoista tulee tarkempaa tietoa Wilmassa,  
paikallislehdissä, somessa sekä www.siikajoki.fi

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.040315624, marko.aijala@siikajoki.fi
Facebook: Siikajoen liikuntatoimi & virkistysalueet
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SIIKAJOEN PITÄJÄPÄIVÄT 2022
Vk 27 eli 4.-10.7.2022

OHJELMA: OHJELMA: (alustava)

MAANANTAINA/TIISTAINA:MAANANTAINA/TIISTAINA:
Lasten leirejä

Subbailutapahtuma
Musisointia palvelutaloissa, Paavolatalo, 

Mäkelänrinne ja Siikapirtti
Kylien omia tapahtumia: Mertapuisto,  

Tuomiojan Ns, Kreivinsaari yms…
Siikajoenkylän hautausmaakierros

KESKIVIIKKONA:KESKIVIIKKONA:
Komppalinnan Eino Leinon - 

päivän tapahtuma.  
Kirjailijavieras Pauliina Vanhatalo

    Hietamaan Vapaa-aikakeskuksen  
liikuntailta. Porrasjumppaa & Joogaa.

Tanssit Ruokolahti,  
Komiat klo 19-23, liput 16 e

TORSTAINA:TORSTAINA:
Konsertti Kreivinsaari, Rock academy

PERJANTAINA:PERJANTAINA:
Heikinhovi. Kaikille avoin tanssikurssi klo 19-20, 
jonka jälkeen Konkarit klo 20.30-24. Beatgo. 

Vapaa pääsy. Buffetti.

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..

Lauantain Pitäjäpäivätanssit  
Ruokolahdella klo 20.30-01.00 

Virpi Piippo ja Vetonaula, liput 16 e
 

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

YRITTÄJÄT HUOM!YRITTÄJÄT HUOM!
Tapahtumaviikosta tulee Siikajoella ja 
Tapahtumaviikosta tulee Siikajoella ja Raaheen joka kotiin jaettava mainos-
Raaheen joka kotiin jaettava mainos-
flaijeri, johon yrityksillä on mahdollisuus 
flaijeri, johon yrityksillä on mahdollisuus ostaa mainostilaa hintaa 200 e (sis. alv)  

ostaa mainostilaa hintaa 200 e (sis. alv)  
– otapa yhteyttä sihteeriin!– otapa yhteyttä sihteeriin!

PITÄJÄPÄIVÄTOIMIKUNTA kokoontuu  
PITÄJÄPÄIVÄTOIMIKUNTA kokoontuu  
seuraavan kerran ti 7.6.2022 klo 18. seuraavan kerran ti 7.6.2022 klo 18. Toiveita/terveisiä/ ideoita voit lähettää  

toimikunnan sihteerille eli  
marko.aijala@siikajoki.fi
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RAAHEN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY/OmaisOiva                                              kesä 2022   
to 2.6. klo 13 Vertaistapaaminen läheisensä menettäneille Vanhustentalon kerhotilassa (Kirkkojärventie 11 Vihanti) 
ma 13.6. klo 13 Päiväkahvit, makkaranpaistoa ja pientä ohjelmaa Rautiperän ulkoilualueella (Hiihtomajantie 94 
Pyhäjoki) 
ti 14.6. klo 17 Seutukunnallinen erityislasten vanhempien ryhmä kokoontuu Ruiskuhuoneella (Rantakatu 37 Raahe) 
to 16.6. Oivallinen retkipäivä omaishoitajille, hoidettaville ja entisille omaishoitajille (retkikohde pidetään salassa), 
linja-autokuljetus, omavastuu 20€/hlö yhdistyksen tilille, ennakkoilm. ilm. 9.6. mennessä (samalla saat tilinumeron) 
ti 21.6. klo 13 Juhannusviikon päiväkahvit ja sään salliessa makkaranpaistoa Kuusiratin kylätalolla (Nuupakantie 143 
Vihanti) 
to 30.6. klo 13 Päiväkahvit, makkaranpaistoa ja pientä ohjelmaa Kirkkokukkulan kodalla (Revonlahdentie 805 
Revonlahti/Siikajoki) 
ti 5.7. klo 13 kahvittelua ja sään salliessa makkaranpaista CakePop Oy Lohenpyrstössä (Lohenpyrstöntie 52 Raahe) 
to 7.7. Päiväkahvit ja makkaranpaistoa Läntisrannan virkistysalueella (Läntisrannantie 92 Vihanti) 
su 10.7. klo 15 yhdistyksen jäsenille Täyttä Terästä! -näytös Raahen teatterilla (jäsenille maksuton, muut 20€/hlö, 
lippuja rajoitetusti, ennakkoilm. 22.6. mennessä 
ke 13.7. klo 12 Leikkimielinen kisailupäivä Hakalan pihalla (Kotirannantie 34 Pattijoki), erialiset hatut toivottuja       
Tulossa elokuussa Elonkorjuutanssit Pyhäjärven suurlavalla 
 
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)  
 
Toimisto suljettu ja 
Riitta kesälomalla 18.7.-14.8.2022         

 

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
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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.
Hoitotarvikejakelupisteet Ruukissa, Siikajoenkylällä ovat 
suljettu ajalla 4.7.-31.7.2022. Asiakkaita ohjataan varaa-
maan hoitotarvikkeita riittävästi kesän ajaksi. 
Raahen sairaalassa toimiva hoitotarvikejakelu on avoin-
na koko kesän. Puhelinaika tiistaisin ja torstaisin klo 
12–15, puh. 044 439 3751.
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 ai-
kana jätä takaisinsoittopyyntö puh. 08 849 4632. 
Hoitotarvike- ja diabetesvälinejakelu on ke klo 10-16.
Ruukin ja Siikajoenkylän vastaanotot on suljettu 4.7.-
31.7.  Raahen terveysaseman lääkärin vastaanotto pal-
velee em. ajan.  Huolehdithan hoitotarvikkeiden ja diabe-
tesvälineiden riittävyydestä koko sulun ajalle.

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 p. 040 135 8530 ma-pe klo 8-15. 
Sähköisen lääkemääräyksen uudistamista voi pyytää 
apteekista, NettiRassin tai Omakannan kautta sekä 
omalta terveysasemalta. Sähköinen lääkemääräys uu-
distetaan 8 vuorokauden kuluessa.
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 7.05–11.00, vain ajanvarauksella. 
Siikajoenkylän terveysasemalla laboratorion näytteen-
otto on avoinna joka toinen keskiviikko (pariton viikko) klo 
7.30 -10.30, vain ajanvarauksella. 
NordLab laboratorio 13.6.-1.7.22 laboratorio toimii 
Ruukissa 2 päivää viikossa seuraavasti: Ruukki ti ja pe, 
poikkeuksena juhannusviikko, jolloin avoinna ma ja to. 
Ruukin ja Siikajoen laboratoriot ovat suljettuna ko. toi-
mipisteen sulkujen ajan (4.7.-31.7.2022). Raahen sai-
raalan laboratorio toimii normaalien aukioloaikojensa 
mukaisesti.
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 takaisinsoit-
topyyntö. 
Siikajoenkylän hammashoitolassa hammaslääkäri on 
paikalla ti ja to, oikomishoidon hammaslääkäri paikalla 
joka toinen keskiviikko ja suuhygienisti on paikalla maa-
nantaisin. Ajanvaraus: ma-to klo 8-15, pe klo 8-14, puh 
08 849 4732, klo 8-9 välisenä aikana jätä takaisinsoit-
topyyntö. 
Ruukin hammashoitola on suljettu 4.7.-14.8. Suuhygie-
nisti on paikalla 1.-14.8. (ei hammaslääkärin vastaanot-
toa). Siikajoenkylän hammashoitolat ovat suljettuina 
13.6. - 8.8.2022, oikojahammaslääkäri ja suuhygienisti 
paikalla yksittäisinä päivinä 1.-8.8.2022. Hammaslääkä-
ripäivystys Raahessa Softpoliksen hammashoitolassa 
oman alueen hammashoitolan ollessa kiinni.
Iltapäivystys on arkipäivisin klo 16–21 sekä viikonloppui-
sin ja arkipyhinä klo 8–21 Kokkolan pääterveysasemal-
la puh. 06 828 7461. Soita aina ennen päivystykseen 
hakeutumista. Yöaikaan klo 21-08 suun terveydenhuol-
lon päivystyksestä vastaa Pohjois-Pohjanmaan sairaan-
hoitopiiri OYS yhteispäivystyksessä. Soita päivystyksen 
puhelinneuvontaan 08 315 2655 aina ennen yhteispäi-
vystykseen hakeutumista.

NEUVOLAT
Ruukin terveysaseman neuvolan puhelintunti on 
ma–pe klo 12–13. Neuvolan puhelinnumerot ovat: 
040 135 7905 (ruukkilaiset), 
040 135 7715 (paavolalaiset ja revonlahtiset). 
Siikajoenkylän terveysaseman neuvolan puhelintunti 
on ma–pe klo 12–13, 040 135 7949. 
Ruukin neuvola on avoinna koko kesän, toiminta supis-
tettua. Ruukin neuvolassa on 27.6.–29.7. käytössä vain 
puhelinnumerot 040 135 7905 ja 0401357715, puhe-
linaika klo 12–13.  Siikajoenkylän neuvola on suljettu 
koko kesän ja toiminnot on keskitetty Ruukkiin. Kiireelli-
sissä asioissa tauon aikana voi olla yhteydessä Raahen 
neuvolaan 040 135 8570. Puhelinaika on arkisin klo 
8-11:30, käytössä takaisinsoittojärjestelmä.
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 
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puh. 040 135 7949. Revonlahden koulu: terveydenhoi-
taja Tuuli Ahonperä puh. 044 439 4634. Ruukin luon-
to- ja hevoskeskus (Ruukin maaseutuopisto): tervey-
denhoitaja Eveliina Lehto puh. 040 135 7715

LAPSIPERHEIDEN PALVELUOHJAUS
Kun jokin asia perheen, lapsen tai nuoren tilanteessa 
huolettaa, ota ensisijaisesti yhteyttä lapsiperheiden pal-
veluohjaukseen.  Palveluohjaaja on tavoitettavissasi ar-
kisin 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. Päihdetyö: Mikko Qvist puh. 044 439 3784. 
Sulku A-klinikalla 18.-31.7.

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 työkyvyttömyys-
eläkkeellä olevat. 
Aikuissosiaalityön postit voi jättää Ruukin terveysase-
man ulko-oven seinustalla olevaan postilaatikkoon tai 
terveysaseman vastaanoton ajanvarausluukulle.

SIIKAJOEN KOTIHOITO
Palveluesimies Tuula Riihijärvi p. 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 PALVELUOHJAUS
Yleinen palveluohjaus arkisin klo 9-12, p. 040 135 7880. 
Ikääntyneiden päivätoiminta on suljettu 27.6.- 31.7.

VAMMAISPALVELUT
Kaarna-koti ja Työkeskus Paja-Pehkola vammaispalvelu- 
ohjaaja Marjo Lokka puh. 040 135 7902. Vammais- 
palveluohjaaja Ella Juntunen puh. 040 135 7904.  
Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä Marjo Kokkaret 
puh. 044 439 3717.
Paja-Pehkola on suljettuna 4.7.-31.7.2022.

HYVINVOINTIPISTE NEUVORASSI
Hyvinvointipiste NeuvoRassi tarjoaa ohjausta, neuvon-
taa ja tietoa kaikenikäisten asiakkaiden hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon 
asioissa. NeuvoRassi palvelee puhelinnumerossa 040 
135 8455 ma-pe klo 8-15 tai sähköpostitse: neuvoras-
si@ras.fi. www.facebook.com/neuvorassi. 
Hyvinvointipiste NeuvoRassi on suljettu 27.6.-24.7.

KORONAROKOTUKSET
Koronarokotuksia annetaan ajanvarauksella Ruukin ter-
veysasemalla seuraavan kerran ke 8.6. Rokotusaika va-
rataan NettiRassin kautta osoitteessa www.nettirassi.
fi tai puhelimitse numerosta 08 849 4612 ma-pe klo 
10-15. Seuraa koronatiedottamista osoitteessa www.
ras.fi/koronarokotukset
• 1. rokotetta 5 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille
• 2. rokotteen voi saada vain siinä tapauksessa, että 1. 

rokotteesta on kulunut vähintään 6 viikkoa
• 3. rokotetta 60 vuotta täyttäneille ja riskiryhmiin kuu-

luville 18 vuotta täyttäneille, joilla on kulunut 3-4 kuu-
kautta 2. rokotuksesta, 18-59-vuotiaille 4-6 kuukautta 
2. rokotuksesta ja voimakkaasti immuunipuutteisille 
12 vuotta täyttäneille, joilla on kulunut vähintään 2 
kuukautta 2. rokotuksesta ja riskiryhmiin kuuluville 
12-17 vuotiaille, joilla on kulunut 6 kuukautta 2. rokot-
teesta. Muille kuin riskiryhmiin kuuluville 12-17-vuoti-
aille kolmas rokote voidaan antaa erityisestä syystä, 
vaikka rokottamiselle ei ole suoraa suositusta. Tällai-
nen syy voi olla esimerkiksi matkustaminen ja rokotus-
todistuksen tarve. 

• 4. rokotetta annetaan 75 vuotta täyttäneille ja 12 
vuotta täyttäneille voimakkaasti immuunipuutteisille, 
kun 3. rokotteesta on kulunut vähintään 3 kuukautta

sanomatsanomat
HUOM! JAKELUPÄIVÄ MUUTTUU!
Seuraavasta numerosta alkaen Siikasanomien  

ilmestymispäivä on keskiviikkoisin ja  
aineistopäivä torstaisin. 

Aineistot os. kuntatiedote@siikajoki.fi

 Aineistopäivä Julkaisupäivä
7-8/2022 TO 16.6. klo 15 KE 29.6.
9/2022 TO 18.8. klo 15 KE 31.8.
10/2022 TO 15.9. klo 15 KE 28.9.
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MUUT

ASIOINTIVUOROT
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PIHATAPAHTUMA REVONLAHDELLA 
KESÄKUUN TOISENA LAUANTAINA 

eli 11.6.2022 
Revonlahden kotikyläyhdistys ry ja Maa- ja kotitalousnaiset 
järjestävät valtakunnallisen Avoimet kylät-päivän ja Maa- 
ja kotitalousnaisten vuosittaisen Impin päivän yhteisenä 
pihatapahtumana Revonlahden kotiseututalon pihapiirissä ja 
Rumparin virkistysalueella. Mukana järjestelyissä on myös 
Eläkeliiton Ruukin yhdistys ry.

TERVETULOA KOKO PERHEEN VOIMIN 
MUKAAN YHTEISEEN PIHATAPAHTUMAAMME!

 - Lentopalloa, tikanheittoa, frisbeetä, nännikumien heittoa,  
   Rumpariin tutustumista...
 - Maa- ja kotitalousnaisten järjestämä kahvitarjoilu.
 - Ohjelma tarkentuu lähempänä tapahtumapäivää!

MUKAVAA YHDESSÄOLOA!

Revonlahden kotiseututalo
Luotisuora 1

92350 REVONLAHTI

www.revonlahti.com

REVONLAHDEN KYLÄKIRJA SAADAAN PAINOSTA  
KESÄKUUN ALKUPUOLELLA 

Painotalo tiedottaa:  
 - Jouduimme ensin odottamaan paperia paperipulan vuoksi pari viikkoa. 
 - Sitten on sitomossa kannentekovaiheessa ollut jotain ongelmaa eikä  
kannen yliveto liimautunut kunnolla kansipahviin. Kannet joudutaan paina-
maan uudestaan, jotta sitomo pääsee tekemään kirjan. 

MONTA MUTKAA ON OLLUT MATKASSA, MUTTA KYLLÄ SE  
REVONLAHDEN KYLÄKIRJA SIELTÄ VALMISTUU!

#AvoimetKylät #TeeSeKylillä #MaalleAsumaan

METALLIROMUN  
KERÄYSPISTE

Siikajoenkylällä  
SiiMun moottoriurheilukeskuksessa  

Klingsporintie 296.
Huom!  

Ei kylmäkoneita eikä auton renkaita.

RAAHEN SEUDUN 
DIABETESYHDISTYKSEN 

TOIMINTAA

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 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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 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!

Ruokolahden lavan kesäkioski
avoinna 8.6. alkaen ke, pe, la, su klo 12-18

(aukioloajat saattavat vaihdella
säätilanteen mukaan)

 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

 KESÄKUU:
 La 4.6. klo 20.30-01.00 (lippu 16€) 
 Antti Ahopelto & Etiketti
 La 11.6. klo 20.30-01.00 (lippu 16€) 
 Neitoset
 La 18.6. klo 20.30-01.00 (lippu 16€) 
 Sami Rosholm & Casanova
 La 25.6. klo 20.30-01.00 (lippu 16€) 
 Jyrki Nurminen & Sävel
 Ke 29.6. klo 19.00-23.00 (lippu 16€) 
 Sinitaivas
 Matkaparkki avoinna joka päivä alkaen 28.5.  
 Matkaparkin sähköpaikan tai huoltorakennuksen 
 avaimen vuokraus, p. 045 696 8383. 
 (sähköp. 5€ /vrk, huoltorak. 15€ /vrk). 
 Tervetuloa!!! (muutokset mahdollisia)
 www.facebook.com/ruokolahdenlava

 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)

Tenavien Tempaus -koko perheen tapahtuma!
Tervetuloa koko perheellä Paavolaan, Ruokolahden lavalle ja sen lähiympäristöön. 
Sunnuntaina 19.6. klo: 12.00-15.00. Tapahtumassa Ruukin näyttämöyhdistyksen lapsia osallistavat 
esitykset klo: 12.00-12.30 ja klo: 14.30-15.00. Toiminnallisia rasteja (kuten esimerkiksi poniajelua, 
kädentaitoja, nikkarointia, leikkimistä, yhdessä tekemistä ja olemista) klo: 12.30-14.30. Tapahtuma on 
osallistujille maksuton. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden kanssa.

OLETKO KIINNOSTUNUT  
HARRASTAJATEATTERI TOIMINNASTA  

RUUKIN NÄYTTÄMÖSSÄ?
Ota rohkeasti yhteyttä ja poristaan lisää

044 080 46 46 / Anu Holopainen pj.
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Eläkeliiton Ruukin yhdistyksen, invalidien ja Siika-
joen kunnan liikuntatoimen yhteinen liikuntapäivä 
Kärkiniemen kentällä keskiviikkona 8.6. klo 12 
alkaen. Liikunnan lomassa paistetaan makkaraa ja 
kahvitellaan. Tulkaahan joukolla viettämään toimin-
nallista päivää! Hyvä sää tilauksessa…

SIIKAJOEN MAA- JA 
KOTITALOUSSEURA 

Järjestämme kevätretken Impin Suvikuntoilu 
päivän merkeissä la 11.6.2022 Kalajoelle Sii-
pon Puutarhalle.
Matkaan lähdetään la 11.6. klo 9.00 Siikajoen 
kylän Heikin Hovin pihasta yhteiskyydityksin.
Ilmoittautumiset ke 8.6. mennessä Annelle 
puh. 050 543 6696.

Lähdetään 
kaikki viettä-
mään muka-
vaa päivää 
yhdessä.
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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

KREIVINSAAREN TOIMINTAA

Tervetuloa tekemään 
saaresta entistäkin 
viihtyisämpää! Jokaiselle 
löytyy sopivaa tekemistä.

KYLÄYHDISTYKSEN 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!

-----

KREIVINSAAREN TILAVARAUKSET

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

Varaukset puh. 050-5490282 / Kalervo 
Holopainen

KESÄTIISTAISIN 
TALKOOT
KLO 18-21

Nokipannukahvit.
Tikkakisa.
Jutustelua kylän asioista.
Seuraa ilmoittelua!

PITÄJÄPÄIVÄVIIKOLLA
GRILLIKATOKSEN 
AVAJAISET 5.7. KLO 18

Kreivinsaaren polut ja nuotipaikat ovat 
vapaasti käytettävissänne. Huolehtikaa 
alueen siisteydestä! Omat roskat viedään 
pois ja paikat pidetään ehjinä.
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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

SIIKAJOEN 4H-YHDISTYS 

 

 
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
   

RETKI KALAJOELLE SEIKKAILUPUISTO PAKKAAN JA JUKUPARKIIN! 
4H järjestää seikkailuretken Kalajoen Hiekkasärkille lauantaina 11.6.2022. 
Matkaan lähdetään linja-autolla (Paavola 9:00 – Ruukki 9:15 – Revonlahti 9:30 – Kalajoki 10:30; 
paluukyyti Kalajoelta lähtee klo 18:00).  
Klo 11:00 – 14:30 Jukupark, klo 15:00 – 18:00 Seikkailupuisto Pakka. Omat eväät mukaan! 
Hinta 45 euroa / 4H-jäsen tai 55 euroa / ei-jäsen. Alle 10-vuotiaalle oma huoltaja mukaan. 
Ilmoittautumiset 6.6.2022 mennessä Sannalle viestinä tai WhatsApilla puh. 040 527 9295 tai 
sähköpostitse siikajoki@4h.fi 
 
SUPPAILUKESÄ TULEE TAAS! 
4H:lla on vuokrattavana 7 ilmatäytteistä Saimaa SUP-lautaa. Lautoja saa vuokrata tunti-, päivä-, 
vuorokausi- ja viikonloppukäyttöön ajalla 6.6.–31.7. Järjestämme tilauksesta myös ohjattuja SUP-
tunteja. Pitäjäpäiväviikolla 4.–8.7. 4H järjestää lasten SUP- ja rantaleirin Hietamaalla. Perjantaina 
8.7. tehdään yöretki suppaillen pitkin Siikajokea. Seuraa ilmoitteluamme!  
 
JÄTEASEMA PALVELEE RUUKIN YRITYSPUISTOSSA TIISTAISIN KLO 16:00 – 19:00. Lisätietoa 
vastaanotettavista jätteistä löydät osoitteesta https://siikajoki.4h.fi/jateasema/  
 
 

KESÄKERHOT PYÖRIVÄT 6.-30.6.2022! 

 
RUUKKI 
Maanantaisin klo 12:00 – 13:00 Frisbeegolfkerho, Hietamaa (6-12-vuotiaille) 
Keskiviikkoisin klo 15:00 – 16:00 Ponikerho, Ala-Sakarin Talli (täynnä) 
Torstaisin klo 10:00 – 11:00 Lemmikkikerho, Ruori (6-12-vuotiaille) 
                         klo 11:00 – 12:00 Kepparikerho, Ruori (6-12-vuotiaille) 
PAAVOLA 
Tiistaisin klo 10:00 – 12:00 Monitoimikerho, koulu (6-12-vuotiaille) 
Torstaisin klo 13:00 – 15:00 Monitoimikerho, koulu (6-12-vuotiaille) 

TUOMIOJA 
Tiistaisin  klo 13:00 – 14:00 Monitoimikerho, nuorisotalo (6-12-vuotiaille) 
Torstaisin  klo 13:00 – 14:00 Monitoimikerho, nuorisotalo (6-12-vuotiaille) 

REVONLAHTI 
Torstaisin klo 13:00 – 14:00 Kielikylpylä, kotiseututalo (6-12-vuotiaille) 
                         klo 14:00 – 15:00 VERSO-kerho, kotiseututalo (6-12-vuotiaille) 

SIIKAJOKI 
Tiistaisin klo 12:00 – 13:30 SUP-lautailukerho, Varessäikkä (osallistujilla auttava uimataito) 
                         klo 14:00 – 16:00 Kalastuskerho, Varessäikkä 
Keskiviikkoisin klo 11:00 – 12:00 Kielikylpylä, Heikinhovi (6-12-vuotiaille) 
                         klo 12:00 – 13:00 Monitoimikerho, Heikinhovi (6-12-vuotiaille) 

Ilmoittaudu mukaan kerhotoimintaan ja tapahtumiin lähettämällä viesti numeroon 040 527 9295 tai 
sähköpostia osoitteeseen siikajoki@4h.fi!  
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Tiesitkö? Kaikki turvakodit Suomessa ovat auki 24/7 ja voit 
hakeutua mihin turvakotiin tahansa. Nollalinjan sivuilta löydät 
myös turvakotien yhteystiedot. www.nollalinja.fi/turvakoti  

Turvakotipalvelut ovat aina maksuttomia asiakkaalle ja turvakoti 
on auki 24/7. 

Turvakoti on tarkoitettu kaikille niille, joilla on väkivaltaa tai 
väkivallan uhka lähisuhteessa tai perheessä.  

Turvakotien henkilökunta on koulutettu kohtaamaan 
lähisuhdeväkivaltaa kokeneita. 

Turvakodista saat suojan väkivallalta ja apua väkivallan 
loppumiseksi. Väkivallan kohteeksi joutuminen ja sen 
todistaminen on usein traumatisoivaa aikuisille ja lapsille. 
Turvakoti tarjoaa mahdollisuuden purkaa kokemuksia ja 
tunteita turvallisessa ympäristössä. Turvakodissa saat myös 
ohjausta ja tukea käytännön asioiden järjestämiseen. 

Voit soittaa Raahen turvakodille 24/7 
numeroon 044-282 4211 
tai tulla suoraan paikan 
päälle 
Fellmaninpuistokatu 11, 
92100 Raahe 
 

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

P Y H Ä J O K I  R A A H E  S I I K A J O K I

JAA PARHAAT HETKESI
@visitraahe
#visitraahe

www.visitraahe.fi



JULKINEN TIEDOTE

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!

Ruukin kisan järjestämänä  
URHEILUKOULUT JATKUVATURHEILUKOULUT JATKUVAT

27.6.-30.6.2022 ja 4.7.-7.7.2022.  
Huomioittahan että Ruukin koulun koulu- 

keskuksen pihalla sijaitsee kaksi isoa areenaa. 
Siellä kyllä kelpaa liikkua! :) 

Urheilukoulut jatkuvat samalla periaatteella kuin 
aikaisemmatkin liikuntatoimen urheilukoulut, eli 

aina on 2 ohjaajaa, joten saamme jaettua porukan 
kahteen ryhmään, niin pienemmät eivät jää isompien 

”jalkoihin”. Reippaat ohjaajamme ovat  
Jonne Terho ja Lauri Mehtälä. 

Kokoontumisajat ja -paikat ovat seuraavat:
Luohuan koulu: Ti 10-11.30 To 12-13.30Luohuan koulu: Ti 10-11.30 To 12-13.30
Paavolan koulu: Ti 12-13.30 To 10-11.30Paavolan koulu: Ti 12-13.30 To 10-11.30

Ruukin koulukeskus Ma 10-11.30 Ke 10-11.30Ruukin koulukeskus Ma 10-11.30 Ke 10-11.30
Revonlahden koulu: Ma 12-13.30 Ke 12-13.30Revonlahden koulu: Ma 12-13.30 Ke 12-13.30

Ruukin koulukeskus Ti 14-15.30 Ruukin koulukeskus Ti 14-15.30 
Ruukissa Kärkiniemen urheilukenttä:  Ruukissa Kärkiniemen urheilukenttä:  

jalkapallokerho torstaisin klo 14.30 – 16.00. jalkapallokerho torstaisin klo 14.30 – 16.00. 
Kerhoihin ottakaa mukaan  

päähine ja JUOMAPULLO sekä reipasta mieltä.  
Tiedustelut Henna Salonpää puh. 050-5169878. 

Strong Heart ja Ruukin Kisa yhteistyössä järjestävät

KAHVAKUULATREENIT  KAHVAKUULATREENIT  
KESÄKUUSSAKESÄKUUSSA

Treeni on kaikille avoin ja ilmainen, 
Ruukin Kisa tarjoaa sen sinulle.

Treenipäivät ovat:
Ke 8.6. klo 18 Ruukin pesäpallokentälläKe 8.6. klo 18 Ruukin pesäpallokentällä
Ke 15.6. klo 18 Ruukin pesäpallokentälläKe 15.6. klo 18 Ruukin pesäpallokentällä

Ke 29.6. klo 18 Strong Heartin facebookissa etätreeniKe 29.6. klo 18 Strong Heartin facebookissa etätreeni
Treenin kesto on 60 min, sisältäen alkulämmittelyt, 

lihaskunto-osuuden ja loppuverkan. Tunnille 
tarvitset jumppamaton, kahvakuulan (mikäli omistat 
useamman kuulan niin ota sekä pienempi että isompi 
kuula mukaan), vesipullon sekä positiivisen asenteen.

8.6. ja 15.6.8.6. ja 15.6. treeni Ruukin pesäpallokentällä 
peruuntuu mikäli on kaatosade/ ukkonen.

29.6.29.6. etätreeni löytyy tapahtumana facebookista 
Strong Heartin sivuilta. Sinun tarvitsee vain klikata 

tapahtumaan ”osallistun” ja saavut liven äärelle hiukan 
ennen klo 18.00. Treeni tallentuu Strong Heartin 
facebook sivulle, josta voit hyödyntää tallennetta 

silloin kun sinulle sopii.

Kesän tullessa….
PUUTARHAILTA JA

PIHAKIRPPIS
Paavolassa Paja-Pehkolan pihassa kesäkuussa 

(ajankohta tarkentuu myöhemmin)
SEURAA ILMOITTELUA SOMESSA JA  

ILMOITUSTAULUILLA.
Järjestää työkeskus Paja-Pehkola

Keskustie 7 Paavola.  
TERVETULOA!

MATTOJEN 
PESUA 

aloittelemme pikku-
hiljaa. Soita ja  
kysy tilannetta 
p. 040 135 7879.


