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SIIKAJOEN KUNTATIEDOTE 1/2023

Jaetaan jokaiseen siikajokiseen talouteen
Painos: 2600 kpl
Seuraavan Siikasanomien materiaali ehdottomasti
TO 19.1. klo 15 mennessä os. kuntatiedote@siikajoki.fi
Lehti 2/2023 ilmestyy KE 1.2.2023

Lehden taitto ja paino: 
Rannikon Laatupaino Oy, Vihanti
p. 0440 687 915
www.siikajoki.fi/kuntatiedotteet

Toivotamme Toivotamme 
kaikille  kaikille  

kuntalaisille kuntalaisille 
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uutta vuotta  uutta vuotta  
2023!2023!
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Lehden taitto ja paino: 
Rannikon Laatupaino Oy, Vihanti
p. 0440 687 915
www.siikajoki.fi/kuntatiedotteet

 
Raahen seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry/OmaisOivan toiminta  
on suunnattu kaikille Raahen seutukunnan läheisestään hoivaaville 
riippumatta omaishoitotilanteesta tai siitä saako kunnallista omaishoidon 
tukea. Omaishoitajana voit osallistua toimintaamme yksin tai yhdessä  
läheisesi kanssa. Myös entiset omaishoitajat ja vapaaehtoistoiminnasta 
kiinnostuneet ovat tervetulleita.  

 
Alkuvuoden 2023 toimintaamme:  
Torstaisin klo 11-12.30 ohjattua kuntosaliharjoittelua ja vertaistukea Kunnon Paikassa (Tammitie17, 
Vihanti), kevätkausi alkaa 19.1.2023 
 
Keskiviikkoisin 18.1. ja 15.2. klo 13 kaikille avoimet Päiväkahvit Heikinhovissa (Heikintie 1, Siikajoenkylä)  
  
Kuukauden viimeinen perjantai klo 12 Puheenjohtajan etäpäiväkahvit Teams-yhteydellä, alk. 27.1.2023, 
ilmoitathan sähköpostiosoitteesi Riitalle edeltävään päivään mennessä. Annamme tarvittaessa opastusta 
tietokoneen sekä Teams-yhteyden käytössä 
 
Omaishoitajien tuetut lomat (Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry) ja Kelan omaishoitajien 
kuntoutuskurssit (jatkuva haku):  
Tuetut lomat tarjoavat pienen tauon arkeen, vertaistukea sekä erilaista ohjelmaa Sinulle, joka autat 
läheistäsi selviytymään arjessa. Lisätietoa https://mtlh.fi/loman-hakeminen/  
Kelan järjestämän kuntoutuksen tavoitteena on tukea omaishoitajien toimintakykyä ja kohentaa 
elämänlaatua. Lisätietoa omaishoitajan yksilö- ja parikursseista https://www.kela.fi/omaishoitajat-
sopeutumisvalmennuskurssit 
 
Otathan rohkeasti yhteyttä, jos kaipaat tietoa, tukea tai kuuntelijaa! 
OmaisOivan työntekijä: 
Riitta Sipola p. 044 551 6803 (riitta.sipola@raahenomaishoitajat.fi)  
Yhdistyksen puheenjohtaja: 
Aarne Eskola p. 040 552 3331 
 
OmaisOivan toimisto sijaitsee Kauppakeskus Mastossa, 2krs. (Ollinkalliontie 3, 92100 Raahe, Citymarkettia 
vastapäätä). Työntekijän tavoitat toimistolta henkilökohtaisesti pääsääntöisesti maanantaisin klo 9-13 sekä 
puhelimitse myös muina arkipäivinä. Seuraathan ajantasaista tietoa toiminnastamme Raahelaisen 
Seurat-palstalta, www.raahenomaishoitajat.fi sekä Facebookista. 
 
 

LIITY NYT YHDISTYKSEMME JÄSENEKSI!  
Henkilöjäsenmaksu 25€/v., kannatusjäsenmaksu 50, 70, 
100€ tai enemmän/v.  
Jäsenenä saat mm. Lähellä-lehden (4 numeroa vuodessa), 
palveluoppaan omaishoitajille ja läheisille sekä yhdistyksen 
jäsenkirjeen 2krt/v. Liittyminen onnistuu osoitteessa 
www.raahenomaishoitajat.fi tai ottamalla yhteyttä 
Riittaan (myös lahjajäsenyys on mahdollista). 

 
 

 

                 Veikkaus tukee toimintaamme 
  

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 puh. 08 849 4612 jätä takaisin- 
soittopyyntö. 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 ai-
kana jätä takaisinsoittopyyntö puh. 08 849 4632, 
Hoitotarvike- ja diabetesvälinejakelu on ke klo 10-16.

PÄIVYSTYS: 

Virka-aikaan yhteydenotot omille terveysasemille ja virka- 
ajan ulkopuolella päivystyksellisissä asioissa yhteys puh. 
116 117.
Jos sinulla tai läheiselläsi on hengitystieinfektion oirei-
ta, kysy tarvittaessa neuvoja kysy tarvittaessa neuvoja 
omalta terveysasemaltasi.  
Sähköisen lääkemääräyksen uudistamista voi pyytää 
apteekista, NettiRassin tai Omakannan kautta sekä 
omalta terveysasemalta. Sähköinen lääkemääräys uu-
distetaan 8 vuorokauden kuluessa.
Raahen sairaalan infektiopoliklinikka palvelee arkisin 
klo 8-15 numerossa 040 135 8530.

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. 
HUOM. Laboratorioon aika varataan netistä NordLabin 
ajanvarausjärjestelmästä (www.nordlab.fi) tai puhelimit-
se 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.
Puhelinneuvontapalvelumme opastaa potilasasiakkai-
ta esimerkiksi näytteenottoon liittyvissä kysymyksissä. 
Asiakasneuvonta ei anna tuloksia eikä varaa aikoja näyt-
teenottoon. Tietoa laboratoriopalveluista löytyy laajasti 
NordLabin verkkosivuilta, jossa kysymyksiä voi esittää 
myös Chat-robotti ”LabraBotille”. Lisätietoa palvelusta 
osoitteesta www.nordlab.fi tai asiakaspalvelu@nordlab.
fi. Asiakasneuvonnan puhelinnumero 08 23778911.

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. 
Hammaslääkäripäivystys Raahessa Softpoliksen ham-
mashoitolassa oman alueen hammashoitolan ollessa 
kiinni. 
Iltapäivystys on arkipäivisin klo 16–21 sekä viikonlop-
puisin ja arkipyhinä klo 8–21 Kokkolan pääterveysase-
malla puh. 06 828 7461. Soita aina ennen päivystyk-
seen hakeutumista.
Yöaikaan klo 21-08 suun terveydenhuollon päivystyk-
sestä vastaa Oulun yliopistollisen sairaalan yhteispäi-
vystys. Soita päivystyksen puhelinneuvontaan 116 117 
aina ennen yhteispäivystykseen hakeutumista. Puheli-
meen vastaa sairaanhoitaja, joka arvioi, onko vamma 
tai vaiva sellainen, että se on hoidettava kiireellisesti 
päivystyksessä. Hän antaa tarvittaessa hoito- ja toimin-
taohjeet. Yöaikainen päivystys on tarkoitettu vakavien 
hammastapaturmien hoitoon sekä sellaisten särkyta-
pausten hoitoon joihin liittyy voimakas turvotus.

NEUVOLAT
Ruukin terveysaseman neuvolan puhelintunti on ma–
pe klo 12–13. Neuvolan puhelinnumerot ovat:
044 439 4634 ja 040 135 7715.
Siikajoenkylän terveysaseman neuvolan puhelintunti 
on ma–pe klo 12–13, 040 135 7949.
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):  
terveydenhoitaja 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 arki-
sin klo 8-11 puh. 040 135 8125.

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT
Mielenterveystyö Sirpa Kurikka puh. 044 439 3803 
Päihdetyö: Mikko Qvist puh. 044 439 3784. 

AIKUISSOSIAALITYÖ
Aikuissosiaalityön /työikäisten palvelujen yhteydenotot 
palveluohjausnumeroon 040 135 8021 arkisin klo 
8-11. Ajanvarauspyynnöt sosiaalityöhön menevät palve-
luohjausnumeron kautta.
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Muissa sosiaalityön asioissa voi asioida seuraavasti:
Geronomi puh. 040 135 8642, yli 65-vuotiaat.
Sosiaalityöntekijä puh. 040 135 7915, alle 65-vuotiaat 
pysyvästi työkyvyttömyyseläkkeellä olevat.
Aikuissosiaalityön postit voi jättää Ruukin terveysase-
man ulko-oven seinustalla olevaan postilaatikkoon tai 
terveysaseman vastaanoton ajanvarausluukulle.

SIIKAJOEN KOTIHOITO
Palveluesimies Janne Holappa puh. 08 849 5735  
ma-pe klo 9-12. 
Mäkelänrinteen keskuskeittiö puh. 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

VAMMAISPALVELUT
Kaarna-koti ja Työkeskus Paja-Pehkola vammaispalve-
luohjaaja Marjo Lokka puh. 040 135 7902. Vammais- 

palveluohjaaja Ella Juntunen puh. 040 135 7904.  
Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä Marjo Kokkaret 
puh. 044 439 3717.

HYVINVOINTIPISTE NEUVORASSI
Hyvinvointipiste NeuvoRassi tarjoaa tietoa, ohjausta ja 
neuvontaa kaikenikäisille hyvinvoinnin ja terveyden edis-
tämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista sekä 
kiireettömiä neuvonta- ja vastaanottopalveluita mata-
lan kynnyksen periaatteella. 

NeuvoRassissa järjestetään asiantuntijaluentoja ja 
tapahtumia erilaisista aiheista hyvinvointiin ja tervey-
teen liittyen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tapah-
tumia järjestetään Raahessa, Pyhäjoella, Ruukissa ja 
Vihannissa. Toiminta on kaikille avointa ja maksutonta.

NeuvoRassi palvelee puhelinnumerossa 040 135 
8455 ma-pe klo 8-15 tai sähköpostitse: neuvorassi@
ras.fi. www.facebook.com/neuvorassi.

Huom! Alueen sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät 
vuoden alusta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueel-
le. Ota seurantaan Pohteen verkkosivut www.pohde.fi 

Hyvinvointikuntayhtymän verkkosivujen päivittämi-
nen päättyy vuoden 2023 alussa.

MAASEUTUPALVELUT
HUOM! TIEDOT PERUSTUVAT 
TÄMÄNHETKISEEN TILANTEESEEN, 
VARMISTATHAN LOPULLISET EHDOT 
ENNEN TUKIHAKUA 2023!

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS 2023
Eläinten hyvinvointikorvauksen arvioitu hakuaika on 9.1.-
2.2.2023. Tilakohtainen hyvinvointisuunnitelma on jat-
kossa koko hyvinvointikorvauksen vaatimuksena. Hyvin-
vointisuunnitelmaan kuuluu ruokintasuunnitelma, joka 
perustuu rehuanalyyseihin. Rehuanalyysit on hyvä ottaa 
jo nyt, jotta ne ovat valmiina suunnitelmaa varten. Tuki-
haku tehdään sähköisesti Vipu-palvelussa. 

VUODEN 2022 ELÄINMÄÄRIEN 
ILMOITTAMINEN
Vuoden 2022 eläinmäärien arvioitu ajankohta on 9.1.-
2.2.2023. Tämä koskee seuraavia eläimiä ja tukia: 
sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki (sii-
pikarja sekä hevoset ja ponit), luonnonhaittakorvauksen 
kotieläinkorotus (siipikarja sekä hevoset ja ponit), luon-
nonmukaisen tuotannon korvaus (siipikarja ja tarvitta-
essa tuotantotauot) ja eläinten hyvinvointikorvaus (sii-
pikarja ja siat). Eläinmääräilmoitus tehdään sähköisesti 
Vipu-palvelussa.

ELÄINPALKKIOIDEN 
OSALLISTUMISILMIOTUKSET
Pohjoisten kotieläintukien osallistumisilmoitukset päät-
tyvät 31.12.2022. Tukia pitää hakea jatkossa vuosittain. 

Eläinpalkkioiden ja eläinten hyvinvointikorvauksen haku 
on myös vuosittainen. Lisäksi alkuperäisrotusopimus 
muuttuu kalenterivuosittaiseksi. Poikkeuksena vuosit-
taisesta hausta on ainoastaan meijerimaidon tuotan-
totuki, jonka osallistumisilmoitukset pysyvät voimas-
sa myös vuonna 2023.

EU:N ELÄINPALKKIOT 
EU:n eläinpalkkioiden arvioitu hakuaika on 9.1.-2.2.2023. 
C-alueella maksetaan EU:n eläinpalkkioista sonnipalkkio-
ta ja teuraskili- ja karitsapalkkiota. Tuotantosidonnaista 
tukea maksetaan aktiiviviljelijälle. Viitepäivänä 31.1.2023 
eläinrekisterissä on oltava ajan tasalla sukupuoli, tulo- ja 
poistoilmoitukset. Eläinten tiedot eläinrekisterissä on 
korjattava viimeistään viitepäivää edeltävänä päivänä. 
Sonnipalkkiota maksetaan vähintään 11 kuukauden ikäi-
sestä sonnista, joka on ollut vähintään 60 vuorokaut-
ta vuonna 2023 tilalla sen jälkeen, kun ikävaatimus on 
täyttynyt. EU:n eläinpalkkiota haetaan sähköisesti Vipu-
palvelussa.

AKTIIVIVILJELIJÄ VUODESTA 2023 
ETEENPÄIN
Aktiiviviljelijällä tarkoitetaan tuenhakijaa, joka harjoittaa 
vuosittain vähimmäistason maataloustoimintaa. Tuen-
hakijan on oltava aktiiviviljelijä, jotta hän voi saada EU:n 
suoria tukia, ympäristökorvausta (ympäristösitoumus), 
luonnonhaittakorvausta ja luonnonmukaisen tuotannon 
korvausta. 



- 6 -

Siikajoen kuntatiedote

Tuenhakija täyttää aktiiviviljelijän ehdon, jos tämän 
edellisenä tuenhakuvuonna saamat suorat tuet ovat ol-
leet korkeintaan 5 000 euroa TAI hakijan päätoimiala 
liittyy maatalouden harjoittamiseen ja hakija on arvon-
lisäverovelvollinen alkutuottajana. Jos hakija ei täytä 
aktiiviviljelijän ehtoa kummallakaan yllä olevista perus-
teista, hänen on todistettava maataloustoiminnan har-
joittaminen muilla asiakirjoilla, kuten tuotantopanosten 
ostotositteilla jne.

VAP-LISTAA PÄIVITETÄÄN
Alkutuotannon toiminnan täytyy jatkua poikkeusolojen-
kin aikana. Tämä turvataan henkilövaraamalla maan-
viljelijöitä jatkamaan tilansa tuotantoa kriisin aikana. 
Kuntien maaseutuviranomaiset laativat ehdotuksen vil-
jelijöistä Puolustusvoimien aluetoimistolle. Ehdotukseen 
vaikuttaa mm. mitä tuotantosuuntaa tila edustaa.
Puolustusvoimat puolestaan tekevät päätöksen VAP-
varaamisesta. Yli 65-vuotiaita ei esitetä VAP-listalle. 
Varattuja henkilöitä voidaan käyttää myös rauhanajan 
poikkeustilanteissa.

Tilalla aktiivisesti työskentelevät muut henkilöt, esim. 
työntekijät, urakoitsijat jne. voidaan myös esittää VAP-
listalle varattaviksi. Henkilövaraus on voimassa viisi 
vuotta ja siitä tiedotetaan viljelijälle. VAP-listaa päivite-
tään vuosittain.

Esitä tilasi toiveet VAP-varattavista henkilöistä kun-
tasi maaseutuasiamiehelle tai osoitteella maaseutuhal-
linto@kalajoki.fi. 

LUOMUKURSSIT 2023
ProAgria Oulu järjestää luomuperuskurssin helmikuus-
sa 2023. 

Koulutuspäivät ovat 2.2., 3.2., 8.2., 9.2. ja 14.2. 
9.30-15.30 verkkokoulutuksena Teams-etäyhteydellä. 

Luomukotieläinkurssi on 1.-2.3. 2023 klo 9.30–15.30 
alustavasti verkkokoulutuksena Teams-etäyhteydellä.

Koulutus on tarkoitettu kaikille viljelijöille, jotka ovat 
kiinnostuneet maankasvukunnon parantamisesta, kar-
janlannan käytön tehostamisesta sekä valkuaiskasvien 
viljelystä. Peruskurssi täyttää luomukasvintuotannon si-
toumuksen vaatiman oppimäärän.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: Olli Valtonen 040 735 
5519 tai olli.valtonen@proagria.fi

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

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

Maaseututoimisto muuttaa nykyisestä paikasta 
Yrityspuistosta Virastotielle tammikuun lopussa. 

FACEBOOK JA KASI-MAASEUTU- 
PALVELUIDEN NETTISIVUT
Koulutuksista ja muista maaseutuhallinnon ajankoh-
taisista asioista tiedotteet löytyvät facebookista, osoit-
teesta 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

SIIKAJOKI-OPISTO
TAMMIKUUSSA ALKAVAT UUDET KURSSIT:

110408 PUUTYÖ, RUUKKI  
RUUKIN KOULU, TEKNISEN TYÖN LK., Opintie 1 
Ma 17.00–19.30 9.1.–8.5.2023, Jukka Kauppinen,
45,00 e
Puuesineiden suunnittelu: piirustukset, tarveaine- ja laa-
tuvaatimuslaskelmat, työmenekin arviointi, työvaiheiden 
järjestys. Puumateriaalin arviointi, sahaus, höyläys ja 
liitostekniikat. Osien sovitukset toisiinsa. Liitosten kiinni-
tykset: liimaus, ruuvaus tms. Viimeistelyt: hionnat , kiillo-
tukset ja pintakäsittelyt. Opiskelija hankkii kurssilla tarvit-
tavan materiaalin itse. Kurssille on 18 vuoden alaikäraja.

610101 KELAN HYVÄKSYMÄ ENSIAPUKURSSI, 
SIIKAJOENKYLÄ 
KOMPPALINNAN LIIKUNTASALI, Jaakontie 1 
La 9.00–16.00 14.1.2023, Aila Mäkisalo, 10,00 e
Kurssin sisältö: Elvytys, tajuttomuus -tilanteen tunnista-
minen ja ensiapu, sydäniskurin käyttö. Sokki -sokkitilan 
tunnistaminen, ensiapu, suurten verenvuotojen tyreh-
dyttäminen. Erilaiset sairauskohtaukset ja niiden ensi-
apu sekä toiminta onnettomuuspaikalla. Koulutus pitää 
sisällään aiheeseen liittyviä ensiapuharjoituksia. Koulut-
tajana on Kelan hyväksymä ensiapukouluttaja, sairaan-
hoitaja. Koulutuksesta saa ensiapukortin, joka sisältyy 
koulutuksen hintaan. 
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Siikajoki-opisto
OPINTO-OHJELMA

2022-2023

JULKINEN TIEDOTE

110462 MAKRAMEE TUTUKSI, SIIKAJOENKYLÄ 
GUMERUKSEN KOULU LK. 113, Jaakontie 1 
To 18.00–19.30, Pe 17.30–20.45, La 9.00–15.30 
19.1.–11.2.2023, Nea Pigg, 29,00 e
Kurssin aikana opettelemme keskeiset makrame -tek-
niikan solmut tekemällä pienehkön sisustustekstiilin. 
Mahdollisuuksien mukaan kurssilaiset voivat tehdä 
myös esim. amppelin, koruja tai muita pienimuotoisia 
töitä kiinnostuksen mukaan. Kurssin infotilaisuus to 
19.1. klo 18.00-19.30 Gumeruksen koulun lk. 113. Kurs-
sipäivät ovat 3.-4.2. ja 10.-11.2. 

110600 KIELENHUOLLON LYHYTKURSSI, RUUKKI 
RUUKIN KOULU, LK C 112, Opintie 1 
Ti 16.00–19.15 31.1.2023, Kaisla Huovinen, 12,00 e
Haluaisitko muistaa, miten kirjoitetaan oikein? Kielen-
huollon kurssilla kerrataan, mitä tarkoittaa hyvä asia-
tyyli kirjoittamisessa. Lisäksi kerrataan isot ja pienet 
alkukirjaimet, yhdyssanat ja välimerkit. 

HELMIKUUSSA ALKAVAT UUDET KURSSIT:

110469 PARKKINAHKA- JA NAHKATYÖT,  
SIIKAJOENKYLÄ 
GUMERUKSEN KOULU, TEKSTIILITYÖN LK., Jaakontie 1 
Pe 17.30–20.45, La 9.00–16.45, Su 9.00–16.45 
10.–12.2.2023, Marika Ilola, 28,00 e
Tule tutustumaan erilaisiin nahkatöihin. Kurssilla voit 
valmistaa työn paksusta parkkinahasta käsin ommellen 
tai ommellen nahasta laukkuja, kintaita, lompakoita ym. 
Kurssilla opit erilaisten välineiden käyttöä, nahan käsit-
telyä ja nahkatöiden suunnittelua. Kurssimaksun lisäksi 
peritään erillinen materiaalimaksu.

110109 NÄPPÄRIMUSAA! KEVÄT, RUUKKI 
RUUKIN KOULU, MUSIIKKI LK., Opintie 1 
La 12.00–15.00, Su 12.00–15.00, 11.–12.2.2023 
Niina Mäkiharju, 20,00 e
Näppärimusaa-kurssilla päästään tutustumaan kan-
sanmusiikin maailmaan yhdessä soittamalla. Ei ole väliä 
mitä soitinta soitat, oletko aloittelija vai konkari, kaik-
ki ovat tervetulleita! Se mitä tarvitset, on oma soitin, 
avointa mieltä ja soittointoa! Kurssilla soitetaan Mauno 
Järvelän Näppärimusaa 1-vihkon kappaleita. Kaikista 
kappaleista löytyy kaiken tasoisille soittajille soitettavaa! 
Et tarvitse nuotteja mukanasi, saat tarvittavat nuotit 
kurssin aikana! Nuotinlukutaito ei ole välttämätöntä. 
Oman soittimen alkeiden hallinta on suotavaa. Ketään 
ei jätetä kuitenkaan ulkopuolelle, kaikki ovat tervetullei-
ta, sillä musiikki kuuluu kaikille! 

110451 KONENEULONTAKURSSI, KEVÄT,  
SAARIKOSKI 
SAARIKOSKEN KOULU, PAAVOLA, Saarikoskentie 936 
La 10.00–15.45, Su 10.00–15.45 11.–26.2.2023 
Hannele Salmi, 48,00 e
Kurssille voivat osallistua kaikki koneneulonnasta kiin-
nostuneet. Voit olla vasta-alkaja tai jo tottunut koneneu-
loja. Kurssilla saat ohjeita neuletöihin sekä koneiden 
huoltamiseen ja käyttöön. Kurssipaikalta löytyy koneita, 
mutta voit tuoda myös oman koneen. Ota lisäksi mu-
kaan lankoja neulomiseen. Kurssi pidetään kolmena 
peräkkäisenä viikonloppuna la – su alkaen 11.2. ja päät-
tyen 26.2. 

830188 HYVÄN OLON LAUANTAI, KEVÄT,  
SIIKAJOENKYLÄ 
KOMPPALINNAN LIIKUNTASALI, Jaakontie 1 
La 11.00–13.15 11.2.2023, Heidi Kilkki, 15,00 e
Päivä koostuu kolmesta erilaisesta tunnista. Ensin läm-
mitellään kehoa afro-brasilialaisen musiikin rytmeissä. 
Tämän tunnin aikana keho soljuu musiikin mukaan kuin 
aalto ja hiki virtaa. Pehmeät afroliikkeet poistavat selän, 
hartiaseudun ja rintarangan jäykkyyttä. Seuraavat 45 
minuuttia sujuu Hatha Yoga Flow`n merkeissä. Nimi 
tulee tavasta suorittaa liikkeet sujuvasti peräkkäin. Liik-
keet virtaavat alkuasennosta toiseen. Hatha Yoga Flow 
sopii aloitteleville ja jo joogaa harrastaneille. Hathajoo-
gasta otetaan tunnin sisältöön kehonhallintaa, mielen-
rauhaa ja hengitystekniikka. Syvät ja pinnalliset lihakset 
kehittyvät ja tietoisuus omasta kehosta kasvaa harjoi-
tusten avulla. Viimeiset 45 minuuttia rentoudutaan ää-
nimaljojen parissa. Sointukylvyssä harmoniset äänet ja 
lempeä värähtely johdattaa kehon rentoutumiseen, jos-
sa päästetään irti kehon jännityksistä, huolista ja arjen 
kiireestä. Hyvän olon päivään tarvitset mukavat, rennot 
vaatteet ja juomapullon. Voit olla avojaloin tai tuoda mu-
kanasi jumppatossut. Lisäksi ota mukaan oma jumppa-
matto. 

Opinto-ohjelma on nähtävillä osoitteessa  
www.siikajoki.fi/siikajoki-opisto 

Kursseille ilmoittautumiset osoitteessa  
opistopalvelut.fi/ruukki

Netti-ilmoittautuminen toimii ympäri vuorokauden viikon 
kaikkina päivinä. Vaihtoehtoisesti voit ilmoittautua soit-
tamalla opiston toimistoon p. 040 3156 230.

Opiston toiminnasta, kursseista, opinto-ohjelmaan tu-
levista mahdollisista muutoksista ja uusista kursseista 
ilmoitamme nettisivuillamme, facebookissa sekä kunta-
tiedotteessa. Muutokset mahdollisia. Ajantasaiset tie-
dot löydät nettisivuiltamme.
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Näistä passimahdollisuuksista Siikajoen Liikuntatoimi maksaa 50 % 

KIRJASTOJEN AUKIOLOAJAT
Ruukin pääkirjasto p. 040-3156 303, palveluajat:  
ma 12-20, ti-to 12-19, pe 10-16 
omatoimiaika joka päivä 9-21

-  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
- omatoimi joka päivä klo 9-21

Luohuan lähikirjasto p. 040-3156 351 ke 10-17
Paavolan lähikirjasto p. 040-3156 352  
ma 12-19 ja pe 9-14
Revonlahden lähikirjasto p. 040-3156 353  
ti 12-19 ja to 9-14

TAMMIKUUN POIKKEUSAJAT LÄHIKIRJASTOJEN 
AUKIOLOAJOISSA VIIKOLLA 1:
2.1. Komppalinnan lähikirjasto on avoinna klo 12-19
2.1. Paavolan lähikirjasto on avoinna klo 12-19
3.1. Revonlahden lähikirjasto on avoinna klo 12-19
4.1. Luohuan lähikirjasto on avoinna klo 12-16

PÄÄKIRJASTON LUKUPIIRI kokoontuu 
PE 13.1.2023 klo 18.
Luettava teoksena on Adam Kayn muistelmateos
Kohta voi vähän kirpaista. 
Teosta on saatavilla pääkirjastosta. Tervetuloa!

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

VESITALLAAJA JATKUUPI 14.1.2023

SALIVUOROT 2022-2023
Vuorolistat näet www.siikajoki – liikuntatoimi – salivuo-
rot ja vapaita vuoroja voit tiedustella liikuntasihteeriltä. 
Syksyn salivuorot laskutetaan tammikuun alussa

LIIKUNTAVÄLINELAINAAMO
Liikuntavälinelainaamon löydät Ruukin Pääkirjastol-
ta. Liikuntakamppeita voit lainata kirjastokortilla niin 
kuin muitakin tuotteita  Lainaamoon tulee tava-
raa toiveiden mukkaan. Nyt sieltä löytyypi sykekello-

ja, kävelysauvoja, frisbeegolfkiekkoja, eri lajien palloja, 
tennismailoja&palloja, FatBiket (2 kpl). Toiveita lainaa-
mon sisältöön voipi esittää liikuntasihteerille 

MASSALIIKUNTAKAMPANJAT
JUMPPA&KUNTOSALIKUUKAUSI TAMMIKUUSSA.
Normaalisti marraskuinen kampanja pidetään nyt tam-
mikuussa. Yhtenä syynä Ruukin uudet kuntosalitilat jot-
ka avattiin 16.12. Liikuntahallilla. Myös avainjärjestelmä 
uusiutui. Oman henkilökohtaisen koodisi voit ostaa pää-
kirjastolta. Hinta vain 25 e / puoli vuotta.

TURNAUKSET
Turnauksia tulossa helemikuussa ja silloinhan alakaapi 
myös jo seuraava kampanja eli Kansanhiihto 

HIIHTOLADUT
Hiihtolatujen kunnossapitoa voit seurata osoitteesta    
kartta.latutilanne.fi 

PALAUTE 
L i i kunt apa ikko ja 
koskeva palaute 
meilinä marko.ai-
jala@ siikajoki.fi eli 
niin isommat kuin 
pienemmätkin jutut 
niin saadaan ylläpi-
dettyä yhä parem-
min meidän kunnan 
laajaa liikuntapaik-
kaverkostoa 

LIIKUNTATOIMI
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SIIKAJOEN NUORISOPALVELUT
Etsivä nuorisotyöntekijä Jenna Niemelä p. 040 3156 243
Nuoriso-ohjaaja Tuula Pekkala ja  
Saana Mähönen 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
Satelliitin Kristiina
 INSTAGRAM 
NuortentaloRuori 
satelliitin_jenna
satelliitin_kristiina

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

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

Kaikki kunnan nuorisopalvelut löytyvät osoitteesta Pekka-
lantie 11. Täällä sijaitsee nuortentalo Ruori.  Lisäksi nuor-
tentalo Ruorilta löytyy Siikajoen 4H-yhdistys sekä kunnan 
liikuntatoimi. Seuraathan somesta reaaliaikaiset tiedot. 
Tulethan toimintoihin vain terveenä 
ILOLLA VOIMME ILMOITTAA, ETTÄ OLEMME SAANEET 
SIIKAJOELLE NUORISOTYÖNTEKIJÄN, TUULA PEKKA-
LA SIJAISTAA ELINA MATKASELKÄÄ KESÄÄN SAAKKA. 
TUULAN KAVERINA NUOKKAREITA PYÖRITTÄÄ 4H:N 
SAANA MÄHÖNEN.

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 työpaikkavie-
railuja sekä tutustutaan eri ammatteihin. Työpajalla 
voit tehdä käsitöitä ja taidetta. Teemme pienimuotoisia  

Muutokset ovat mahdollisia. Seuraathan nuortentalo 
Ruorin somea, sieltä saat reaaliaikaisen tiedon.  
Seuraa myös Etsivän Nuorisotyön ja Nuorten Pajan 
tapahtumia somessa!
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kodin 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 opiskelupaikka vielä hakusessa? Onko 
haaveissasi työllistyminen tai kesätyö, mutta et tiedä 
mistä lähteä liikkeelle? Tarvitsetko apua raha-tai tuki-
asioissa? Kaipaatko luottamuksellista juttu seuraa, jolle 
voit puhua mieltäsi painavista asioista?

Etsivä nuorisotyö on kaikille 15-29-vuotiaille nuoril-
le tarkoitettu palvelu. Etsivä nuorisotyöntekijä auttaa 
nuorta juuri niissä asioissa, joihin nuori itse kaipaa apua. 
Palvelu on nuorille maksutonta, luottamuksellista ja 
aina vapaaehtoista. Halutessaan tukea voi saada myös 
nimettömästi. 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, Jenna  Niemelä 
puh. 040 3156 243

ALLE KOULUIKÄISET 

Perhefutis Ruukissa keskiviikkoisin! 
”Suunnattu 2-6-vuotiaille yhdessä vanhemman kanssa. 
” Keskiviikkoisin klo: 17.00-17.45, Ruukissa Kärkiniemen 
urheilukentällä. Ilmojen kylmetessä siirrytään sisätiloi-
hin. Sään mukainen vaatetus ja juotavaa mukaan. Osal-
listujille maksuton. Järjestää: FC Raahe yhteistyössä 
Siikajoen nuoriso-ja liikuntatoimien kanssa. Lisätietoja 
Katrilta iltapäivisin p. 050 304 6350

ALAKOULULAISET

Varhaisnuorten nuokkarit (4-6-lk) nuortentalo 
Ruorilla!
Nuortentalo Ruorilla keskiviikkoisin varhaisnuorten 
nuokkarit. Suunnattu 4-6 -luokkalaisille.
Varhaisnuokkarit on, Ruukin kylällä, nuortentalo Ruorilla 
(Pekkalantie 11) keskiviikkoisin klo: 14.30-17.30. 
t. Tuula p. 040 315 6255 ja Saana p. 040 527 9295.
Järj. Nuorisotoimi ja 4H

Futisnuokkari 10-18-vuotiaille Ruukissa keski-
viikkoisin!  ”Tuu mukkaa sellaisena kun oot!” 
Futisnuokkari keskiviikkoisin klo: 18.00-19.00. Paikkana 
on Ruukin Kärkiniemen urheilukenttä. Ilmojen kylmetes-
sä siirrytään sisätiloihin. Toiminta on osallistujille mak-
sutonta. Sään mukainen vaatetus ja vesipullo mukkaa! 
Jos kaipaat lisätietoja, niitä saat iltapäivisin Katrilta p. 
050 304 6350 Järjestää: FC Raahe yhteistyössä Sii-
kajoen nuoriso-ja liikuntatoimien kanssa

YLÄKOULULAISET JA 2. ASTE

Nuortentalo Ruorin nuokkarit avoinna nuorille!
Nuortentalo Ruorin nuokkarit on suunnattu 7-9 -luokka-
laisille! Nuokkarit ovat avoinna nuorille perjantaisin klo: 
18-21. t. Tuula p- 040 315 6255 ja Saana p. 040 527 
9295. Järj. Nuorisotoimi ja 4H

Futisnuokkari 10-18-vuotiaille Ruukissa keski-
viikkoisin! ”Tuu mukkaa sellaisena kun oot!” 
Futisnuokkari keskiviikkoisin klo: 18.00-19.00. Paikkana 
on Ruukin Kärkiniemen urheilukenttä. Ilmojen kylmetes-
sä siirrytään sisätiloihin. Toiminta on osallistujille mak-
sutonta. Sään mukainen vaatetus ja vesipullo mukkaa! 
Jos kaipaat lisätietoja, niitä saat iltapäivisin Katrilta p. 
050 304 6350 Järjestää: FC Raahe yhteistyössä Sii-
kajoen nuoriso-ja liikuntatoimien kanssa

ETSIVÄN NUORISOTYÖN JA NUORTEN 
TYÖPAJAN JÄRJESTÄMÄÄ AVOINTA 
TOIMINTAA 15-29-VUOTIAILLE 

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!
HUOMAA, KUNTOSALI MUUTTANUT RUUKIN KOULUN 
LIIKUNTAHALLILLLE! Lisätietoja nuorten työvalmentaja 
Kristiinalta p. 040 3156 256 tai etsivältä nuorisotyön-
tekijältä p. 040-3156 243

Avoimet ovet Ruorilla 16-29 -vuotiaille  
ma 9.1.2023 
Vaihdetaan lomakuulumiset ja tuunataan omat pizzat! 
Keitellään kahavit! Tervetuloa sellaisena kuin oot 
Lisätietoja:
nuorten työvalmenta Kristiinalta p. 040 3156 256 tai 
etsivä nuorisotyöntekijä Jennalta p. 040-3156 243.
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JUMALANPALVELUKSET 
Paavolan kirkko
Su 15.1. klo 10 messu
Su 29.1. klo 10 sanajumalanpalvelus

Revonlahden kirkko
Su 8.1. klo 12 messu
Su 22.1. klo 12 sanajumalanpalvelus 

Siikajoen kirkko
Su 1.1.  klo 12 Uudenvuodenpäivän messu 
Su 15.1. klo 12 messu
Su 29.1. klo 12 sanajumalanpalvelus 

Muutokset mahdollisia, tarkista Raahelaisen kirkolli-
sista tai nettisivultamme www.raahenseurakunta.fi

LAPSI- JA PERHETYÖ
Päivä- ja perhekerhot jatkuvat viikolla 2.

MUSIIKKI
Kauneimmat Joululaulut vielä kerran 
pe 6.1. n. klo 11 Vihannin seurakuntatalolla.

”Tuikkivat tähdet valkeuttaan” – kirkkokonsertti
pe 6.1. klo 18 Raahen kirkossa

Kallungin perheen joulukonsertti. Monipuolinen jou-
luinen ohjelmisto eri instrumentein ja kokoonpanoin 
tulkittuna. Hartauspuhe. Vapaa pääsy, vapaaehtoinen 
käsiohjelma 10 e, tuotto Yhteisvastuu-keräykselle.

Pohjois-Pohjanmaan kanttorikuoron sävelhartaus
ti 24.1. klo 18.30 Raahen kirkossa

DIAKONIA
To 19.1. Torstairuokailu pienituloisille Ruukin seu-
rakuntatalolla 11-12. Varttihartaus ennen ruokailua 
klo 10.45. Tammikuun kerrat: 19.1. ja 26.1. 
Aterian hinta: Työttömille ja opiskelijoille 2 €, eläke-
läisille 4 €, perheen vanhempi 4 €, ja alle kouluikäi-
set veloituksetta.

To 19.1. Seurakuntakerho Ruukin seurakuntata-
lolla klo 12. Ennen kerhoa mahdollisuus ruokailuun, 
hinta 4 €. Seurakuntakerhoon mahdollisuus saada 
taksikyyti 4 € omavastuuhintaan/kerhokerta. Tak-
sikyydin tarvitsijat, ottakaa yhteyttä Hannele Repo-
laan p. 040 - 6710 717 viimeistään kerhoviikon ti. 

LÄHETYS
To 26.1. klo 13 Siikajoen diakonia-lähetyspiiri 
Siikajoen pappilassa.

Laidunnus on uhanalaisten merenrantaniittyjen tärkein 
hoitomuoto. Rantalaidun-hanke vieraili Pohjois-Pohjan-
maan merenrantaniityillä tutustumassa laidunten vuo-
denkiertoon.

Rantalaidun-hankkeen ensimmäisellä videolla pureu-
dutaan siihen, miten laidunnus vaikuttaa rantaniittyjen 
monimuotoisuuteen. Tiesitkö, merenrantaniityt ovat 
tärkeä elinympäristö monille harvinaistuneille kasvi- ja 
eläinlajeille?

Laidunnus vaikuttaa myös eläinten hyvinvointiin, ja 
tämä onkin toisen videon aihe. Rantalaitumella eläimet 
pääsevät toteuttamaan lajinmukaista käyttäytymistään: 
Syömään, märehtimään ja lepäämään lajitovereiden 
kanssa sekä hoitamaan sosiaalisia suhteitaan.

Rantalaidun-hankkeen yhdessä Viestintätoimisto 
Hauki Median kanssa tuottamat videot ovat vapaasti 

VIDEOT KERTOVAT RANTALAIDUNTAMISEN MERKITYKSESTÄ 
MONIMUOTOISUUDELLE JA ELÄINTEN HYVINVOINNILLE

Siikajoen Varessäikässä sijaitseva hieno lammas-
laidunkohde on esillä Rantalaidun-hankkeen tuot-
tamalla ”Rantalaidunnus – vaikutus luontoon” 
-videolla.

hyödynnettävissä aihepiiriin liittyvissä esityksissä ja esi-
merkiksi opetuksessa. Videot on tekstitetty suomeksi, 
ruotsiksi ja englanniksi. Suomen-, ruotsin- ja englannin-
kieliset tekstitykset löytyvät YouTubesta videosta ham-
masratassymbolin alta. Linkit videoihin Luken YouTube-
kanavalla ovat tämän sivun oikeassa laidassa.

Twiitti: https://twitter.com/LukeFinland/status/ 
1596029545114927104
Facebook: https://fb.watch/h06Y3MtI0f/
Videot:
Rantalaidunnus – vaikutus luontoon:  
https://www.youtube.com/watch?v=D2voY0whDTY
Rantalaidunnus – eläinten hyvinvointi:  
https://www.youtube.com/watch?v=uM_1uuTHUqU

#Rantalaidun #Rantalaidunhanke

Marika Laurila
Tutkija, Rantalaidun-hankkeen projektivetäjä
Luonnonvarakeskus (Luke)
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 PAAVOLAN VESI OY   TIEDOTTAA                           
HANKKEET 
Vuoden 2022 aikana on investoitu Koivula 1 ja 3 pohjavesilaitosten uudistamiseen muuttamalla vedenkäsit-
tely kalkkikivellä tapahtuvaksi ja rakennettu alavesisäiliöt vedentuotannon toimintavarmuuden paranta-
miseksi. Kuluvana kesänä on verkostoa laajennettu rakentamalla Paavolassa Aurinkosaaren kaava-alueen 
vesihuollon kunnallistekniikka. Viemärilaitoksen lietteen käsittely on muuttunut Siikajoenkylän puhdistamon 
osalta vuoden alusta siten, että liete käsitellään biokaasulaitoksella. Jätevesipumppaamoita on saneerattu 2 
kpl kuluvana vuonna ja lisäksi varaudumme jätevedenpuhdistamoiden peruskorjausinvestointeihin. Vedenja-
keluverkoston ikääntyessä on laitoksen toimintavarmuuden säilyttämiseksi tulevien 15…20 vuoden aikana 
varauduttava saneeraamaan merkittävä osa verkostosta, sillä vanhimmat osat siitä ovat jo yli 50 vuotta van-
hoja. 

TALVEEN VARAUTUMINEN  
Paavolan Vesi Oy muistuttaa asiakkaitaan kiinteistön omistajan tai haltijan kiinteistönhoitovastuulle kuulu-
vasta varautumisesta talveen, jotta kiinteistön vesijohdot sekä vesimittarit pysyvät sulana. Kiinteistön jää-
dessä pitkäksi aikaa käyttämättömäksi, kannattaa vesimittarin yhteydessä oleva sulkuventtiili aina sulkea. 
Jäätyessään vesimittarin painelasi tai vesijohtoputki voi haljeta ja aiheuttaa kiinteistölle mittavia kosteusva-
hinkoja. Jäätymisestä aiheutuneet putkistokorjaukset, mittarinvaihto- sekä sulatustyökustannukset voivat 
nousta useisiin satoihin euroihin.   

Jäätyminen voidaan estää huolehtimalla vesimittari- ja vesijohtolaitetilan riittävästä lämmityksestä sekä sul-
kemalla tai suuntaamalla tuuletusaukot siten, että kylmä ilmavirtaus ei jäähdytä vesijohtolaitteita. Teknisen 
tilan korvausilma-aukot tulisi sijoittaa riittävän etäälle vesijohtolaitteista. Mikäli vesimittari ei sijaitse kiinteistön 
lämpimissä tiloissa, tulisi tilaan asentaa minimissään pakkasvahtitoiminnolla varustettu sähköpatteri. 

NÄIN SIIRRYT KÄTEVÄÄN E-LASKUUN  
E-lasku on huolettomin, suosituin ja ympäristöystävällisin tapa vastaanottaa ja maksaa laskuja. Vähennät 
paperin määrää ja ennen kaikkea säästät omaa aikaasi, kun sinun ei tarvitse enää näppäillä pitkiä viitenume-
roita ja muita laskutietoja. E-lasku ei katoa postissa tai jää muiden postien alle ja voit sopia pankkisi kanssa 
osan laskuista veloitettavaksi tililtäsi eräpäivänä automaattisesti. Lisätietoja ja ohjeet siirtymisestä e-laskuun 
löytyvät internet-sivuiltamme. 

UUDET MAKSUT (TAKSA)  

Paavolan Vesi Oy:n maksut ovat 1.1.2023 alkaen seuraavat: 

Maksut alv 24 %  Vaikutus nelihenkisen talouden kuukausimaksuihin. 
Arvioitu kulutus 200 m3/vuodessa (sis. alv 24 %) 

Veden käyttömaksu  1,55 €/m3  Veden käyttömaksuun vaikutus 2,07 €/kk 
Veden perusmaksu     9,62 €/kk/ty  Veden perusmaksuun vaikutus 0,37 €/kk 
Jäteveden käyttömaksu  2,29 €/m3  Jäteveden käyttömaksun vaikutus 3,10 €/kk 
Jäteveden perusmaksu  10,14 €/kk/ty  Jäteveden perusmaksuun vaikutus 0,40 €/kk  

Liittymismaksut   Vesimaksujen yhteisvaikutus   2,44 €/kk 
Liittymismaksu vesijohtoon 1.500 €  Jätevesimaksujen yhteisvaikutus   3,50 €/kk 
Liittymismaksu viemäriin 2.400 €  Korotuksen yhteisvaikutus 5,94 €/kk 

 
Vesijohtoon liittyneelle 4-henkiselle taloudelle taksan korotus vaikuttaa vesimaksuihin noin 2,44 € / kk. 
Vesijohtoon sekä viemäriin liittyneelle 4-henkiselle taloudelle, on korotuksen vaikutus noin 5,94 € / kk.  

Taksamuutoksen syynä ovat kohoavat toimintakustannukset, sähköenergian hinnan nousu sekä yhtiön in-
vestointitason kasvu. Voimassa olevan vesihuoltolain mukaan vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että 
pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset (Vesihuoltolaki 18§). Vesi-
huoltomaksut Siikajoen kunnassa ovat taksan muutoksen jälkeen Pohjois-Suomen vesilaitosten keskimää-
räisessä tasossa. Yhtiön taksoja on tarkastettu edellisen kerran 1.1.2022. 

Lisätietoja ja ajankohtaista asiaa paikallisesta vesihuollosta löytyy internetistä osoitteesta www.paavolanvesi.fi 
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sanomatsanomat
Aineiston viimeinen jättöpäivä 
torstaisin klo 15.00 mennes-
sä seuraavan kuun lehteen.

Nro 2/2023  
aineistopäivä  TO 19.1.2023 
ilmestyy KE 1.2.2023

Nro 3/2023  
aineistopäivä  TO 16.2.2023 
ilmestyy KE 1.3.2023

Nro 4/2023  
aineistopäivä  TO 16.3.2023 
ilmestyy KE 29.3.2023

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

Kiitos
KAIKILLE TOIMITALON AVAJAISTEN JOHDOSTA

MEITÄ MUISTANEILLE JA AVAJAISTEN
JÄRJESTÄMISESSÄ MUKANA OLLEILLE.  

Hyvää
Uutta vuotta!

-  TUOMIOJAN NUORISOSEURA -

MUUT
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ELÄKELIITON PAAVOLAN 
YHDISTYS RY

Hallituksen
JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

ti 10.1. klo 10 seuralla.

HARRASTUSTOIMINNOT
alkavat viikolla 2 Paavolan nuorisoseuralla

Kuntosalivuorot 9.1. klo 10-11.30 ma ja to
Boccia-pelit 10.1. klo 16-17.30 tiistaisin
Porinapiiri joka toinen torstai klo 18,
12.1. vierailee neolis-tuotteita esittelevä 
Maire Kultala

Tervetuloa pelailemaan ja jutustelemaan.

Kiitos kuluneesta vuodesta.
Menestystä Alkavalle Vuodelle 2023!

ELÄKELIITON SIIKAJOEN 
YHDISTYS RY

Kerho Heikinhovissa ma 9.1. klo 12 ja
ma 23.1. klo 12. Tervetuloa!

Hyvää Uutta Vuotta 2023!

RAAHEN ALUEEN KUULO RY
Kuulolähipalvelu torstaina 19.1. klo 14-15 Ruukin  
Terveysasemalla. Ohjausta ja neuvontaa kuuloko-
jeen käytössä. Saatavana tarvikkeita kuulokojeisiin. 
Voit myös varata etukäteen tarvikkeita numerosta 
040 588 1561. Tervetuloa!

Kevätkauden 2023 toiminta käynnistyy viikolla 2.

Revonlahden kuntoiluryhmä/Tavalliset tallaajat 
viikottain koulun kuntosalilla  maanantaista 9.1.  
lähtien tien klo 14.30.

Ruukin kuntoiluryhmä/Tavalliset Tallaajat  
aloittaa tiistaina 10.1. Ruukin uudella liikuntahallin 
yhteyteen avatulla kuntosalilla klo 10. Kokoontuu 
viikon välein.

Boccian pelaaminen Ruukin invalidien kanssa  
alkaa keskiviikkona 11.1. klo 14.40  Ruukin liikunta-
hallissa (ent. yläasteen sali). Pelataan viikottain.

Ruskakerho torstana 12.1. Kreivinsaaressa klo 
12. Kerho  on joka parillisen viikon torstai.

Seurailkaa ilmoittelua  facebookissa - yhdistyk-
sen kotisivuilla elakeliitto.fi/yhdistykset/ruukki  
-  Siikajokilaakson järjestöpalstalla - ja kuntatie-
dotteessa.

Yhdistyksen toimintaa (esim. jäseneksi liittyminen) 
koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä sihteeri 
Riitta Pietarilaan puh. 0505500503, sähköpos-
ti riitta.pietarila@ph-parts.com.

 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 2023:
 Henkilöjäsenyys 5 €
 Kuntosali (6 kk) 30 €
 Kuntosali (6 kk) 27 € (seuran jäsenille)
 Tilinumero: FI27 5317 0310 0017 37
 Nuorisoseurantalon kuntosali 
 avoinna joka päivä klo 06.00 – 21.30.
 Defibrillaattori Paavolan Nuorisoseurantalolla.
 Nuorisoseuran kotisivuja päivitetään.

 Nähdään kerhoissa, tapahtumissa ja talkoissa!
¨

 

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

 PAAVOLAN KYLÄ- JA KOTISEUTUYHDISTYS
 Sivulta www.facebook.com/paavolanseutu   
 löydät tietoa Paavolan tapahtumista, toiminnasta  
 ym. kiinnostavista asioista. Käy katsomassa!
 Jäsenmaksut vuodelle 2023:
 Henkilöjäsenyys 5 €, Perhejäsenyys 10 €
 Kannatusjäsenmaksu 20 €
 Tilinumero: FI12 5317 0340 0044 95
 Tule mukaan toimintaan!
 Lisätietoa: Jari Sihvonen (puh. 040 411 6350)

METALLIROMUN KERÄYSPISTE
Siikajoenkylällä SiiMun moottoriurheilu- 

keskuksessa Klingsporintie 296.
Huom! Ei kylmäkoneita eikä auton renkaita.
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SIIKAJOEN 4H-YHDISTYS

HEI SINÄ YLÄASTEIKÄINEN!  
ILMOITTAUDU MUKAAN KANSAINVÄLISEEN NUORISOTOIMINTAAN 15.1.2023 MENNESSÄ! 
Etsimme nyt 10 nuorta mukaan rakentamaan 4H:n kansainvälisyystoimintaa. Toiminnan tavoitteena on löytää 
nuoria kiinnostava kohdemaa ja suunnitella yhdessä toteutus vierailulle kohdemaassa. Ilmoittaudu rohkeasti 
mukaan!
4.–6.-LUOKKALAISTEN VARKKARIT JA 7.–9.-LUOKKALAISTEN NUOKKARIT
Varkkarit keskiviikkoisin klo 14:30 – 17:30 ja nuokkarit perjantaisin klo 18:00 – 21:00 Nuortentalo Ruorilla. 
Hengailua, pelailua, kavereita, kokkailua ja jutustelua rennolla fiiliksellä. Ei erillistä ilmoittautumista!
KERHOT JATKUVAT VIIKOLLA 2!
Kaikki 4H- ja SiMa-kerhot jatkavat toimintaansa joulutauon jälkeen viikolla 2.  
Uutena kerhona kokkikerho Paavolan Nuorisoseuran talolla keskiviikkoisin klo 16:00 – 17:30!  
Muistathan ilmoittautua kerhoon ennen ensimmäistä kerhokertaa.
JÄTESEMA PALVELEE RUUKIN YRITYSPUISTOSSA TIISTAISIN KLO 16:00–19:00.
Lisätietoa vastaanotettavista jätteistä löydät osoitteesta https://siikajoki.4h.fi/jateasema/ 
ILMOITTAUTUMISET JA YHTEYDENOTOT 4H-yhdistys ry, puh. 040 527 9295, siikajoki@4h.fi 

Siikajoen 4H-yhdistys, Pekkalantie 11, 92400 Ruukki.  
puh. 040 527 9295, siikajoki@4h.fi, www.siikajoki.4h.fi, 

www.facebook.com/Siikajoen4H
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