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TYÖLLISYYSPALVELUT JA KUNTAKOKEILU
Kuntakokeilun toimipiste Siikajoella sijaitsee työllisyyspalveluiden toimitiloissa (Ruukinkuja 3, 92400 Ruukki). Siikajoen 
toimipisteellä otetaan asiakkaita vastaan ajanvarauksella. Ajanvaraus numerosta 0295056130. Lisätietoa löytyy osoit-
teesta https://tyollisyyskokeilu.raahe.fi/tyollisuuskokeilu

Työllisyyskoordinaattorilta saa tukea oman osaamisen tunnistamiseen, työllistymisen polkujen suunnitteluun ja 
työnhaun asiakirjojen tekemiseen. Ole rohkeasti yhteydessä! Ajanvaraus p.0403156220 .

NUORTEN KESÄTYÖT
Siikajoen kunta mahdollistaa kesätyöt vuonna 2023 kaikille vuosina 2006 ja 2007 syntyneille nuorille. Käytössä on 
kesätyöseteli, jolla nuori hakee ensisijaisesti töitä yrityksiltä, yhdistyksiltä tai yksityistalouksilta. Kesätyösetelillä on 
mahdollista hakea myös kunnalle kesätöihin. Kunnalle haetaan kesätöihin erillisellä hakulomakkeella. Kunnan kesätöiden 
haku päättyy 31.3.2023. Siikajoella opiskelevat nuoret saavat kesätyösetelin kouluilta ja muualla opiskeleville se lähete-
tään postitse pyydettäessä. Postituspyynnöt osoitteeseen kesatyot@siikajoki.fi. Lisätietoa https://siikajoki.fi/index.php/
nuorten-kesatyollistaminen

Työnantajat voivat ilmoittaa avoimesta nuorten kesätyösetelipaikasta osoitteeseen kesatyot@siikajoki.fi. Voimme 
markkinoida avointa paikkaa sosiaalisessa mediassa ja välittää avoimesta paikasta tietoa niille nuorille, joille ei ole kesä-
työpaikkaa vielä löytynyt. Työnantajat haastattelevat ja valitsevat itse työntekijänsä.

Veera Karvonen   Mervi Mottisenkangas
Työllisyyskoordinaattori Asiantuntija, Raahen seudun työllisyyden kuntakokeilu
0403156220   0295 05 6130

Ruukin asiointipiste sijaitsee Ruukin pääkirjaston
yhteydessä (Opintie 3, 92400 Ruukki)

 
Asiointipisteessä saat Kelan avustavaa asiakaspalvelua,

yleistä neuvontaa, Kelan lomakkeita ja apua niiden
täyttämiseen. Voit myös palauttaa Kelan hakemukset ja

liitteet asiointipisteeseen. Tarvittaessa saat
palveluneuvojalta opastusta ja neuvontaa sähköisessä
asioinnissa. Palveluneuvontaa on tarjolla maanantaista

torstaihin klo 12-15 ja mahdollisuus omatoimiseen
sähköiseen asiointiin klo 19 saakka

 
Asiointipisteessä on asiakaspääte, joka on käytettävissä

Kelan verkkoasiointiin itsenäisesti tai opastetusti.
Tarvittaessa opastetaan varaamaan aika Kelan

puhelinpalveluun. Asiointipisteissä on mahdollisuus
etäpalveluun, jossa Kelan palveluasiantuntija neuvoo

asiakasta kuvayhteyden välityksellä.
 

Kelalle lähtevän postin voit jättää eteisessä ulko-oven
vieressä olevaan lukolliseen postilaatikkoon asiointipisteen

aukioloaikana. Kaikki kello kolmeen mennessä saapunut
posti postitetaan saman päivän aikana maanantaista

torstaihin.
 

Ruukin asiontipiste 
(Kela) on muuttanut 
Ruukin pääkirjastoon

Ruukin asiointipiste toimii Ruukin pääkir-
jaston tiloissa 9.1.2023 alkaen. Asiointi- 
piste on jatkossa avoinna maanantaista 
torstaihin kirjaston aukioloaikoina.  
Klo 15 jälkeen on ainoastaan omatoimi-
nen sähköinen asiointi mahdollista.
Asiointipisteen asiakaspäätteellä voit 
asioida sähköisesti Kelan palveluissa  
sekä skannata liitteitä. Tarvittaessa saat 
palveluneuvojalta opastusta ja neuvon-
taa sähköisessä asioinnissa. Asiointipis-
teeltä voit hakea esitteitä ja lomakkeita, 
ottaa kopioita hakemusten liitteeksi ja 
voit jättää Kelalle osoitetun postin.

Aukioloajat: 
ma klo 12-15 (20)
ti klo 12-15 (19)
ke klo 12-15 (19)
to klo 12-15 (19)

Käyntiosoite:
Ruukin pääkirjasto
Opintie 3
92400 Ruukki
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SIIKAJOEN KUNTATIEDOTE 2/2023
Jaetaan jokaiseen siikajokiseen talouteen
Painos: 2600 kpl
Seuraavan Siikasanomien materiaali ehdottomasti
TO 16.2. klo 15 mennessä os. kuntatiedote@siikajoki.fi
Lehti 3/2023 ilmestyy KE 1.3.2023

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

TULEVAISUUDEN SIIKAJOKI
Tätä kirjoittaessani ei päätöksiä vielä ole tehty, mutta tam-
mikuun valtuuston esityslistalta löytyy jo kuntastrategia. 
Kuntastrategia on kunnan tärkein työkalu, jolla valtuusto 
linjaa kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoit-
teet. Se ei ole katsaus tämän hetken tilanteeseen, vaan siinä 
kuvataan, millainen tulevaisuuden kunnan halutaan olevan.

Strategiatyö alkoi Elämään virtaa Siikajoelle -areenalla, jossa 
kyselyn avulla haluttiin osallistaa mukaan laaja joukko kun-
talaisia, kunnan työntekijöitä, yhdistyksiä ja yrityksiä. Aiheen 
tiimoilta järjestettiin myös työpajoja. Valtuusto yhdessä 
johtoryhmän kanssa on kokoontunut kaksi kertaa koko päi-
vän kestävään valtuustoseminaariin työstämään strategian 
aiheita. Varsinaisen parlamentaarisen strategiatyöryhmän 
kunnanhallitus nimesi helmikuussa. Sain kunnian toimia työ-
ryhmän puheenjohtajana.

Tavoitteeksi strategialle asetettiin selkeys ja käytettävyys. 
Teemat nousivat paitsi kyselyn, työpajojen ja seminaarien, 
myös työryhmän monipuolisten ja laadukkaiden keskuste-
lujen kautta. Työryhmässä meillä oli varsinaisten jäsenten li-
säksi apuna vankan kuntapuolen kokemuksen omaava asian-
tuntija Timo Nousiainen. Keskustelujen edetessä työryhmä 
löysi varsin yksituumaisesti kuvan Siikajoen kunnan tulevai-
suuden suunnasta.

Työn tuloksena Siikajoella valtuuston hyväksyttävänä on 12 
sivun strategiakirjanen, josta on tehty myös yhden sivun ku-
vallinen tiivistelmä. Strategia sisältää mission, vision ja stra-
tegiset painopisteet. Missio on näkemys kunnan keskeisistä 
tehtävistä ja olemassaolosta. Visio taas kertoo tulevaisuu-
den tahtotilan eli vastaa siihen millaisen kunnan haluamme. 
Jaottelua on tehty neljään strategiseen painopisteeseen, joi-
den avulla askelletaan kohti tulevaisuuden Siikajokea. Näiden 
painopisteiden alle on koottu myös konkreettisia esimerk-
kejä toimenpiteistä, joiden avulla kohti tavoitetta mennään. 
Ne ovat tietysti vain osa toimenpiteistä ja tarkoitus on, että 
niiden avulla voi hahmottaa, mitä työ esimerkiksi voi olla. 

Haluan kiittää työryhmää ja kaikkia strategiatyöhön osal-
listuneita. Kiitos toimielimille ja aktiivisille kuntalaisille lau-
sunnoista. Uskon, että tämän työn pohjalta valtuusto voi 
päättää Siikajoen kunnalle juuri oikean strategisen suunnan 
ja vision siitä, millaisen kunnan tulevaisuudessa haluamme. 
Mikäli valtuusto hyväksyy esityksen, visio kuuluu: Siikajoki on 
turvallinen kasvun paikka.

Tiina Hovi
strategiatyöryhmän puheenjohtaja

TEKNINEN TOIMI
BIOJÄTTEEN ERILLISKERÄYS, BIOJÄTTEEN 
KOMPOSTOINTI JA KOMPOSTOINTI-
ILMOITUKSET SIIKAJOEN KUNNASSA
Uusi jätelaki astui voimaan heinäkuussa 2021 ja uusi Jäte-
asetus joulukuussa 2021. Muutokset jätteiden keräyksessä 
ja kuljetuksissa toteutuvat vähitellen siirtymäajan puitteissa.

Vuoden 2022 heinäkuusta alkaen biojätteen erilliske-
räysvelvoite astui voimaan taajamien rivi- ja kerrostaloissa, 
joissa on vähintään 5 huoneistoa. Kaikille taajamien asukkail-
le biojätteen erilliskeräysvelvoite tulee voimaan vuoden 
2024 heinäkuusta, myös omakotitaloille. Lain siirtymäaika on 
kuitenkin vuoden 2024 heinäkuun 1. päivään asti Jätease-
tuksen 55 § mukaan koskien omakotiasujia. 

Biojätteen erilliskeräysVELVOITE koskee yli 10000 asuk-
kaan taajamia Jäteasetuksen 978/2021 § 17 mukaan. 

Mitä tämä tarkoittaa Siikajoen kunnassa, jossa 
on alle 10000 asukasta:
OMAKOTIASUJAT: ei velvoitetta, biojätteen erilliske-
räykseen ei velvoiteta! Näin ollen biojätteen laittaminen 
erilliseen astiaan kompostointoitumaan on vapaaehtoista. 
Kompostoinnista voi halutessaan tehdä Siikajoen kunnan 
tekniseen toimeen kompostointi-ilmoituksen. Kompostointi-
ilmoituslomake on Siikajoen kunnan nettisivuilla ja paperi-
sena saatavissa Siikajoen kunnan virastolta. Nettisivuilta ja 
virastolta löytyy myös ohjeet kompostointi-ilmoituksen te-
koon. 

Mitä omakotiasuja hyötyy biojätteen kompos-
toinnista ja kompostointi-ilmoituksen teosta? 

1.9.2022 Siikajoen kunnassa voimaan tulleiden jätehuol-
tomääräysten mukaan omakotiasuja voi pidentää jäteastian 
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tyhjennysväliä kun jäte ei sisällä biojätettä kesäkauden 2 vii-
kosta ja talvikauden 4 viikosta jopa 3 kuukauteen. Näin ollen 
jätekuluja on mahdollista pienentää kompostoimalla ja teke-
mällä siitä kuntaan kompostointi-ilmoituksen. 

VÄHINTÄÄN 5 HUONEISTON RIVI- JA KERROSTALO-
YHTIÖT: 
ovat velvoitettuja erilliskeräämään biojätettä 
1.7.2022 lähtien, siirtymäaikaa ei ole!  Mikäli vähin-
tään 5 huoneiston rivi- ja kerrostaloyhtiöt kompos-
toivat biojätteen ON SIITÄ TEHTÄVÄ KOMPOSTOIN-
TI-ILMOITUS Siikajoen kunnan tekniseen toimeen.

Siikajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo 
vähintään 5 huoneiston rivi- ja kerrostaloyhtiöiden velvoit-
teiden noudattamista pyytämällä jätteenkuljetusyhtiöiltä 
kuljetusrekisterin tarkastettavaksi tai kirjaamalla 5 huoneis-
ton rivi- tai kerrostaloyhtiön tekemän kompostointi-ilmoituk-
sen Siikajoen kunnan tekniseen toimeen. 

 
55 § Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat

Kunnan on järjestettävä 17 §:n 1 momentissa tarkoitet-
tu asumisessa syntyvän biojätteen erilliskeräys viimeistään 
1 päivästä heinäkuuta 2022 ja 17 §:n 2 momentissa tarkoi-
tettu erilliskeräys viimeistään 19 päivästä heinäkuuta 2024.
17 §: Asumisessa syntyvän biojätteen kiinteistöit-
täinen erilliskeräys

1. mom. Kunnan on järjestettävä asumisessa syntyvän 
muun biojätteen kuin puutarha- tai puistojätteen erilliskerä-
ys vähintään jokaiselta taajamassa sijaitsevalta kiinteistöltä, 
jossa on viisi tai useampi asuinhuoneisto.

2. mom. Yli 10 000 asukkaan taajamassa kunnan on jär-
jestettävä 1 momentissa tarkoitettu erilliskeräys jokaiselta 
kiinteistöltä, jossa on vähintään yksi asuinhuoneisto.

Edellä 1 ja 2 momentissa säädettyä velvollisuutta ei so-
velleta kiinteistöön, jonka biojäte käsitellään pienimuotoises-
ti jätelain 41 a §:ssä säädetyn mukaisesti.

Ohjeistus biojätteen kompostointiin:
Ohjeistus biojätteen kompostointiin löytyy Siikajoen kunnan 
jätehuoltomääräyksistä. Jätehuoltomääräykset löytyvät Sii-
kajoen kunnan nettisivuilta:
https://www.siikajoki.fi/jatehuolto-ja-kierratys

POISTOTEKSTIILI KERÄYS SIIKAJOEN 
KUNNASSA 2023
Poistotekstiilin keräys on Siikajoen kunnan toimesta järjes-
tetty yhteistyössä Kiertokaari OY:n ja  Osuuskunta Solinan 
kanssa. 
Poistotekstiilin toimitusosoite: 
Siikajoen Solina, Siikasavontie 8, LH 3, 92400 RUUKKI, 
puh. 044 4935848, toimisto@siikajoensolina.fi

Voit laittaa poistotekstiilin keräykseen loppuun 
kuluneet ja kuivat: takit, housut, hameet, paidat, lakanat, 
pyyhkeet, pöytäliinat, verhot, vähintään 20 cm x 20 cm ko-
koiset kangastilkut.

Pakkaa poistotekstiili tiiviisti suljettuun muovipussiin. 
Suosittelemme, että tuot kerralla keräykseen 1-4 kaupan 
muovipussillista tekstiiliä. Näin rullakot eivät täyty heti.

Poistotekstiilikeräykseen eivät kuulu: matot, ken-
gät, laukut, vyöt, alusvaatteet, sukat ja sukkahousut, tyynyt 
ja peitot
pehmusteet ja pehmoeläimet.

Likaiset, kosteat, haisevat tai tekstiilituholaisia sisältävät 
tekstiilit kuuluvat polttokelpoiseen jätteeseen. Jos vaattees-
sa on pesun jäljiltä esimerkiksi ruokatahra tai värjäymä, se ei 
haittaa. Öljystä tai maalista tahriintuneet vaatteet eivät kui-
tenkaan sovellu poistotekstiilin keräykseen.

Voit viedä isot erät lajittelukelvotonta tavaraa maksulli-
sena sekajätteenä jätekeskukseen ja jäteasemille.

Lajittelu: Poistotekstiili tuodaan keräysrullakoihin tiiviis-
ti muovipussiin pakattuna. Suosittelemme, että tuot tekstii-
liä kerrallaan enintään neljä kaupan muovikassillista/asiakas.

Hyödyntäminen: Poistotekstiili lajitellaan ja pakataan 
Oulussa, jonka jälkeen se kuljetetaan kuituerotteluun Lou-
nais-Suomen jätehuollon Paimion pilottilinjastolle. Kuidusta 
tehdään lankaa, kangasta ja erilaisia pehmukkeita.

Osa kerätystä materiaalista toimitetaan myös uudelleen-
käyttöön ja hyödynnetään paikallisesti.

ILMOITA LIIKENNETTÄ VAARANTAVISTA 
ONGELMISTA:
Elyn tiet
Tienkäyttäjän linja 
P: 0200 2100 (24/7 ppm)
Internet: https://liikenne.palautevayla.fi/feedback 
Sijoittamalla internetsivun kartalle ongelmapaikan sijainnin 
näet ylläpitääkö sitä ely vai kunta.
Kunnan tiet: tekninen@siikajoki.fi
Yksityisteiden ylläpidosta vastaa tiekunta. 
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MAASEUTUPALVELUT
POHJOINEN KOTILÄINTUKI
C-alueella maksetaan eläinyksiköiden perusteella emoleh-
mistä, sonneista ja teurastetuista hiehoista. Lisäksi mak-
setaan uuhista ja kutuista. Tuki maksetaan eläinrekisterin 
tietojen perusteella. Aiemmin käytössä olleet osallistumisil-
moitukset eivät ole enää voimassa. Tukea ja tuen ennak-
koa haetaan Vipussa yhtä aikaa. Arvioitu hakuajankohta on 
13.2.-2.3.2023.

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS 2023
Eläinten hyvinvointikorvausta voi hakea sähköisesti Vipus-
sa 9.1.2023-2.2.2023. Hakemusta tehtäessä ilmoitetaan 
toimenpiteet, joita halutaan noudattaa kalenterivuoden 
2023 aikana. Liitteeksi on laitettava hyvinvointisuunnitel-
ma, ruokintasuunnitelma ja rehuanalyysien tulokset. Sitou-
musehdot löytyvät osoitteesta https://www.ruokavirasto.
fi/tuet/maatalous/elaintuet/elainten-hyvinvointikorvaus/
elainten-hyvinvointikorvauksen-sitoumusehdot/ehk-ehdot-
sisallys-2023/ Ehtoihin kannattaa tutustua tarkkaan, sillä 
toimenpiteiden sisällöt ovat muuttuneet, vaikka toimenpi-
teen nimi olisi sama kuin aiemmin. 

Sitoumuksen toimenpiteitä pitää toteuttaa kalenterivuo-
den alusta ja eläimiä täytyy pitää vuoden loppuun saakka.

ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 2022
Eläinmääräilmoitus tehdään Vipussa viimeistään 2.2.2023. 
Ilmoitus koskee Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irroi-
tettua tukea, eläinten hyvinvointikorvausta sekä sikojen ja 
siipikarjan osalta, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus-
ta siipikarjan ja hevosten/ponien osalta ja luonnonmukaisen 
tuotannon korvausta siipikarjan osalta. Tarkemmat tiedot 
löytyvät Ruokaviraston sivuilta. https://www.ruokavirasto.fi/
tuet/maatalous/elaintuet/elainmaarailmoitus/

ALKUPERÄISROTUELÄINTEN KASVATTAMINEN
Alkuperäisrotueläinten kasvattamisen sopimuskausi on 
yksi kalenterivuosi, 1.1-31.12.2023. Sopimusehtoja on 
noudatettava 1.1.2023 alkaen. Korvausta voidaan maksaa 
seuraavista puhdasrotuisista eläimistä: itä-, länsi- ja poh-
joissuomenkarja, suomenvuohi, suomenlammas, ahvenan-
maanlammas ja kainuunharmaslammas, suomenhevonen, 
maatiaiskanat ja -kukot. Sopimusta haetaan sähköisesti Vi-
pussa. Hakemuksen lisäksi on palautettava rotukohtaisesti 
määritellyt pakolliset liitteet. Ruokaviraston sivulta löytyy 
tarkempia tietoja. https://www.ruokavirasto.fi/tuet/maata-
lous/elaintuet/alkuperaisrotuelainten-kasvattamissopimus/
sopimusehdot-alkuperaisrotuelainten-kasvattaminen/sopi-
musehdot-alkuperaisrotuelainten-kasvattaminen-2023/

TUKIYHTEENVETO
Tukiyhteenvedon voi tulostaa Viljelijätukipalvelusta Vipusta. 
Yhteenvedosta löytyvät tiedot maksettujen viljelijätukien 
määristä sekä mahdollisista takaisinperinnöistä, ulosotoista, 
panttauksista ja lisäseuraamuksista. Yhteenvedon voi hakea 
Maatila-valikosta kohdasta Maksutapahtumat. Tiedot näky-
vät Vipu-palvelussa heti, kun tuki on maksettu. Ruokavirasto 

ei postita yhteenvetoja edellisenä vuonna maksetuista vilje-
lijätuista. Tarvittaessa tietoja voi kysyä maaseutuelinkeino-
viranomaiselta.

SÄHKÖINEN KASVINSUOJELUTUTKINTO
Ammattimaiseen kasvinsuojeluaineiden käyttöön vaadit-
tavan tutkinnon voi suorittaa sähköisesti netissä. Kasvin-
suojelututkinto oikeuttaa ostamaan ja käyttämään kaikkia 
Suomessa hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita. Tutkinto on 
uusittava viiden vuoden välein. Lisätietoja https://www.
proagria.fi/palvelut/kasvintuotanto/sahkoinen-kasvinsuoje-
lututkinto

LUOMUKURSSIT 2023
ProAgria Oulu järjestää luomuperuskurssin helmikuussa 
2023. Koulutuspäivät ovat 2.2, 3.2, 8.2, 9.2. ja 14.2. 9.30-
15.30 verkkokoulutuksena Teams-etäyhteydellä. Luomu-
kotieläinkurssi on 1.-2.3. 2023 klo 9.30–15.30 alustavasti 
verkkokoulutuksena Teams-etäyhteydellä.

Koulutus on tarkoitettu kaikille viljelijöille, jotka ovat kiin-
nostuneet maankasvukunnon parantamisesta, karjanlan-
nan käytön tehostamisesta sekä valkuaiskasvien viljelystä.  
Peruskurssi täyttää luomukasvintuotannon sitoumuksen 
vaatiman oppimäärän.

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

KOULUTUKSIA JA WEBINAAREJA
Tietolinkin materiaalisivuilta löytyy infoja ja tallenteita, mm. 
Kalajoen perunapäivä, peltoviljelyn ajankohtaisinfo ja koti-
eläintilojen ajankohtaisinfo. Tulevia tapahtumia ovat Kui-
tuhampun viljelyn mahdollisuudet Keski- ja Pohjoispohjan-
maalla 2.2.2023 ja Herne ja härkäpapu – viljely ja markkinat 
15.2.2023. Lisätietoja ritva.jaakkola@kpedu.fi tai 044 7250 
625. https://www.kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat

Pohjoisen luomuseminaari 2023 järjestetään Kalajoel-
la 16.2.-17.2.2023. Ilmoittautuminen 5.2.2023 mennessä.  
Lisätietoja viivi.virkkula@proagria.fi, 043 827 2282 tai 
https://www.proagriaoulu.fi/fi/pohjoisen-luomuseminaa-
ri-2023/

MAASEUTUTOIMISTON HENKILÖSTÖ ETÄTÖISSÄ
Tällä hetkellä työt hoidetaan ensisijaisesti etänä sähköpostit-
se ja puhelimen välityksellä. Mikäli haluat asioida toimistolla, 
varmista puhelinsoitolla, että maaseutuasiamies on paikalla.

Sähköpostiosoite on etunimi.sukunimi(at)kalajoki.fi sekä 
koko henkilökunnalle yhteinen on maaseutuhallinto@kalajoki.
fi. Maaseutuasiamiehen tavoittaa numerosta 044 4691396.
Maaseututoimisto sijaitsee helmikuun alusta alkaen Virasto-
tiellä. 

FACEBOOK
Koulutuksista ja muista maaseutuhallinnon ajankohtaisis-
ta asioista tiedotteet löytyvät facebookista, osoitteesta  
www.facebook.com/KaSi.maatalous
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SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
 

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

HELMIKUUN TOIMINTAA  
ke 8.2. klo 9-11 OmaisOivan työntekijä tavattavissa omaishoidon infopisteessä Neuvorassissa (Kirkkokatu 
28 Raahe) 
ti 14.2. klo 13 kahvitellaan Irma Pietarilan kotona (Tölvääntie 54 Ruukki, ent. Vastaanottokeskuksen 
takana). Tervetuloa jutustelemaan kahvikupposen äärelle uudet ja aiemmin mukana olleet sekä entiset 
omaishoitajat! 
ke 15.2. klo 13 kaikille avoimet Päiväkahvit Heikinhovissa (Heikintie 1, Siikajoenkylä) 
ti 21.2. klo 13 kaikille avoimet Päiväkahvit Kuusiratin kylätalolla (Nuupakantie 143 Vihanti) 
pe 24.2. klo 12 suosittu Puheenjohtajan etäpäiväkahvit Teams-yhteydellä verkossa. Mukaan pääset 
ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi Riitalle edell. päivään mennessä. Annamme tarvittaessa opastusta 
tietokoneen sekä Teams-yhteyden käytössä. Tule mukaan iloiseen porukkaan jutustelemaan ja tapaamaan 
tuttuja etänä!  
ti 28.2. klo 17 seutukunnallinen erityislasten vanhempien ryhmä OmaisOivan toimistolla (HUOM! paikka). 
Osallistuminen ei edellytä lapsen diagnoosia eikä ns. virallista omaishoitajuutta. Tervetuloa mukaan uudet 
sekä aiemmin mukana olleet! 
 
Tulossa: 21.3. Omaishoitajien koulutuspäivä messuteemalla JEDUlla Oulaisissa, ennakkoilm. 13.2. 
mennessä Riitalle 
 
Omaishoitajaliitto ry järjestää: 
to 9.2. klo 17-18 hyvinvointiwebinaari aiheena”Luopumisen aiheuttamat tunteet” etäkatsomo OmaisOivan 
toimistolla, voit myös seurata tapahtumaa omalta tietokoneeltasi: ennakkoilm. 7.2. mennessä 
omaishoitajat.fi/tapahtumat, saat osallistumislinkin sähköpostiisi 
to 9.3. klo 17-18 hyvinvontiwebinaari aiheena Voimauttava valokuva, etäkatsomo OmaisOivan toimistolla, 
ennakkoilm. 7.3. mennessä omaishoitajat.fi/tapahtumat, saat osallistumislinkin sähköpostiisi  
 
 
OmaisOivan toimisto sijaitsee Kauppakeskus Mastossa, 2krs. (Ollinkalliontie 3 Raahe, Citymarkettia 
vastapäätä). Työntekijän tavoitat toimistolta henkilökohtaisesti pääsääntöisesti ma klo 9-13 sekä 
puhelimitse myös muina arkipäivinä. Otathan rohkeasti yhteyttä, jos kaipaat tietoa, tukea tai kuuntelijaa! 
Riitta Sipola p. 044 551 6803 (riitta.sipola@raahenomaishoitajat.fi)  
yhdistyksen puheenjohtaja Aarne Eskola p. 040 552 3331 (aarne.eskola@gmail.com) 
 
Seuraathan Raahelaisen Seurat toimii -palstaa sekä www.raahenomaishoitajat/tapahtumakalenteri      

 
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). 
 
 

  



- 7 -www.siikajoki.fi/kuntatiedotteet

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 vas-
taanotto on koronarokotteiden ja -näytteenottojärjestelyjen 
vuoksi avoinna keskiviikkoisin klo 8-16.  Ma, ti, to ja pe asiak-
kaat ottavat yhteyttä joko Ruukin tai Raahen terveysasemal-
le. Ajanvaraus: klo 8–10 välisenä aikana jätä takaisinsoitto-
pyyntö 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 oi-
reita, kysy tarvittaessa neuvoja kysy tarvittaessa neuvoja 
omalta terveysasemaltasi.  
Sähköisen lääkemääräyksen uudistamista voi pyytää 
apteekista, NettiRassin tai Omakannan kautta sekä omalta 
terveysasemalta. Sähköinen lääkemääräys uudistetaan 8 
vuorokauden kuluessa.
Raahen sairaalan infektiopoliklinikka on lopettanut 
toimintansa 5.1.2023. Jatkossa flunssa- tai infektio-oireise-
na ota yhteyttä omalle terveysasemallesi.

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 ajan-
varausjärjestelmästä (www.nordlab.fi) tai puhelimitse arkisin 
klo 7-18 puh. 020 619 8019. 
Itsemaksavien asiakkaiden palvelu vain yksityislääkärin lä-
hetteellä. Ajanvarauksesta pitää valita itsemaksavan palvelu 
(ei verikoe) ja lähete pitää olla tulostettuna mukana.
Puhelinneuvontapalvelumme opastaa potilasasiakkaita 
esimerkiksi näytteenottoon liittyvissä kysymyksissä. Asia-
kasneuvonta ei anna tuloksia eikä varaa aikoja näytteenot-
toon. Tietoa laboratoriopalveluista löytyy laajasti NordLabin 
verkkosivuilta, jossa kysymyksiä voi esittää myös Chat-ro-
botti ”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 
hammashoitolassa oman alueen hammashoitolan olles-
sa kiinni. 
Iltapäivystys on arkipäivisin klo 16–21 sekä viikonlop-
puisin ja arkipyhinä klo 8–21 Kokkolan pääterveysase-
malla puh. 06 828 7450. Soita aina ennen päivystyk-
seen hakeutumista.
Yöaikaan klo 21-08 suun terveydenhuollon päivystyk-
sestä vastaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri OYS 
yhteispäivystyksessä. Soita päivystyksen puhelinneu-
vontaan 116 117 aina ennen yhteispäivystykseen ha-
keutumista. Yöaikaan klo 21–08 suun terveydenhuollon 
päivystyksestä vastaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoi-
topiiri OYS yhteispäivystys. Soita päivystyksen puhelin-
neuvontaan 116 117 aina ennen yhteispäivystykseen 
hakeutumista. Puhelimeen vastaa sairaanhoitaja, joka 
arvioi, onko vamma tai vaiva sellainen, että se on hoi-
dettava kiireellisesti päivystyksessä. Hän antaa tarvitta-
essa hoito- ja toimintaohjeet.  Yöaikainen päivystys on 
tarkoitettu vakavien hammastapaturmien hoitoon sekä 
sellaisten särkytapausten hoitoon, joihin liittyy voima-
kas 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-vuotiai-
den esikoulutarkastuksiin kouluille voi tehdä myös Netti-
Rassin kautta.

KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO
Ruukin koulu, Siikajoen lukio: terveydenhoitaja Tuu-
la Lehto puh. 044 439 4624. Gumeruksen, Paavolan 
ja Luohuoan koulut: terveydenhoitaja Henna Puolitai-
val puh. 040 135 7949. Revonlahden koulu: tervey-
denhoitaja 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 huolet-
taa, ota ensisijaisesti yhteyttä lapsiperheiden palveluohja-
ukseen. Palveluohjaaja on tavoitettavissasi arkisin klo 8-11 
puh. 040 135 8125.

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT
Mielenterveystyö Sirpa Kurikka puh. 044 439 3803 Päihde-
työ: Mikko Qvist puh. 044 439 3784. 
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AIKUISSOSIAALITYÖ
Aikuissosiaalityön /työikäisten palvelujen yhteydenotot pal-
veluohjausnumeroon 040 135 8021 arkisin klo 8-11. Ajan-
varauspyynnöt sosiaalityöhön menevät palveluohjausnume-
ron kautta.
Muissa sosiaalityön asioissa voi asioida seuraavasti:
Geronomi puh. 040 135 8642, yli 65-vuotiaat.
Sosiaalityöntekijä puh. 040 135 7915, alle 65-vuotiaat py-
syvästi työkyvyttömyyseläkkeellä olevat.
Aikuissosiaalityön postit voi jättää Ruukin terveysaseman 
ulko-oven seinustalla olevaan postilaatikkoon tai terveys-
aseman 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 vastuuyksikköpäällik-
kö Marjo Lokka puh. 040 135 7902
Vammaispalveluohjaaja Ella Juntunen puh. 040 135 7904
Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä Marjo Kokkaret 
puh. 044 439 3717

HYVINVOINTIPISTE NEUVORASSI
Hyvinvointipiste NeuvoRassi tarjoaa tietoa, ohjausta ja neu-
vontaa kaikenikäisille hyvinvoinnin ja terveyden edistämisek-
si sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista sekä kiireettömiä 
neuvonta- ja vastaanottopalveluita matalan kynnyksen pe-
riaatteella. 
NeuvoRassissa järjestetään asiantuntijaluentoja ja tapah-
tumia erilaisista aiheista hyvinvointiin ja terveyteen liittyen 
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tapahtumia järjestetään 
Raahessa, Pyhäjoella, Ruukissa ja Vihannissa.
NEUVORASSIN TOIMINTAA PYHÄJOELLA, RUUKISSA, 
SIIKAJOENKYLÄLLÄ JA VIHANNISSA 
Ikääntyneiden palveluohjaus
Palveluohjaaja antaa neuvontaa 65 vuotta täyttäneille esi-
merkiksi toimeentuloon, arjenhallintaan, hyvinvointiin sekä 
erilaisiin palveluihin liittyvissä asioissa sekä ohjaa myös eri-
laisten tukien ja etuuksien hakemisessa ilman ajanvarausta 
Ruukin terveysasemalla (Kansantie 4) ma 20.2. klo 12-14 
ja Siikajoenkylän terveysasemalla (Tiirantie 4) ke 15.2. klo 
12-14. Toiminta on kaikille avointa ja maksutonta.

NeuvoRassi palvelee puhelinnumerossa 040 135 8455 
ma-pe klo 8-15 www.facebook.com/neuvorassi.

SIVISTYSTOIMI
SIIKAJOKI-OPISTO

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 € 
Tule tutustumaan erilaisiin nahkatöihin. Kurssilla voit valmis-
taa työn paksusta parkkinahasta käsin ommellen tai ommel-
len nahasta laukkuja, kintaita, lompakoita ym. Kurssilla opit 
erilaisten välineiden käyttöä, nahan käsittelyä ja nahkatöiden 
suunnittelua. Kurssimaksun lisäksi peritään erillinen materi-
aalimaksu.

830188 HYVÄN OLON LAUANTAI, KEVÄT,  
SIIKAJOENKYLÄ 
KOMPPALINNAN LIIKUNTASALI, Jaakontie 1 
La 11.00–13.15 11.2.2023 
Heidi Kilkki, 15,00 € 
Päivä koostuu kolmesta erilaisesta tunnista. Ensin lämmi-
tellään 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. Liikkeet virtaavat alkuasennosta toiseen. 
Hatha Yoga Flow sopii aloitteleville ja jo joogaa harrastaneille. 
Hathajoogasta otetaan tunnin sisältöön kehonhallintaa, mie-
lenrauhaa ja hengitystekniikka. Syvät ja pinnalliset lihakset 
kehittyvät ja tietoisuus omasta kehosta kasvaa harjoitusten 
avulla. Viimeiset 45 minuuttia rentoudutaan äänimaljojen pa-
rissa. Sointukylvyssä harmoniset äänet ja lempeä värähtely 
johdattaa kehon rentoutumiseen, jossa päästetään irti kehon 
jännityksistä, huolista ja arjen kiireestä. Hyvän olon päivään 
tarvitset mukavat, rennot vaatteet ja juomapullon. Voit olla 
avojaloin tai tuoda mukanasi jumppatossut. Lisäksi ota mu-
kaan oma jumppamatto.

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 € 
Näppärimusaa-kurssilla päästään tutustumaan kansanmusii-
kin maailmaan yhdessä soittamalla. Ei ole väliä mitä soitinta 
soitat, oletko aloittelija vai konkari, kaikki 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 soit-
tajille soitettavaa! Et tarvitse nuotteja mukanasi, saat tarvit-
tavat nuotit kurssin aikana! Nuotinlukutaito ei ole välttämä-
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töntä. Oman soittimen alkeiden hallinta on suotavaa. Ketään 
ei jätetä kuitenkaan ulkopuolelle, kaikki ovat tervetulleita, 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 € 
Kurssille voivat osallistua kaikki koneneulonnasta kiinnostu-
neet. Voit olla vasta-alkaja tai jo tottunut koneneuloja. Kurs-
silla saat ohjeita neuletöihin sekä koneiden huoltamiseen 
ja käyttöön. Kurssipaikalta löytyy koneita, mutta voit tuoda 
myös oman koneen. Ota lisäksi mukaan lankoja neulomiseen. 
Kurssi pidetään kolmena peräkkäisenä viikonloppuna la – su 
alkaen 11.2. ja päättyen 26.2. 

MAALISKUUSSA ALKAVAT UUDET KURSSIT:

110497 COPPERPLATE JA MODERNI 
KAUNOKIRJOITUS, RUUKKI 
RUUKIN KOULU, KUVAAMATAIDON LK., Opintie 1 
La 10.00–16.00, Su 10.00–16.00 4.–5.3.2023 
Pauliina Yliniitty, 22,00 € 
Tutustumme kurssilla ensin Copperplate käsialaan, joka on 
lähellä kaunokirjoitusta. Käsialan kauneus muodostuu ohuen 
ja leveän viivan vaihteluista. Kirjoittamisen harjoittelussa käy-
tämme perinteistä hiusterää. Tämän jälkeen siirrymme moder-
niin kaunokirjoitukseen, jonka kirjoittamiseen käytämme sekä 
hiusterää että sivellintusseja. Valmistamme kurssin aikana 
huoneentaulun ja/tai kortteja. Kurssi sopii kaikille kauniista 
kirjaimista kiinnostuneille. Ota kurssille seuraavat välineet: lyi-
jykynä, pyyhekumi, viivoitin, omat kalligrafiavälineet; houste-
rä, kynänvarsi, musteet, sivellintussit / kirjoittamiseen sopivat 
pyörösiveltimet, hammastahna ja vanha hammasharja (terien 
puhdistamiseen), vesikuppi, pipetti, vesivärit, helmiäisvesivä-
rit, sakset, maalarinteippiä, sileäpintaista paperia hiusterällä 
kirjoittamiseen, esim. Daler-Rowney’n Smooth & Heavy-
weight / Canson Imagine, Mixed media / Fabriano Accademia 
(artist), Rhodia tms. Sivellintussiharjoituksiin sopii tavallinen 
kopiopaperikin sekä kaikki sileäpintaiset paperit. Opettajalta 
on ostettavissa kyniä, teriä, tusseja, musteita, helmiäisvesivä-
rejä sekä joitain papereita arkeittain. 

110459 LAPINRUMPUKURSSI, RUUKKI
RUUKIN KOULU, KUVAAMATAIDON LK., Opintie 1 
La 10.00–16.00, Su 10.00–13.00 18.–19.3.2023 
Katariina Tenhunen, 23,00 € 

Tule tekemään itsellesi oma rumpu. Värjäämme kurssilla sekä 
koivuvanerisen kehikon että poronnahan. Pingotamme poron-
nahan valmiin kehikon päälle nahkanauhalla ja valmistamme 
rumpukapulan. Kurssilta saat mukaasi myös ohjeet rummun 
käyttöön sekä rummun hoito-ohjeet. Rummun ääni johdat-
telee kuulijansa syvälle mieleen ja kehoon auttaen sinua 
rentoutumaan. Viikkoa ennen kurssia saat opettajalta listan 
tarvikkeista, joita kurssilla tarvitaan. Materiaalimaksu 170 €, 
joka maksetaan opettajalle käteisellä tai OP:n siirtomaksuna. 

830187 TANSSIMARATON, KEVÄT, SIIKAJOENKYLÄ 
KOMPPALINNAN LIIKUNTASALI, Jaakontie 1 
La 12.00–14.15 25.3.2023 
Heidi Kilkki, 15,00 € 
Jalat koreasti tanssien lauantaitanssien merkeissä. Tunti si-
sältää 3 x 45 minuutin mittaista tuntia, joissa aiheena lava-
tanssijumppa, afro-brasilialaiset tanssit ja latin dance. 

110601 LUOVA KIRJOITTAMINEN 1, RUUKKI 
RUUKIN KOULU, LK C 112, Opintie 1 
Pe 16.00–19.15, La 9.00–14.15 31.3.–1.4.2023 
Kaisla Huovinen, 20,00 € 
Luovan kirjoittamisen kurssilla tutustutaan siihen, mitä luo-
va kirjoittaminen on. Kurssilla kirjoitetaan paljon ja luetaan 
joitakin omia tekstejä ääneen ja saadaan niistä palautetta 
ryhmäläisiltä ja opettajalta. Kurssilla pääpaino ei ole oikein-
kirjoituksessa vaan siinä, että opetellaan tuottamaan tekstiä 
ilman paineita. Luovan kirjoittamisen syksykurssilla tehdään 
lämmittelyharjoituksia, keksitään henkilöhahmoja ja mieti-
tään kertojatyyppejä. Kirjoitettavien tekstien pääpaino on 
proosateksteissä. Lisäksi pohditaan, miten kielellä voi luoda 
erilaisia tunnelmia ja miten tekstin rakenne vaikuttaa koko-
naisuuteen. Kurssi antaa työkaluja myös oman kirjoitushar-
rastuksen jatkamiseen. 

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 soitta-
malla opiston toimistoon p. 040 3156 230.

Opiston toiminnasta, kursseista, opinto-ohjelmaan tulevista 
mahdollisista muutoksista ja uusista kursseista ilmoitam-
me nettisivuillamme, facebookissa sekä kuntatiedotteessa. 
Muutokset mahdollisia. Ajantasaiset tiedot löydät netti-
sivuiltamme.

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
Komppalinnan lähikirjasto p. 040-3156 350

- palveluajat ma 12-19 ja ke 9-15
- omatoimi joka päivä klo 9-21

Luohuan lähikirjasto p. 040-3156 351 ke 10-17

Paavolan lähikirjasto p. 040-3156 352  
ma 12-19 ja pe 9-14
Revonlahden lähikirjasto p. 040-3156 353  
ti 12-19 ja to 9-14

PÄÄKIRJASTON LUKUPIIRI kokoontuu 
PE 10.2.2023 klo 18.
Luettava teoksena on Riitta Jalosen romaani Kirkkaus.
Teosta on saatavilla pääkirjastosta. Tervetuloa!
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LIIKUNTATOIMI
Tuoreimman tiedon löydät aina Siikajoen liikuntatoimi& vir-
kistysalueet FACEBOOK-sivulta jota voit myös lukea kunnan 
nettisivujen kautta, www.siikajoki – vapaa-aika&kulttuuri - 
liikuntatoimi 

Vesitallaaja jatkuupi lauantaisin Vesipekassa klo 13-13.45.
Kevään Wibitit (eli jumppaa ei ole):
    LA-SU 18.-19.2.     LA-SU 11.-12.3.     LA-SU 8.- 9.4.
Tavallisten Tallaajien kuntosaliryhmät kokoontuvat 
seuraavasti:
Paavola (Nuorisoseurantalo) maanantai ja torstai klo 10
Revonlahti (koulu) maanantai klo 14.30
Ruukki (kuntosali/liikuntahalli) tiistai klo 10
Boccia-ryhmä (liikuntahalli) keskiviikko klo14.45
Huomioithan Vesipekan SENIORIPASSIuudistuksen! 
Lisätietoja Vesipekan sivuilta. Liikuntatoimi maksaa yhä 50 
% senioripassistasi

SALIVUOROT 2022-2023
Vuorolistat näet www.siikajoki – liikuntatoimi – salivuorot ja 
vapaita vuoroja voit tiedustella liikuntasihteeriltä.

Syksyn salivuorot laskutettu tammikuussa. Muistathan 
että salivuoron varaus tehdään kirjallisesti eli sähköpostilla 
jotta tapahtumasta jää tosite laskutusta varten.

LIIKUNTAVÄLINELAINAAMO
Liikuntavälinelainaamon löydät Ruukin Pääkirjastolta. Liikun-
takamppeita voit lainata kirjastokortilla niin kuin muitakin 
tuotteita. Lainaamoon tulee tavaraa toiveiden mukkaan J   

Nyt sieltä löytyypi sykekelloja, kävelysauvoja, frisbeegolf-
kiekkoja, eri lajien palloja, tennismailoja&palloja, FatBiket (2 
kpl).  Toiveita lainaamon sisältöön voipi esittää liikuntasih-
teerille. Myös LUMIKENGÄT ovat liikuntavälinelainaamossa J

MASSALIIKUNTAKAMPANJAT
JUMPPA&KUNTOSALIKUUKAUSI oli TAMMIKUUSSA. Suori-
tuskortin palauttaneiden kesken arvotaan liikunnallisia pala-
kintoja sekä aktiivisin kylä palakitaan J

Sitten hypätäänkin suoraa hiihdon pariin eli Helmi- ja 
maaliskuun ajan suksitaan perinteistä (tai luistelua) Kansan-
hiihtokampanjaa J Suorituskortti on yläpuolella tai voit tu-
lostaa sen kunnan nettisivulta. 

HIIHTOLADUT
Hiihtolatujen kunnossapitoa voit seurata osoitteesta 
kartta.latutilanne.fi

RUUKIN UUDET KUNTOSALITILAT 
Ruukin uudet kuntosalitilat avattiin 16.12. Liikuntahallilla. 
Myös avainjärjestelmä uusiutui. Oman henkilökohtaisen koo-
disi voit ostaa pääkirjastolta. Hinta vain 25 e / puoli vuotta. 
(Korttimaksu)

LIIKUNTATAPAHTUMA
Helmi-/maaliskuun taitteessa pidetään Luohualla liikuntata-
pahtuma jossa mukana PoPli, liikuntatoimi, kyläläiset+muita 
yhteistyökumppaneita. Tapahtuma on jääkiekkokaukalolla ja 
sen läheisyydessä – lähempänä tarkempia tietoja.
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KÄRPPÄREISSU
Kauden viimeinen KÄRPPÄREISSU tehdään hiihtolomaviikol-
la, keskiviikkona 8.3.2023. Vastassa Raksilassa on yksi kau-
den ylisuorittajista eli Tampereen Ilves. Kyyti & lippu yhteen-
sä VAIN 30 e. Linkka lähtee Paavolasta klo 16.30.
Ilmoittautumiset viestillä marko.aijala@siikajoki.fi tai 
wap 0403156241

PALAUTE 
Liikuntapaikkoja koskeva palaute meilinä marko.aijala@ siika-

joki.fi eli niin isommat kuin pienemmätkin jutut niin saadaan 
ylläpidettyä yhä paremmin meidän kunnan laajaa liikunta-
paikkaverkostoa J

PITÄJÄPÄIVÄT
Pitäjäpäivätoimikunta kokoontui tammikuun lopussa ja aloit-
ti kesän tapahtumaviikon suunnittelun! Toimikunta toivookin 
runsasta palautetta & ideoita kesän tapahtumaviikosta sih-
teerin sähköpostiin eli marko.aijala@siikajoki.fi - Kiitos :)

SIIKAJOKI

SIMA-HANKKEEN -HARRASTUSPAIKOISSA VAPAITA PAIKKOJA!
Varsinainen ilmoittautuminen SiMa-hankkeen harrastustoimintaan on ollut jo syyslukukauden alussa, mutta mat-
kan varrella joitakin harrastuspaikkoja on vapautunut halukkaille. Tässä alla on luettavissa tämänhetkiset vapaat 
harrastuspaikat kouluittain listattuna. Vapaista harrastuspaikoista tiedotetaan myös kunnan kotisivuilla, ja niistä 
kiinnostuneet voivat olla yhteydessä hankekoordinaattoriin. Muistathan hoitaa ilmoittautumisen etukäteen, jotta 
varmistetaan paikan löytyminen.

Yksittäisiä, vapaita harrastuspaikkoja löytyy seuraavilta kouluilta seuraavista harrastuksista: (tilanne 18.1.)

MIKÄ SIMA-HANKE???
SiMa, eli Siikajoen harrastamisen malli- hankkeen avulla 
pyritään tarjoamaan erilaisia ilmaisia harrastusvaihtoeh-
toja peruskoululaisille koulupäivän yhteyteen. SiMan toi-
mintaa järjestetään peruskouluikäisille lapsille ja nuorille 
kaikilla Siikajoen viidellä peruskoululla. Aiempaa kokemus-
ta harrastamisesta ei tarvita, sillä hankkeessa pyritään 
tavoittamaan myös niitä lapsia ja nuoria, joilla ei ole vielä 
lainkaan harrastuksia. Muu harrastaminen ei tietenkään 
ole este SiMa-hankkeen harrastustoimintoihin osallistu-
miselle.

Osallistuminen SiMan harrastustoimintaan 
on täysin maksutonta ja osallistujat on vakuutettu 
kunnan tapaturmavakuutuksen kautta. Oppilaat voivat 
osallistua omilla kouluillaan järjestettävään ikäluokkansa 
mukaiseen harrastustoimintaan.

SiMa-hankkeen harrastustoimintaa järjestetään koulu-
päivinä (pl. koulujen loma-ajat). Muutoksista ja peruutuk-
sista tiedotetaan Wilman kautta.

Lisätietoja löydät kotisivuiltamme 
https://siikajoki.fi/siikajoen-harrastamisen-malli 
sekä sen koulukohtaisilta alasivuilta.

Lisätietoja hankekoordinaattori Elina Jaakolalta, 
elina.jaakola@siikajoki.fi tai 040 3156 222.

- Gumerus:
• 4.-6.lk.: Parkour pe klo 13.45-14.45

- Luohua:
• 1.-6.lk.: Luonto- ja eräretkeilyharrastus  

ke klo 13-14.30/15.00

• 1.-6.lk.: Maa- ja ilma-akrobatia ma klo 13.45-15

• 1.-4.lk.: Liikuntaharrastus to klo 13-14 

- Paavola:
• 1.-2.lk: Liikuntaharrastus ma klo 13.15-14.15

• 1.-6.lk.: Maa- ja ilma-akrobatia 
ke klo 12.30-13.45

- Revonlahti:
• 1.-6.lk Luonto- ja eräretkeilyharrastus  

to klo 14-15.30/16.00

- Ruukki:
• 4.-6.lk.: Luova TaideVimma ke klo 14.45-15.45

• 3.-6.lk.: Parkour ti klo 14.45-15.45

• 1.-3.lk: Partio to klo 14.45-15.45
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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
nuorisoohjaajatuula

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

ETSIVÄ NUORISOTYÖ

Hei sää 15-29-vuotias nuori!
Onko oma ala tai opiskelupaikka vielä hakusessa? Onko haa-
veissasi työllistyminen tai kesätyö, mutta et tiedä mistä 
lähteä liikkeelle? Tarvitsetko apua raha-tai tukiasioissa? Kai-
paatko luottamuksellista juttu seuraa, jolle voit puhua miel-
täsi painavista asioista?

Etsivä nuorisotyö on kaikille 15-29-vuotiaille nuorille 
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, laittamalla 
viestiä, somen kautta, tulla jututtamaan Ruorille tai osoit-
teessa yhteysetsivaan.fi. Ole rohkeasti yhteydessä! Mieti-
tään yhdessä ratkaisuja mieltä askarruttaviin asioihin. 

Satelliitti- etsivä nuorisotyö toimii Raahen, Siikajoen ja 
Pyhäjoen alueilla.  Mikäli tiedät nuoren, joka voisi hyötyä et-
sivän nuorisotyön palveluista tai koet itse toiminnan olevan 
sinua varten, ota yhteys etsivään nuorisotyöntekijään.
Etsivä nuorisotyöntekijä, Jenna  Niemelä puh. 040 3156 243

NUORISOTOIMINTAA

ALLE KOULUIKÄISET 
Perhefutis Ruukissa keskiviikkoisin! 
”Suunnattu 2-6-vuotiaille yhdessä vanhemman kanssa.” 
Keskiviikkoisin klo: 17.00-17.45, Ruukissa Kärkiniemen ur-
heilukentällä. Ilmojen kylmetessä siirrytään sisätiloihin. Sään 
mukainen vaatetus ja juotavaa mukaan. Osallistujille mak-
suton. 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 tiistaisin varhaisnuorten nuokkarit. 
Suunnattu 4-6 -luokkalaisille. Ruukin kylällä (Pekkalantie 11) 
tiistaisin klo 14.30-16.00
nuoriso-ohjaajat Tuula p. 040 315 6255 ja 
Saana p. 040 527 9295. Järj. Nuorisotoimi ja 4H

Varkkarit Ystävänpäiväaskartelu 7.2. klo 14.30-16.00. 
Varkkarit Ystävänpäiväleipomista 14.2. klo 14.30-
16.00
Varkkarit Laskiaistiistai 21.2. klo 14.30-16.00 Hieta-
maalla pulkkamäessä, makkaranpaistoa ja laskiaispullia

YLÄKOULULAISET JA 2. ASTE
Nuortentalo Ruorin nuokkarit avoinna nuorille!
Nuortentalo Ruorin nuokkarit on suunnattu 13v-25v.
Nuokkarit ovat avoinna nuorille tiistaisin klo 16.30-18.30 ja 
perjantaisin klo: 18-21, Pekkalantie 11
Nuoris-ohjaajat Tuula p- 040 315 6255 ja 
Saana p. 040 527 9295. Järj. Nuorisotoimi ja 4H

Tyttöryhmä alkaen 3.2. perjantaisin klo 16-17.30, 
Ilmoittaudu ennen ensimmäistä kertaa nuoriso-ohjaajalle 
p. 040 315 6255

Muutokset ovat mahdollisia. Seuraathan nuortenta-
lo Ruorin somea, sieltä saat reaaliaikaisen tiedon.  
Seuraa myös Etsivän Nuorisotyön ja Nuorten Pajan 
tapahtumia somessa!

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. Tu-
lethan toimintoihin vain terveenä. J

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

Mikäli olet alle 29-vuotias, työtön tai muuten vaikeassa 
työmarkkina-asemassa oleva Siikajokinen nuori, on sinun 
mahdollista tulla mukaan toimintaan. Valmennuksessa har-
jaannutetaan arjessa, työssä ja opiskelussa tarvittavia taito-
ja, tehdään oppilaitos- ja työpaikkavierailuja sekä tutustutaan 
eri ammatteihin.  Työpajalla voit tehdä käsitöitä ja taidetta. 
Teemme pienimuotoisia kodin huoltotöitä, kokkailemme, lei-
vomme tai voit vaikka tuunata omia huonekalujasi ja tehdä 
itsellesi sisustustuotteita.  Saat tuoda mukanasi omiakin ide-
oita! Porukassa on mukava touhuta! Olet tervetullut!

Työvalmennus on ryhmämuotoista ja yhdessä räätälöi-
dyn sopimuksen ja omien toiveidesi mukaan voit osallistua 
ryhmään 1-3 kertaa viikossa. Tavoitteena on, että jokaisel-
le nuorelle löytyisi omia tulevaisuuden suunnitelmia tukeva 
väylä, jota pitkin lähteä etenemään. Työvalmentaja tukee 
nuorta tarpeen mukaan myös yksilöohjauksella.

Mikäli kiinnostuit toiminnasta, ota rohkeasti yhteyttä työ-
valmentajaan, sosiaalityöntekijään tai etsivä nuorisotyönte-
kijään.

Nuorten työvalmentaja Kristiinaan (Tuukkanen) saat yh-
teyden p. 040 3156 256.
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Nuokkarit Ystävänpäiväaskartelu 7.2. klo 16.30-18.30
Nuokkarit Ystävänpäiväleipomista 14.2. klo 16.30-
18.30
Nuokkarit Laskiaistiistai klo 16.30-18.30 Hietamaalla 
pulkkamäessä, makkaranpaistoa ja laskiaispullia

ALA- JA YLÄKOULULAISET
Futisnuokkari 10-18-vuotiaille Ruukissa keskiviikkoi-
sin! ”Tuu mukkaa sellaisena kun oot!” 
Futisnuokkari keskiviikkoisin klo: 18.00-19.00. Paikkana on 
Ruukin Kärkiniemen urheilukenttä. Ilmojen kylmetessä siirry-
tään sisätiloihin. Toiminta on osallistujille maksutonta. Sään 
mukainen vaatetus ja vesipullo mukkaa! Jos kaipaat lisätieto-
ja, niitä saat iltapäivisin Katrilta p. 050 304 6350 Järjestää: 
FC Raahe yhteistyössä Siikajoen nuoriso-ja liikuntatoimien 
kanssa

ETSIVÄN NUORISOTYÖN JA NUORTEN 
TYÖPAJAN JÄRJESTÄMÄÄ AVOINTA TOIMINTAA 
15-29-VUOTIAILLE 
Avoin kuntosalivuoro 15-29 –vuotiaille joka keskiviik-
ko 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, KUNTO-
SALI MUUTTANUT RUUKIN KOULUN LIIKUNTAHALLILLLE!
Lisätietoja nuorten työvalmentaja Kristiinalta p. 040 3156 
256 tai etsivältä nuorisotyöntekijältä p. 040-3156 243

Avoimet ovet Ruorilla 16-29-vuotiaille ma 13.2.2023
Rupatellaan ja voit askarrella ystävälle kortin! Keitellään ka-
havit ja syödään laskiaispullat! Hillolla vai mantelimassalla? 
Siinäpä pulma J Tervetuloa sellaisena kuin oot! 
Lisätietoja nuorten työvalmenta Kristiinalta p. 040 3156 
256 tai etsivä nuorisotyöntekijä Jennalta p. 040-3156 243

Seuraileppa meidän someilmoittelua! Tulossa yhteisiä 
toimintoja ja kesätyöinfoa ym.mielenkiintoista. 

Siikajoen Vanhustenkotiyhdistys ry 
TIEDOTE

Siikajoen Vanhustenkotiyhdistys ry on perustettu 
18.4.1971 tarkoituksenaan toimia vanhusten sosiaa-
lisen aseman ja hoitomahdollisuuksien parantamisek-
si, heidän henkisen ja terveydellisen kuntonsa ylläpi-
tämiseksi sekä tarjota ensiasuntoja nuorille ja muille 
tuen tarpeessa oleville.

Toiminnan alkuvuosina yhdistys rakensi vanhuksille 
rivitaloasuntoja. Siikajoen kunta tuki Vanhustenkoti- 
yhdistyksen toimintaa rakentamalla rivitalojen jat-
koksi avopalvelukeskuksen. Siikajokinen Martti Jo-
hannes Junnila testamenttasi viimeisenä tahtonaan 
Siikajoen Vanhustenkotiyhdistys ry:lle osan omaisuu-
destaan ”EHTO: ETTÄ OMAISUUTENI KÄYTETÄÄN TA-
LON LISÄRAKENTAMISEEN JA VÄLITTÖMÄSTI”. Tämän 
Martti Junnilan viimeisen tahdon Vanhustenkotiyh-
distys toteutti rakentamalla Puistolan laajennuksen 
vuosina 1999 – 2000 ja remontoimalla rivitaloasun-
not vuonna 2003.

Attendo lähestyi Siikajoen Vanhustenkotiyhdistys-
tä osto- ja vuokraehdotuksella ensimmäisen kerran 
vuosien 2016 - 2017 vaihteessa. Tuolloin asiaa jää-
tiin selvittelemään. Alusta saakka pidettiin kuitenkin 
selvänä, että kiinteistöä ei myydä Attendolle. Vuok-
raneuvottelut Attendon kanssa käynnistettiin, koska 
käsillä oli maakunnallinen sote-uudistus. Sote-uu-
distuksen toteutuminen nähtiin uhkana Vanhusten- 
kotiyhdistyksen toiminnan jatkuvuudelle. Samaan 
aikaan Raahen Seudun Kuntayhtymä neuvotteli pal-
veluiden siirtämisestä Attendolle. Kuntayhtymän ta-
voitteena oli vähentää omia vanhusten hoivapaikkoja 
alueeltaan.

Monivaiheisen neuvottelukierroksen jälkeen kevääl-
lä 2018 Vanhustenkotiyhdistys päätyi vuokraamaan 
rakennukset Attendolle. Vanhustenkotiyhdistys osti 
samassa yhteydessä avopalvelukeskuksen Siikajoen 
kunnalta (40 % osuuden rakennuksista), rakennusten 
hallinnan selkiyttämiseksi.

Pohde on kirjannut järjestäytymissuunnitelmaan 
yhdeksi tavoitteekseen lisätä yhteisöllistä asumista 
ympärivuorokautisen hoidon sijaan. Siikapirtillä on 
17 palveluasuntoa ja vuonna 1973 rakennetuilla ri-
vitaloilla on 17 asuntoa. Palveluasunnoista yhdeksän 
asuntoa käyvät sellaisenaan myös vanhusten yh-
teisöasunnoiksi, kahdeksaa asuntoa täytyy hieman 
remontoida, jotta ne kävisivät yhteisöasumiseen.  
Rivitaloasunnot käyvät sellaisenaan vanhusten yh-
teisöasumiseen. 

Vanhustenkotiyhdistyksen talous on nyt hyväs-
sä kunnossa. Rakennuskantaa on paljon, yhteensä 
1678 neliötä, jonka ylläpito vaatii runsaasti varoja. 
Yhdistys onkin turvannut oman taloutensa 2028 
vuoden loppuun ulottuvalla vuokrasopimuksella. 
Vuokrasopimus kattaa sote-uudistuksen siirtymä-
kauden (2023-2025) välisen ajan, jonka aikana on 
hyvät mahdollisuudet käydä neuvotteluita tulevasta 
palvelutarjonnasta Siikapirtin tiloissa. 

Vanhustenkotiyhdistys ei kannata päihdeyksikön tu-
loa Siikapirtille ja toivoo Attendon järjestävän palve-
lut siten, että tiloissa jatkuvat vanhusten hoivapal-
velut.

Siikajoen Vanhustenkotiyhdistys ry.
Johtokunta
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JUMALANPALVELUKSET 
Jumalanpalvelusten pitopaikat arkijaksolla.  
Joka kuun ensimmäinen ja kolmas sunnuntai  
Revonlahdella klo 12. Joka kuun toinen ja neljäs  
sunnuntai Paavolassa klo 10 ja Siikajoella klo 12.

Ruukin seurakuntatalo
Su 5.2.  klo 11 Kynttilänpäivän perhejumalanpalvelus
 ja lounas. Sytytetään kynttilät viime vuonna
 Siikajoen kunnan alueella kastetuille.
 Ruukin lapsikuoro mukana.
Ke 22.2. klo 18 arki-illan iltakirkko ja iltatee.

Paavolan kirkko
Su 12.2. klo 10 messu, Wilhelmi Malmivaara 
 -juhlan messu, striimataan. 
 Raahen ja Pattijoen kirkkokuorot avustavat.
 Juhlalounas ja juhla Paavolan srk-talolla.
Su 26.2. klo 10 sanajumalanpalvelus ja kirkkokahvit

Revonlahden kirkko
Su 19.2. klo 12 sanajumalanpalvelus ja kirkkokahvit

Siikajoen kirkko
Su 12.2. klo 12 messu
Su 26.2. klo 12 sanajumalanpalvelus, striimataan. 
 Kirkkokahvit

Muutokset mahdollisia, tarkista Raahelaisen kirkol- 
lisista tai nettisivultamme www.raahenseurakunta.fi

LAPSI- JA PERHETYÖ
Lapsiparkki Ruukissa
Tiistaisin Ruukin srk-talolla klo 14 - 16.30:
ti 14.2., 14.3., 21.3. ja 18.4.
Mikä se sellainen on? Se on ilmainen 1-10v. lapsille, 
turvallinen ja viihtyisä leikkipaikka. 
Huoltajat voivat jättää lapsen leikkimään 2,5 tunnin 
ajaksi ja käydä itse hoitamassa asioita, lenkillä yms.  
Ilmoittaudu sähköpostilla lapsirikas@gmail.com  (lap-
sen ikä, nimet, puh.nro. Saat s.postilla vastauksen.)

DIAKONIA
Torstairuokailu pienituloisille Ruukin seurakunta-
talolla klo 11-12: to 2.2., 9.2., 16.2. ja 23.2. Vartti-
hartaus ennen ruokailua klo 10.45. Aterian hinta:  
Työttömille ja opiskelijoille 2 €, eläkeläisille 4 €, per-
heen vanhempi 4 €, ja alle kouluikäiset veloituksetta.
Seurakuntakerho Ruukin seurakuntatalolla klo 12: 
to 2.2. ja 16.2. Ennen kerhoa mahdollisuus ruokai-
luun, hinta 4 €. Seurakuntakerhoon mahdollisuus saada 
taksikyyti 4 € omavastuuhintaan/kerhokerta. Taksi- 
kyydin tarvitsijat, ottakaa yhteyttä Hannele Repolaan 
p. 040 - 6710 717 viimeistään kerhoviikon ti. 

La 18.2. Hiljaisuuden päivä klo 10-16 Ruukin 
seurakuntatalolla. Hiljaisuuden päivä kutsuu sinua 
lepoon, hiljentymiseen ja mietiskelyyn. Päivä on 
retriittipäivä, jossa osallistujat sitoutuvat hiljaisuuteen 
yhdessä. Ohjelmassa on rukoushetkiä, ulkoilua ja lepoa 
sekä lounas ja kahvit. Lisäksi on mahdollisuus lukea 
hengellistä kirjallisuutta. Osallistujamäärä on rajattu 
(max.20 henk.), ja tilaisuus on osallistujille maksuton. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset Hannele Repolalle ke 
15.2. klo 15 mennessä p. 040 -6710 717. 
Ti 21.2. Laskiaistiistain myyjäiset klo 13 -14.  
Hernekeittoa ja laskiaispullaa laskiaistiistaina ennakko- 
tilauksella: Hernekeitto 5 €/litra (L,G), Laskiaispulla 
1,50€/kpl (L). Tilaukset puhelimitse tai tekstiviestillä 
ke 15.2. klo 15 mennessä Hannelelle p. 040 -6710 717. 
Tilaus haettavissa Ruukin seurakuntatalolta ti 21.2.  
klo 13 -14. Maksu käteisellä, toivomme sinun varaa-
van tasarahan. Tuotto Yhteisvastuukeräykselle.
Vapaaehtoistehtäviä Siikajoella: tehtäviä on tarjolla 
mm. lähimmäispalvelussa, Ilona-käsityöpiirissä sekä 
tupien kahvilavuoroissa. Lisätietoja voit kysyä Hanne-
lelta, p: 040 -6710 717.
Tupatoiminta
Mirjan ja Maunon Tupa Ruukissa,  
avoinna ma-pe klo 10-14. 
Ilona-käsityöpiiri Mirjan ja Maunon Tuvalla pa-
rittomien viikkojen ma klo 14: ma 13.2. ja 27.2. 
Tervetuloa myös uudet neulojat!
KotoTupa Paavolassa, avoinna ke klo 9-13.
Ke 1.2. Hävikkiruokailu KotoTuvalla klo 11-13.  
Aterian hinta 4 €.

LÄHETYSTYÖ
To 23.2. klo 13 Siikajoen diakonia-lähetyspiiri 
Siikajoen pappilassa.
Postimerkkikeräys lähetystyön hyväksi
Raahen seurakunnassa Siikajoen alueella on jo kauan 
kerätty vanhoja postikortteja ja -merkkejä Suomen 
Lähetysseuran kautta huutokaupattavaksi Filates- 
seuran järjestämissä huutokaupoissa ja Suomen Posti-
merkkilehden Online-huutokaupoissa. Tuotot Suomen 
Lähetysseuran ulkomaisen työn hyväksi. 
Kun merkkejä/ kuoria kertyy, pidämme postimerkki-
talkoot, jossa ne lajitellaan. Mitä kerätään: 
• postimerkkejä (leikkaa n. 2 cm ympäriinsä) 
• postikortteja (Huomioi, että tällöin annat luvan nime-
si ja osoitteesi näkymiseen kortin ostajalle)
Voit tuoda lahjoituksesi Siikajoen, Revonlahden, Ruu-
kin tai Paavolan srk-taloille tai jättää niiden postilaa-
tikoihin.  Kuoreen teksti Postimerkkejä.  Lisätietoja: 
Pirkko Tuomisto p. 040 6710 719.
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SIIKAJOEN KUNNAN PUHELINNUMEROT
KUNNANVIRASTO SIIVOUS- JA RUOKAPALVELUT SIIKAJOKI-OPISTO
Severinkangas Pertti 
Kunnanjohtaja

040 315 62 00 Nevala Tuula
Siivous- ja ruokapalvelupäällikkö

040 315 62 05 Linna Riitta
Koulutussuunnittelija

040 315 62 30

Siikajoen kunta / info 040 315 62 99
Pohjola Eila
Keittiöpäällikkö

040 315 63 85

Mäkelänrinteen keskuskeittiö 040 315 63 89
Kaipio Satu
Tekninen johtaja

040 315 62 37
Ruokahuolto Gumeruksen koulu 040 315 63 80

Tuula Kuoppamäki
Kirjasto- ja kulttuurijohtaja

040 315 63 02

Juha Isomaa
vs. Sivistysjohtaja

040 315 62 50
Ruokahuolto Paavolan koulu 040 315 63 87

Tenhunen Katariina
Kouluyhteistyö

040 315 63 04

Kivioja Kirsi 
Kehityspäällikkö

050 34 61 069
Ruokahuolto Revonlahden koulu 040 315 63 82

Ruukin pääkirjasto
Opintie 3, Ruukki

040 315 63 03

Hankala Hannele 
Henkilöstöasiantuntija

040 315 62 44
Ruokahuolto Ruukin koulu 040 315 63 83

Komppalinnan lähikirjasto
Jaakontie 1, Siikajoki

040 315 63 50

Kaartosalo Anu 
Henkilöstösihteeri

040 315 62 06 Ruokahuolto, siivous
Luohuan koulu 040 315 63 88

Luohuan lähikirjasto
Kupsalankuja 7, Luohua

040 315 63 51

Luonuankoski Susanna 
Palkkasihteeri

040 315 62 15
Siivous kunnanvirasto 040 315 62 18

Paavolan lähikirjasto
Koulutie 2, Paavola

040 315 63 52

Isotalus Maria (osa aik.)  
Pääkirjanpitäjä

040 315 62 16
Siivous Revonlahti 040 315 63 68

Revonlahden lähikirjasto
Koulukuja 11, Revonlahti

040 315 63 53

Harjapää Marjo  
Pääkirjanpitäjä

040 315 62 11
Siivous Paavola 040 315 63 76

Kuusisto Taina (osa aik.)
Kirjanpitäjä

040 315 62 03
Siivous Siikajoenkylä 040 315 63 81 KOULUT

Rankinen Hilkka 
Kirjanpitäjä

040 315 62 08
Siivous Ruukin koulu 040 315 63 84 Gumeruksen koulu

Ojanperä Merja 
Maanmittausinsinööri

040 315 62 34 Siivous Ruukin koulu 
ja Siikajoen lukio 040 315 63 86

Jusa Honkala  
Rehtori

040 315 64 48

Kauppila Juho 
Kiinteistöpäällikkö

040 315 62 35 Siivous Ruukin koulu 040 315 63 91 Sikkilä Arja
Koulusihteeri / KANSLIA

040 315 64 31

Raatikainen Jyrki 
Puistotyönjohtaja

040 315 64 92
KIINTEISTÖNHOITAJAT

Aamu- ja iltapäivätoiminta
Gumerus

040 315 64 49

Karhu Heli 
Palvelusihteeri, tekninen

040 315 62 33
Päivystävä talonmies 0400 281 440 Luohuan koulu

Poukkula Teija
Palvelusihteeri, sivistys

040 315 62 10 Tölli Niina  
Vs. koulunjohtaja

040 315 63 54

Tanja Lievonen
Arkistonhoitaja, palvelusiht.

040 315 62 17 Kinnunen Hannu
Paavolan koulu, Luohuan koulu

040 315 64 84 Salonpää Henna
Koulusihteeri

040 315 63 16

Klasila Päivi
Palvelusihteeri, hallinto

040 315 62 14 Mämmelä Markus 
Revonlahden koulu, Kunnanvirasto

040 315 64 89 Iltapäiväkerho
Luohua

040 315 63 92

Paakkari Pirkko
Hanketyöntekijä

040 315 62 27 Pellikka Risto
Gumeruksen koulu

040 315 64 88
Paavolan koulu

Kurtti Hannu
ICT-asiantuntija, tietosuojav.

040 315 62 48
Sonkajärvi Veli-Pekka
Siikajoen lämpölaitos, Siikapirtti

040 315 64 96
Sinkkonen Sari          
Koulunjohtaja

040 315 63 63

Laukkanen Erja 
ICT-asiantuntija

040 315 62 12 Vainikainen Kaarlo 
Kiinteistönhoitaja, Mäkelänrinne

040 315 64 98 Salonpää Henna
Koulusihteeri

040 315 63 16

Fingerroos Henrik                   
ICT-asiantuntija

040 315 62 13
TYÖPAJAT

Iltapäivätoiminta
Paavola

040 315 62 68
040 315 62 63

VARHAISKASVATUS JA PÄIVÄKODIT Toimintapaja Etevä Revonlahden koulu
Mällinen Sari 
Varhaiskasvatusjohtaja

040 315 63 01 Tauriainen Kimmo 
Työhönvalmentaja

040 315 64 81 Kujanpää-Kemola Anne
Koulunjohtaja

040 315 63 61

Sikkilä Arja 
Palvelusihteeri, päivähoito

040 315 64 31 Lepistö Timo
Työhönvalmentaja

040 315 64 78 Salonpää Henna       
Koulusihteeri

040 315 63 16

Pesälä Salla 
Varhaiserityisopettaja

040 315 62 88 Työpaja Kätevä Aamu- ja iltapäivätoiminta
Revonlahti

41 315 63 62

Heikkilä Anne  
Päiväkodin  johtaja

040 315 63 77 Piippo Heleena 
Työhönvalmentaja

040 315 62 09

Leppiksen päiväkoti
Peipot
Tintit

040 315 63 73
040 315 62 95

Juusola Tiina 
Työhönvalmentaja

040 315 62 21 Vaara Juha
Rehtori, Ruukin koulu ja 
Siikajoen lukio

040 315 64 33

Repolan päiväkoti

Karvonen Veera 
Työllisyyskoordinaattori

040 315 62 20 Rauni Rantoharju / KANSLIA
Ruukin koulu / Siikajoen lukio

040 315 63 15

Metsämörrit
Mököpeikot

040 315 63 74
040 315 62 93

Aittola Virve 
Hyvän mielen työntekijä

050 355 04 15 Sippola Ilpo  
Apulaisrehtori, Ruukin koulu

040 315 63 19

Satumetsän päiväkoti
Heikkilä Anne  
Päiväkodin  johtaja

040 315 63 77
NUORTENTALO RUORI
Pekkala Tuula
Nuoriso-ohjaaja

040 315 62 55
Männistö Maritta  
Lukion apulaisrehtori ja opinto-
ohjaaja

040 315 63 20

Korennot
Marjametsä
Menninkäiset

040 315 62 45
040 315 63 25
040 315 63 00

Niemelä Jenna
Etsivä nuorisotyöntekijä

040 315 62 43 Salonpää Henna       
Koulusihteeri, Ruukin koulu

040 315 63 16

Pörriäiset
Tiitiäiset

040 315 63 78
040 315 63 70

Tuukkanen Kristiina
Nuorten työvalmentaja

040 315 62 56 Achrén Jonna         
Koulukuraattori

040 315 63 31

Tuulenpesän päiväkoti

Äijälä Marko 
Liikuntasihteeri, järjestöyhdyshenkilö

040 315 62 41 Aamu- ja iltapäivätoiminta
Ruukki

040 315 63 07

Peipposet
Tiaiset

040 315 63 72
040 315 63 71

Jaakola Elina
Hankekoordinaattori, SiMa-hanke

040 315 62 22

MAASEUTUTALO
Leila Leinonen 
Maaseutuasiamies

044 469 13 96

Ruukin koulu ja Siikajoen lukio

KIRJASTOT JA KULTTUURI
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SIIKAJOEN 4H-YHDISTYS

HEI NUORI, KIINNOSTAISIKO KESÄTYÖ? 
4H auttaa nuoria kesätyöasioissa. Mietitkö, mistä hakisit töitä, tai mitä töitä haluaisit tehdä?  
Kiinnostaisiko yrittäjyyden kokeileminen? Kurkkaa yhteystiedot alta ja ota yhteyttä WhatsAppilla,  
tekstarilla tai mailitse, niin sovitaan treffit ja katsotaan yhdessä asiaa eteenpäin! 

LASKIAISRIEHA SUNNUNTAINA 19.2. KLO 11–14 SIIMUN JÄÄRADALLA!
Tule koko perheen kanssa luistelemaan ja kisaamaan potkukelkalla Siikajoen Moottoriurheilukeskuksen  
jääradalle! Huom. säävaraus. Seuraa ilmoitteluamme Facebookissa!

4.–6.-LUOKKALAISTEN VARKKARIT & NUOKKARIT 13-25-VUOTIAILLE
Varkkarit tiistaisin klo 14:30-16:00 sekä nuokkarit tiistaisin klo 16:30-18:30 ja perjantaisin klo 18:00-21:00 
Nuortentalo Ruorilla. 
Hengailua, pelailua, kavereita, kokkailua ja jutustelua rennolla fiiliksellä. Ei erillistä ilmoittautumista!
Nuorisotoimen tyttöryhmä aloittaa toimintansa 3.2. Seuraa nuorisotoimen ilmoittelua!

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

MUUT
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RAAHEN ALUEEN KUULO RY
KUULOLÄHIPALVELU Ruukin Terveysasemalla 

torstaina 16.2.2023 klo 14-15. Henkilökohtais-
ta, vertaisien antamaa opastusta ja neuvontaa 
kuulokojeen käytössä ja huollossa. Saatavana 
paristoja, letkua ym. tarvikkeita kuulokojeisiin. 

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

ELÄKELIITON SIIKAJOEN  
YHDISTYS RY

Kerho Heikinhovissa ma 6.2. klo 12 ja
ma 20.2. klo 12. Tervetuloa!

Sääntömääräinen vuosikokous 
sunnuntaina 19.2.2023 klo 15.00 

Vaahterassa, osoitteessa  
Heikinkuja 5, Ruukki.

Kokouksessa käsitellään sääntö-
määräiset asiat.Tervetuloa!

RUUKIN NÄYTTÄMÖYHDISTYS RY

JUHLAT TULOSSA, MUTTA LIINOISTA  JUHLAT TULOSSA, MUTTA LIINOISTA  
JA ASTIOISTA ON UUPELO?JA 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

SIIKAJOEN MAA- JA KOTITALOUSSEURA RY

METALLIROMUN KERÄYSPISTE
Siikajoenkylällä SiiMun moottoriurheilu- 

keskuksessa Klingsporintie 296.
Huom! Ei kylmäkoneita eikä auton renkaita.

Yleinen KEVÄTkokous  
Torstaina 23.02.2023 klo 18.00 Paja-Pehkolassa.

Kahvitarjoilu
Tervetuloa !

RUUKIN KEHITYSVAMMAISTEN 
TUKI RY

ELÄKELIITON PAAVOLAN  
YHDISTYS RY

Ota yhteyttä!
Puheenjohtaja Matti Kelloniemi, p. 040 868 7527

Jäsenasiat Tuomas Tuori, p. 0400 681 1994

Toivotamme uudet jäsenet tervetulleiksi!
Lisätietoa:

elakeliitto.fi/paavola
www.facebook.com/ELpaavolanyhdistys

Revonlahden kuntoiluryhmä/Tavalliset tallaa-
jat  koulun kuntosalilla  maanantaisin klo 14.30.
Ruukin kuntoiluryhmä/Tavalliset Tallaajat Ruukin 
uudella kuntosalilla (liikuntahalli) tiistaisin klo 10.
Bocciaa pelataan invalidien kanssa  
keskiviikkoisin klo 14.40  Ruukin liikuntahallilla  
(ent. yläasteen sali).
Ruskakerho klo 12 kokoontuu nyt poikkeuksel-
lisesti (Kreivinsaaren siltaremontin vuoksi)  ent. 
Revon Sähkön talossa osoite Siikasavontie 21. 
Kerho on joka parillisen viikon torstai.
Yhdistyksen uusi puheenjohtaja on Ritva Tiiro-
Niskala puh. 0407452778
Seurailkaa ilmoittelua  facebookissa - yhdistyk-
sen kotisivuilla elakeliitto.fi/yhdistykset/ 
ruukki  -  Siikajokilaakson järjestöpalstalla  
- ja kuntatiedotteessa.
Yhdistyksen toimintaa (esim. jäseneksi liitty-
minen) koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä 
sihteeri Riitta Pietarilaan puh. 0505500503, 
sähköposti riitta.pietarila@ph-parts.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. 
 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.

RUOKOLAHDEN LAVAN 
kesäkioskille haetaan yrittäjää

vuokralle ensi kesäksi!
Lisätietoa puh. 045 696 8383

TANSSIT
Paavolan Nuorisoseurantalolla

La 25.2. klo 19.00-22.30
Su 12.3. klo 12.30-16.00

Esiintyjä ilmoitetaan myöhemmin.
Lippu 15€ (järj. Paavolan NS) Tervetuloa!

 
¨

 

 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)

 PAAVOLAN VALAISTU KUNTORATA -  
 HIIHTOLATU - FATBIKEREITTI
 suuntaa Nuorisoseuralta Laurinsaareen, jossa   
 taukopaikkana laavu. Valaistun osan edesta- 
 takainen pituus n. 3,6 km. Laavulta jatko Orava-
 maan ja Hangasnevan laavuille. 
 Hangasnevan luontopolun pysäköintipaikalta 
 (Vihannintie 366, Paavola) myös kulku reiteille.

RUUKIN KYLÄYHDISTYS

ruukinkylayhdistys.blogspot.fi | ruukinkylayhdistys@gmail.com 

KREIVINSAARI

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

Tilavaraukset puh. 050-5490282 / Kalervo 
Holopainen

Kreivinsaaren ulkoalue on vapaasti 
käytettävissänne. Huolehtikaa alueen 
siisteydestä! Omat roskat viedään pois ja paikat 
pidetään ehjinä.

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

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

KYLÄYHDISTYKSEN HALLITUS 2023

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
Viesti-kenttään jäsenen nimi.

KIITOS TUESTANNE!

JÄSENMAKSU 2023

Kreivinsaaren tiistai-talkoot 
aloitellaan taas kevään mittaan. 

Seuraa siis ilmoittelua.
Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita mukaan: välillä 

keitetään vain kahvia ja jutellaan mukavia tai vietetään 
porukalla hauska ilta pienten kunnostustöiden parissa. 
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Apua elämäsi myrskyihin

Avopalvelut
Turvakoti
Ensikoti
Tapaamispaikka

Avopalvelut
 
 

Väkivaltatyön
avopalvelut
050 329 4597

 
Ero lapsiperheessä

työ
044 240 4992

 
Rytmiohjaus
050 329 4597

 
 
 
 

Raahen ensi- ja
turvakoti ry

Fellmaninpuistokatu 11
92100 Raahe

 

            Turvakoti on
            avoinna 24/7                   

044 282 4211
 
 

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

Erovertaisryhmä eroperheiden lapsille 
Voimakas ryhmä väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille
Oletko kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta
yhdistyksessämme? Otamme mukaan uusia
vapaaehtoistoimijoita - tule tekemään hyvää!  

 

Avopalveluissa ammattilaisten ohjaamaa
keskusteluapua  

 

Yksilö- ja parikeskusteluja järjestetään myös
verkossa ja puhelimitse. 

 
Palvelumme ovat maksuttomia.   

Ota rohkeasti yhteyttä! 
 
 
 

Ajankohtaista keväällä 2023
 
 

 
Lisätietoa  saat soittamalla 050 329 4597 / Petra

 www.raahenensijaturvakoti.fi
 
 
 
 
 
 

sanomatsanomat
Aineiston toimituspäivät 
ja lehden ilmestymiset 

2023 nrot 3-9.

Nro 3/2023  
aineistopäivä  TO 16.2. 
ilmestyy KE 1.3.

Nro 4/2023  
aineistopäivä  TO 16.3. 
ilmestyy KE 29.3.

Nro 5/2023  
aineistopäivä  MA 17.4. 
ilmestyy KE 3.5.

Nro 6/2023  
aineistopäivä  MA 15.5. 
ilmestyy KE 31.5.

Nro 7-8/2023 
aineistopäivä  MA 14.6. 
ilmestyy KE 28.6.

Nro 9/2023 
aineistopäivä  MA 17.8. 
ilmestyy KE 30.8.

Muutokset mahdollisia!

Aineistot osoitteella: 
kuntatiedote@siikajoki.fi



JULKINEN TIEDOTE

la 20.5.2023 klo 10-16
Ruukin hevoskeskus

www.pohjoissuomenpuutarhamessut.fi

Myyntipaikat 
varattavissa!

AVOIN KESKUSTELU- 
TILAISUUS SIIKAPIRTIN 

TULEVAISUUDESTA
Tervetuloa keskustelemaan Attendo 

Siikapirtin toiminnan tulevaisuudesta 
Siikajoen monitoimitalo Komppalinnaan 

keskiviikkona 1.2.2023 kello 17. 

Paikalla ovat keskustelemassa ja kysymyksiin 
vastaamassa Attendon aluejohtajat Minna 
Hirvaskoski ja Teemu Peltomäki, kiertävä 

Attendo-kodin johtaja Mia Alho sekä Attendon 
toimitusjohtaja Virpi Holmqvist.

Attendo on tuottanut Siikapirtissä 
ikääntyneiden palveluja vuodesta 2018. 

Toiminnasta on tullut haasteellista johtuen 
muun muassa valtakunnallisesti vaikeasta 

henkilöstötilanteesta ikääntyneiden hoivassa. 
Olemme todenneet, että tilat ovat hyvässä 

kunnossa ja soveltuvat muuhun toimintaamme. 
Ajatuksena on tarjota tiloissa hyvän elämän 

eväät päihdekuntoutujille osaavan  
henkilöstön tukemana.

Olet sydämellisesti tervetullut!


