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Sovimme markkinointityöryhmässä loppusyksystä, että 
kirjoittaisin kuntatiedotteeseen kunnan markkinoinnin 
kuulumisia. No, todetaan tähän alkuun vaikka ensim-
mäisenä se, että kunnan markkinoinnissa on paljon 
kehitettävää. Tällä hetkellä resurssit ovat varsin niukat 
ja maailmanlaajuinen korona aiheuttaa haasteensa 
myös markkinointiin. Kuntamarkkinointi on hyvin pitkälle 
kunnanjohtajan harteilla. Voimme kaikki kuvitella miten 
paljon aikaa tähän kunnan ykkösmiehellä jää muiden 
tehtävien lisänä koronan vaikutuksista huolehtiessa. 
Markkinointityöryhmässä olemme kuitenkin pohtineet 
mm. markkinoinnin materiaalitarpeita lähtien kuvista ja 
videoista, tonttimarkkinoinnin kehittämistä ja lyhyen ja 
pitemmän tähtäimen suunnitelmia markkinoinnin osal-
ta. Kunnalla pitäisi ehdottomasti olla hyvä markkinointi-
suunnitelma. Pyritään viemään tätä työtä askel kerral-
laan eteenpäin. 

Toisekseen, markkinointi ei ole vain yhden ihmisen 
työtä eikä sen tarvitse myöskään olla pelkästään kun-
nan työtä. Markkinointia voimme tehdä me kaikki ja 
iloksemme olemme voineet viime kuukausina nähdä 
esimerkiksi Virta-hankkeen aktiivisen toiminnan. Hanke 
kertoo yrittäjien tarinoiden lisäksi hienoa viestiä myös 
siitä, millaista meidän kunnassa on. Samaa viestiä sa-
noittaa myös esimerkiksi Paavola näkyväksi -yhteisö-
taideteos. Jokainen meistä voi samaan tapaan kertoa 
eteenpäin, kuinka hyvä meidän kunnassa on olla. Ei olla 
sokeita kaikelle sille hyvälle, mitä meillä on. Tässä het-
kessä väljyys on turvallisuutta ja sitähän meillä riittää. 
Tätä viestiä kannattaa juuri nyt kertoa muillekin. Kun-
nan tämän hetken palvelut tuotetaan tietylle määrälle 
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ihmisiä ja jotta saamme pidettyä ne jatkossakin, olisi 
suotavaa ettei väkiluku jatkuvasti pienene.

Markkinointityöryhmässä keskustelimme viime ker-
ralla erityisesti yhteistyön merkityksestä juuri tässä 
maailmantilanteessa. Vaikka juuri nyt kontakteja onkin 
hyvä välttää, ei se vähennä yhteen hiileen puhaltami-
sen tärkeyttä. Yhteistyöllä voimme saada aikaan pal-
jon enemmän kuin yksin. Yhteistyöllä myös kehitämme 
kuntaa ja näin meillä riittää jatkossakin markkinoitavaa. 
Hyvien peruspalvelujen kuten vaikkapa kyläkoulujen li-
säksi myös esimerkiksi virkistyksen kehittäminen vaik-
kapa Hangasnevan tai Tauvon osalta hyödyttää meitä 
kaikkia kuntalaisia, mutta antaa meille myös hienoja 
valtteja muille markkinoitavaksi. Vuoden alussa päätök-
sentekoon tulevat Mäkelänrinteen palvelukeskuksen ja 
Paavolan monitoimitalon investoinnit voidaan myöskin 
valjastaa markkinoinnin käyttöön. Näillä keinoin voimme 
tehdä kuntaa tutuksi muillekin ja voimme herättää kiin-
nostusta upeaa kuntaamme kohtaan. 

Nyt kun tapahtumia on peruttu paljon, harvat jär-
jestettävät tilaisuudet ovat entistä tärkeämpiä meille 
kaikille. Näissä kaikissa piilee myös markkinoinnin mah-
dollisuus. Yhdessä tekeminen ja ”hyvä pöhinä” näkyy ja 
kuuluu. Siksipä haluamme osaltamme olla tukemassa 
sitä harvaa toimintaa, jota näinä aikoina järjestetään. 
Otamme markkinointityöryhmässä mielellämme vas-
taan ideoita ja ehdotuksia ja mietimme asioita yhdessä. 
Saa ottaa yhteyttä!

Tiina Hovi
markkinointityöryhmän puheenjohtaja

kunnanvaltuutettu
kunnanhallituksen jäsen
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maaSEUTUPaLvELUT
ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS V. 2021
Näitä eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehtoja on 
noudatettava 1.1.2021 lukien.

Eläinten hyvinvointikorvauksen haku voidaan avata, 
kun valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvaus-
ta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2021 on 
tullut voimaan.

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusta ja maksua 
vuodelle 2021 haetaan sähköisesti Vipu-palvelussa. Si-
toumusta ja maksua on mahdollista hakea myös paperi-
lomakkeella, jolloin lomake 472 on toimitettava kunnan 
maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Sika- ja siipikarjatilat 
ilmoittavat sitoumusta hakiessaan haetun eläinmäärän, 
jota ei ole enää mahdollisuus korottaa eläinmääräilmoi-
tuksessa, vaikka vuoden 2021 toteutunut eläinmäärä 
olisi suurempi. Myöskään toimenpiteeseen 2.4. ilmoitet-
tuja karsinoiden määriä ei voi lisätä tukivuoden aikana.

Korvauksenhakijan on ilmoitettava sika- ja siipikarjati-
lojen vuoden 2021 toteutuneet eläinmäärät 2.2.2022 
mennessä eläinmääräilmoituksella Vipu-palvelussa tai 
lomakkeella 461. Nämä ilmoitetut eläinmäärät ovat lo-
pullisen korvauksen laskennan perusteena kuitenkin 
siten, että korvaus maksetaan korkeintaan sen eläin-
määrän mukaan, mitä hakija on ilmoittanut sitoumuk-
sen hakemisen yhteydessä. Lue lisää luvusta 9.

Nauta-, lammas- ja vuohitilojen eläinmäärät hallinto 
saa suoraan eläinrekistereistä.

NAUDOILLE SÄHKÖINEN KORVAMERKKI
Vuoden 2021 alusta syntyvillä nautaeläimillä toisen 
korvamerkit on oltava elektroninen. Nautaeläinten 
sähköinen korvamerkki tulee pakolliseksi vuoden 2021 
alusta lähtien (maa- ja metsätalousministeriön asetus 
413/2020). Eli uudistus koskee 1.1.2021 ja sen jälkeen 
syntyviä vasikoita.

Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että vasikoille 
tulee kiinnittää toiseen korvaan päämerkki, joka on ta-
vanomainen korvamerkki ja toiseen korvaan apumerkki, 
joka on elektroninen merkki (ns. eMerkki).

Ennen 1.1.2021 syntyneiden nautaeläinten apumerk-
kiä ei tarvitse vaihtaa eMerkkiin, vaan ne voivat jatkossa-
kin olla merkittynä tavanomaisilla korvamerkeillä. Näille 
nautaeläimille voi myös tilata oman valintansa mukaan 
joko tavanomaisen tai elektronisen korvausmerkin.

Muuttuneen lainsäädännön noudattamista tullaan 
valvomaan. Mikäli valvonnassa todetaan, että vuonna 
2021 syntyneellä vasikalla on molemmissa korvissa 
tavanomainen korvamerkki, tulee apumerkki vaihtaa 
eMerkiksi

MAATALOUDEN INVESTOINTITUET
Maatalouden investointitukia voi hakea jatkuvasti. Hake-
mukset ratkaistaan tukijaksoittain, jotka ovat:

•	 16.10.–15.1.				•	 16.1.–15.3.
•	 16.3.–15.8.				•	 16.8.–15.10.

AjANKOHTAISTA TYÖLLISYYSpALVELUISTA
Työ- ja elinkeinoministeriö on linjannut, että työllisyyden kuntakokeiluun osallistuville kunnille ei voida myöntää 
työllisyyspoliittista avustusta vuodelle 2021, joten Mun polku -hanke, jota on rahoitettu työllisyyspoliittisella 
avustuksella, lopetti siten toimintansa 31.12.2020. Mun kammari -toimintaa tullaan kuitenkin jatkamaan jos-
sain muodossa myös myöhemmin. Mun kammari on ollut asiantuntijoiden ja asiakkaiden kohtaamispaikka, jos-
ta on saanut tietoa palveluista ja alueen eri toimijoista ja siellä on voinut kysyä mieltä askarruttavista asioista.
Työtä, taitoa ja tukea -hankkeen toiminta kuitenkin jatkuu. Osuuskuntatoiminnasta kiinnostuneita on jo ilmoittau-
tunutkin mukavasti, mutta mukaan ehtii edelleenkin. Kannattaa ottaa yhteyttä hanketyöntekijöihin, joiden yhte-
ystiedot ovat tuossa alapuolella. Osuuskuntatoiminnan perustamiseen, hallinnointiin, markkinointiin ja brändä-
ykseen liittyvä koulutussarja alkaa 20.1. Koulutukset ovat osallistujille ilmaisia ja niihin voi ilmoittautua hankkeen 
nettisivujen	kautta.	Lisäksi	hanke	järjestää	yleisen	osuuskuntainfon	verkossa	13.1.	klo	18.00.	Seuraa	ilmoittelua	
kunnan ja hankkeen kotisivuilla sekä somessa. 
Vuonna 2021 alkamassa on myös työllisyyden kuntakokeilu, jossa Siikajokikin on mukana. Tästä lisää seuraa-
vassa kuntatiedotteessa ja kunnan kotisivuilla ajankohtaista -osiossa.

Työtä, taitoa ja tukea -hanke
Osoite: Ruukintie 3, 94200 RUUKKI (Työllisyyspalvelut/Työpaja Kätevä)
Kotisivut: https://tyota-taitoa-ja-tukea- hanke.webnode.fi/   Facebook: tyotataitoajatukea
Eija	Leppäjärvi	puh:	050	4775531				Kirsi	Autio	puh:	0401407382			Veera	Karvonen	puh:	040	3156	220
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SOSIaaLI- Ja TErvEYSPaLvELUT
RUUKIN JA SIIKAJOENKYLÄN TERVEYSASEMAT
Aukioloajat ja ajanvaraus lääkärin ja hoitajan vas-
taanotoille
RUUKKI:
Vastaanoton	 aukioloajat:	 ma–to	 klo	 8–16	 ja	 pe	 klo	
8–15.
Ajanvaraus:	klo	8–10	välisenä	aikana	jätä	takaisinsoit-
topyyntö	puh.	08	849	4612.	Hoitotarvike-	ja	diabetes-
välinejakelu	on	ma-to	klo	10-16,	pe	klo	10-15.
SIIKAJOENKYLÄ:
Vastaanoton	 aukioloajat:	ma	 ja	 ke	8–16.	 	 Ti,	 to	 ja	 pe	
asiakkaat ottavat yhteyttä joko Ruukin tai Raahen terve-
ysasemalle.	Ajanvaraus:	klo	8–10	välisenä	aikana	 jätä	
takaisinsoittopyyntö	puh.	08	849	4632.	Hoitotarvike-	
ja diabetesvälinejakelu on ma ja ke klo 10-16.

RAAHEN TERVEYSASEMA JA pÄIVYSTYS:
Raahen	terveysasemalle	puh.	08	849	4580	voi	ottaa	
yhteyttä	ma-to	klo	8-16	ja	pe	klo	8-15.	
Päivystyksen	puh.	08	849	4511.

Jos sinulla tai läheiselläsi on hengitystieinfektion oirei-
ta, kysy tarvittaessa neuvoja hyvinvointikuntayhtymän 
infektiopoliklinikalta	 puh.	 040	 135	 8530	 ma-pe	 klo	
8-15	ja	la-su	klo	9-16.	
Sähköisen lääkemääräyksen uudistamista voi pyytää 
apteekista, NettiRassin tai Omakannan kautta sekä 
omalta terveysasemalta. Sähköinen lääkemääräys uu-
distetaan	8	vuorokauden	kuluessa.

LAbORATORIO
Ruukin terveysasemalla laboratorion näytteenotto on 
avoinna	ti,	ke	ja	pe	klo	7.05–12.00,	vain	ajanvarauksella.	
Siikajoenkylän terveysasemalla laboratorion näytteen-
otto on avoinna joka toinen keskiviikko (pariton viikko) klo 
7.30 -10.00, 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 Nordlab Raahessa.

Investointitukea voi hakea sähköisesti Hyrrä-palve-
lussa.

Lisätietoja mm. tukikohteista ja -määristä antaa 
Terttu Ylilauri, pohjois-pohjanmaan ely-keskus, p. 
0295038153.

LUOMUN pERUSKURSSI 
VERKKOKOULUTUKSENA
12.01.2021, 18.1., 21.1., 25.1., 27.1. ja 1.2.2021

Lisäksi	 järjestetään	 luomukotieläinpäivät	 2.–
3.3.2021, Liminka, Pitojen Helmi Ketunmaantie 1

Koulutus on tarkoitettu kaikille viljelijöille, jotka ovat 
kiinnostuneet maan kasvukunnon parantamisesta, kar-
janlannan käytön tehostamisesta ja valkuaiskasvien vil-
jelystä.

Koulutus sisältää viisi lähiopetuspäivää. Kurssin hin-
ta on 390 e + alv / tila. Peruskurssin osallistujille ko-
tieläinkurssin hinta hinta on 140 e + alv / tila. Muille 
hinta on 160 e + alv / tila.

Kurssilaiset saavat tunnukset kurssipohjalle, josta 
materiaali on saataville sähköisessä muodossa. Pe-
ruskurssi täyttää luomukasvintuotannon sitoumuksen 
vaatiman oppimäärän. Vuonna 2021 luomukotieläinsi-
toumus edellyttää kahden päivän koulutusta luomukoti-
eläintuotannosta. Kurssi järjestetään, jos osallistujia on 
vähintään kymmenen. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 
sivulta: https://www.proagriaoulu.fi/fi/luomun-perus-
kurssi-2021-verkkokoulutus/

SUSIEN DNA-NÄYTE KERÄYS
Luonnonvarakeskus	 (Luke)	 hyödyntää	 DNA-analyysilla	
saatua tietoa eri alueiden susiyksilöistä susikannan seu-
rannassa	 ja	 vuosittaisessa	 kanta-arviossa.	DNA-analy-
soidaan ulostenäytteistä. Näytteitä kerätään Suomen 
riistakeskuksen kanssa koordinoidulla vapaaehtoiskerä-
yksellä, sekä Luken henkilöstön omana työnä.

Voit tutustua toimintaan sivustolla https://riistaha-
vainnot.fi/suurpedot/dnakerays/kerayksen-taustaa

Jos olet kiinnostunut toiminnasta, ota yhteyttä alu-
eesi keräysvastaavaan:

Matti	Halonen,	p.	0405572781,	ms.halonen@live.fi
Tapio	Visuri,	p.	0295322226,	tapio.visuri@luke.fi

MAASEUTUTOIMISTON HENKILÖSTÖ 
ETÄTÖISSÄ
Siikajoen	 maaseututoimiston	 henkilöstö	 tekee	 80%:n	
työaikaa, eli pääsääntöisesti maanantaista torstaihin.

Koko	KaSin	 henkilöstö	 on	 etätöissä.	Asiointi	 hoide-
taan ensisijaisesti sähköpostitse ja puhelimen välityksel-
lä. Mikäli haluat asioida toimistolla, varmista puhelinsoi-
tolla, että paikalla on maaseututoimiston henkilöstöä.

Yhteystiedot löydät alla olevasta linkistä ja sähkö-
postiosoite on etunimi.sukunimi(at)kalajoki.fi sekä koko 
henkilökunnalle	yhteinen	on	maaseutuhallinto@kalajoki.fi

FACEbOOK
Koulutuksista ja muista maaseutuhallinnon ajankohtai-
sista asioista tiedotteet löytyvät facebookista,

osoitteesta www.facebook.com/KaSi.maatalous
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SUUN TERVEYDENHUOLTO
Ruukin hammashoitolan	ajanvaraus	p.	08	849	4728.
Siikajoenkylän hammashoitolan	ajanvaraus	p.	08	849	
4732. 
Iltapäivystys on	arkipäivisin	klo	16–21	sekä	viikonloppui-
sin	ja	arkipyhinä	klo	8–21	Kokkolan	pääterveysasemal-
la	puh.	06	828	7461.	Soita	aina	ennen	päivystykseen	
hakeutumista.	Yöaikaan	klo	21-08	suun	terveydenhuol-
lon päivystyksestä vastaa Pohjois-Pohjanmaan sairaan-
hoitopiiri OYS yhteispäivystyksessä. Soita päivystyksen 
puhelinneuvontaan	08	315	2655	aina	ennen	yhteispäi-
vystykseen hakeutumista.

NEUVOLAT
Ruukin terveysaseman	neuvolan	puhelintunti	on	ma–
pe	klo	12–13.	Neuvolan	puhelinnumerot	ovat:	040	135	
7905	(ruukkilaiset),	040	135	7715	(paavolalaiset	ja	re-
vonlahtiset). 
Siikajoenkylän terveysaseman neuvolan puhelintunti 
on	ma–pe	klo	12–13,	ma-ti	ja	to-pe:	044	439	4634	ja	
ke:	044	439	4535.	
Ajanvaraukset	lastenneuvolaan	1½-,	3-	ja	5-vuotiaiden	
lastentarkastuksiin sekä kouluille 6 vuotiaiden esikoulu-
tarkastuksiin voi tehdä myös NettiRassin kautta.

KOULU- jA OpISKELUTERVEYDENHUOLTO
Ruukin koulu, Siikajoen lukio: terveydenhoitaja Tuula 
Lehto puh. 044 439 4624
Gumeruksen koulu: terveydenhoitaja Soile Mikkola puh. 
040	135	7949
Revonlahden koulu:	 terveydenhoitaja	 Tuuli	 Ahonperä	
puh. 044 439 4634
paavolan koulu: terveydenhoitaja Tuula Lehto puh 044 
439 4624
Luohuan koulu: terveydenhoitaja Tuula Lehto puh 044 
439 4624
Ruukin luonto- ja hevoskeskus (Ruukin maaseutuopis-
to): 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 ar-
kisin	klo	8-11	puh.	040	135	8125.

MIELENTERVEYS- jA pÄIHDEpALVELUT
Ruukin terveysasemalla arkisin ajanvarauksella sai-
raanhoitaja	Terhi	Hussa	puh.	044	439	3803	(mielen-
terveys- ja päihdetyö) ja osan viikkoa sairaanhoitaja Päi-
vi	Alakangas	(mielenterveystyö)	puh.	040	135	7954.

AIKUISSOSIAALITYÖ
Sosiaaliohjaaja	Anne	Kujansuu,	puh.	040	135	7913,	on	
tavattavissa Ruukin terveysaseman tiloissa ajanvarauk-
sella.	Puhelinaika	ma-pe	klo	10.00–11.00.	
Sosiaaliohjaajan postit voi jättää Ruukin terveysaseman 
ulko-oven seinustalla olevaan postilaatikkoon tai terve-
ysaseman vastaanoton ajanvarausluukulle.

SIIKAjOEN KOTIHOITO
Palveluesimies	Tuula	Riihijärvi	puh.	08	849	5735	ma-pe	 
klo	 8-11.	 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 ASIAKAS- jA pALVELUOHjAUS
Palveluohjaus	arkisin	klo	9-15,	puh.	040	135	7880

VAMMAISpALVELUT
Kaarna-koti ja Työkeskus Paja-Pehkola vammaispalvelu- 
ohjaaja	Tanja	Lievonen	puh.	040	135	7902
Vammaispalveluohjaaja	 Ella	 Juntunen	 puh.	 040	 135	
7904
Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä Marjo Kokkaret 
puh. 044 439 3717

HYVINVOINTIpISTE NEUVORASSI
Hyvinvointipiste NeuvoRassi tarjoaa ohjausta, neuvon-
taa ja tietoa kaikenikäisten asiakkaiden hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon 
asioissa. NeuvoRassi palvelee puhelinnumerossa 040 
135	8455	ma-pe	klo	8-15	tai	sähköpostitse:	neuvoras-
si@ras.fi.	
www.facebook.com/neuvorassi. 
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SIvISTYSTOImI
kIrJaSTOPaLvELUT
pIKA-ASIOINTI SALLITTU KIRJASTOISSA  
21.12.2020-18.1.2021 
= varausten nouto, lainaus ja palautus
•	nopea	aineiston	etsintä	hyllystä	on	mahdollista,	
lehtilukusalit on suljettu 
•	kirjastoon	ei	voi	jäädä	oleskelemaan
•	kontaktit	henkilökunnan	ja	asiakkaiden	välillä	pyri-
tään pitämään mahdollisimman lyhyinä, käytä laina-
usautomaattia aina kun mahdollista
•	suositellaan	vahvasti	maskien	käyttöä	
•	huolehditaan	turvaväleistä	ja	käsihygieniasta	kai-
kissa tilanteissa 
Tule terveenä asioimaan! 

KIRjASTOjEN AUKIOLOAjAT:
Ruukin pääkirjasto	p.	040-3156	303
ma 12-20, ti-to 12-19, pe 10-16
Komppalinnan lähikirjasto	p.	040-3156	350
palveluajat:	ma	12-19	ja	ke	9-15	
omatoimiaika: joka päivä klo 9-21
Luohuan lähikirjasto	p.	040-3156	351
ke 10-17 
paavolan lähikirjasto	p.	040-3156	352
ma 12-19 ja pe 9-14
Revonlahden lähikirjasto	p.	040-3156	353
ti 12-19 ja to 9-14 

pääkirjaston tammikuun näyttely:
Siikajoen Monitoimi-kerhon ja 
Taidepolku-kerhon näyttely

LIIkUnTaTOImI
HUOM ! RAjOITUKSIEN VUOKSI KUNTO-
jA LIIKUNTASALIT OVAT SULjETTUINA 
18.1.2021 ASTI!

ULKOLIIKUNTA ”ARVOSSAAN” :)
Näinä haastavina aikoina on oiva mahdollisuus hyödyn-
tää kuntamme ulkoliikunta- ja virkistyspaikkoja ! Kun liikut 
kuntamme eri ”kolkissa” ja jos kuvia nappaat niin laitap-
pa tulemaan allekirjoittaneelle -> laittelen niitä tuonne 
siikajoen liikuntatoimi & virkistysalueet facebookkiin sillä 
kyllähän kuva kertoo enempi kuin tuhat sanaa :) (tuota 
foorumia pystyt lukemaan nettisivujemme kautta vaikka 
et olisi facebookiin rekisteröitynyt)
Meiltä löytyypi kuntoratoja = lumen tultua hiihtola-
tuja, kuntoportaita, frisbeegolfratoja, laavuja sekä 
kiintorasteja&MOBOsuunnistusta  - näistä paikoista 
löydät	tietoa	www.siikajoki.fi	–	Vapaa-aika	ja	kulttuuri	->	
LIIKUNTA
Täsmäinfoa voit tiedustella olemalla yhteydessä liikun-
tasihteeriin :)

TÄRKEÄÄ HOX HOX - HARRASTUSLISTA!
(vallitsevan tilanteen vuoksi pyritään kasaamaan ao.lista 
1.1.2021)
Me	vapaa-ajantoimijat	kasaamme	KYLÄKOHTAISTA	lis-
taa	 jossa	näkyvät	KAIKKI	 lapsille	 ja	 nuorille	 suunnatut	
kerhot & toiminnot. Lista laitetaan kunnannettisivulle. 
Eli TE järjestöihmiset & kaikki aktiivit ilmoitatteko säh-
köpostiosoitteeseen	 marko.aijala@	 siikajoki.fi	 toiminto-
janne	NIMI,	AIKA/PAIKKA,	KOHDERYHMÄ,	Yhteyshen-
kilö.	Korostan	–	tavoitteena	on	saada	KAIKKI	kerhot	ja	
toiminnot	 listattua	–	ei	pelkästään	 liikunnalliset!	Kiitos	
lasten, nuorten ja perheiden puolesta jo etukäteen! :)

MASSALIIKUNTAKAMpANjA ELI 
MARRASKUINEN KUNTOSALIKUUKAUSI
Osallistujen	 kesken	 on	 arvottu	 palakintoja.	 Arvonnan	
voittajat ilmoitetaan www.siikajoki.fi sekä liikuntatoimen 
facebookissa :)
Seuraava	 MASSALIIKUNTAKAMPANJA	 onki	 helmi-	 ja	
maaliskuun Kansanhiihto. Tässä tiedotteessa liitteenä 
kampanjan suorituskortti seuraavalla sivulla.

Tärkeä tiedotus
kirjaston asiakkaille!

OUTI-kirjastoista lainatun aineiston
myöhästymismaksut nousevat 4.1.2021 

0,15 eurosta 0,30 euroon päivältä. 
Yhtä lainaa koskeva maksujen maksimimäärä

nousee 5 eurosta 6 euroon. Myöhässä olevien
lainojen maksut nousevat takautuvasti 4.1., eli
päiväkohtainen maksu myös menneiltä päiviltä

kaksinkertaistuu. 
Kannattaa siis palauttaa tai uusia lainat ajoissa.
Uusimisen voi tehdä OUTI-verkkokirjastossa tai
ottamalla yhteyttä kirjaston asiakaspalveluun

(kirjasto@siikajoki.fi tai p. 040-3156303).
OUTI-verkkokirjasto: https://outi.finna.fi
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LIIKUNTASALIVUOROT
Sivistylautakunnan päätöksellä salivuoroista laskute-
taan koko toimintakausi (syksy / kevät). Syksyn vuorot 
laskutetaan tammikuun alussa.(joulukuun ajalta ei luon-
nollisesti tule laskua)

YHDISTYSASIAA !
Seutukunnallista kuntien ja järjestöjen yhteistyöasia-
kirjaa on työstetty loppuvuoden aikana. Tavoitteena on 
saada asiakirja valtuustoille alkuvuodesta. Meidän kun-
nassahan on oma yhteistyöasiakirja jo tehtynä:
https://siikajoki.fi/yhteistyoasiakirja-ja-avustukset
Siikajoen kunnan oma Järjestöilta johon on tulossa use-
ampia tahoja esittelemään toimintaansa.
(PoPLi, Työtä, taitoa ja tukea -hanke…..)

Järjestöilta pidetään (etänä) 18.1.2021 :) MUISTAT-
HAN ILMOITTAUTUA TILAISUUTEEN marko.aijala@
siikajoki.fi 13.1.2021 klo 15 mennessä !
Saat	18.1.	(päivällä)	teams-kutsun	tilaisuuteen.
T.	 Siikajoen	 kunnan	 järjestöyhdyshenkilö	marko.aijala@
siikajoki.fi   

pALAUTE jA SEN MERKITYS
Muistakaa laittaa palautetta liikuntapaikoista & liikun-
taan liittyvistä asioista ! Palaute/tiedonkulku on ensi-
arvoisen tärkeää laajaan liikuntapaikkaverkostomme 
ylläpitämisessä	–	kiitos	:)
Hyvää ja liikunnallista alaku talavia :)
t.	Liikuntasihteeri	Make,	0403156241
marko.aijala@siikajoki.fi
Facebook : Siikajoen liikuntoimi&virkistysalueet 
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pOpLIN YHDISTYKSISTÄ HYVINVOINTIA 
-HANKE jÄRjESTÄÄ TAMMIKUUSSA 
MAKSUTTOMIA KOULUTUKSIA 
YHDISTYSTOIMIjOILLE. 
Tutustu koulutuksiin ja ilmoittaudu mukaan!
Tietoturva- ja tietosuojakoulutus urheiluseuroille 
ja yhdistyksille	 -	 Webinaari	 13.1.	 klo	 18.00-20.00.	
Ilm.7.1. mennessä.
Facebookin alkeet yhdistystoimijalle - Webinaari 
19.1.	klo	18.00-19.30.	Ilm.	12.1.	mennessä.
Taloushallinnon webinaari urheiluseuroille ja yhdis-
tyksille - Webinaari 20.1. klo 17.30-20.00. Ilm. 10.1. 

mennessä.
Instagramin alkeet yhdistystoimijalle - Webinaari 
26.1.	klo	18.00.19.30.	Ilm.	19.1.	mennessä.
Yhdistys työnantajana	 -	Webinaarit	 25.	 ja	 27.1.	 klo	
17.30-19.30. Ilm. 20.1. mennessä.
Yhdistysviestinnän alkeet - Webinaari 2.2. klo 17.30-
19.00.	Ilm.	28.1.	mennessä.
perheliikunnan ohjauksen perusteet (tulossa) - Lähi-
koulutus Kempeleessä 13.2. (Tarkka aika ja paikka tar-
kentuu myöhemmin.)
Tutustu popLin tuleviin koulutuksiin tarkemmin uudis-
tuneilla nettisivuillamme: www.popli.fi/tapahtumat
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SIIkaJOEn nUOrISOPaLvELUT

Etsivä	nuorisotyöntekijä	Jenna	Niemelä	p.	040	3156	243
Nuoriso-ohjaaja	Elina	Matkaselkä	p.	040	3156	255	
Nuorten	työvalmentaja	Elina	Jaakola	p.	040	3156	256
etunimi.sukunimi@siikajoki.fi

FACEBOOKISSA
Siikajoen Nuortentalo Ruori
Satelliitin Jenna
Satelliitin Elina
Siikajoen Nuoriso-ohjaaja Elina
 
INSTAGRAM 
NuortentaloRuori 
sateliiitin_jenna
satelliitin_elina
Siikajoennuorisotoimi_ellu

JOKO SÄÄ SEURAAT MEITÄ SOMESA? 

tiktok: nuortentaloruori     snäpchat: Nuortentalo Ruori

Mukavaa alkavaa vuotta ja terveisiä nuorisotoimesta! 
Aloitamme	 uuden	 vuoden	 poikkeusoloissa	 ja	 toimim-
me tammikuussa pääsääntöisesti etänä. Nuortentalo 
Ruori on toistaiseksi suljettu, emmekä järjestä paikan 
päällä toimintaa. Olemme kuitenkin tavoitettavissa mm. 
puhelimitse ja somessa, joten ollaan yhteydessä! Meillä 
on myös tarjolla monenlaista toimintaa, joista tietoa löy-
dät täältä! Lisäksi kannattaa ottaa seurantaan meidän 
some kanavat, joista löydät aina ajankohtaiset tiedot! ! 
Tsemppiä arkeen ja voi hyvin :)

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

Kaikki kunnan nuorisopalvelut löytyvät osoitteesta Pek-
kalantie 11. Täällä sijaitsee nuortentalo Ruori.  Lisäksi 
nuortentalo Ruorilta löytyy Siikajoen 4H-yhdistys sekä 
kunnan liikuntatoimi.

NUORTEN TYÖVALMENNUS (NUORTEN 
pAjA)
Siikajoen nuorisotoimessa järjestetään Satelliitti-työval-
mennusta. Valmennuksessa harjaannutetaan arjessa, 
vahvistetaan sosiaalisia taitoja sekä työssä ja opiskelus-
sa tarvittavaa osaamista, tehdään oppilaitos- ja työpaik-
kavierailuja ja tutustutaan eri ammatteihin. Työvalmen-
nus on ryhmämuotoista ja kokoontuu kolmesti viikossa. 
Työvalmentaja tukee nuorta tarpeen mukaan myös yksi-
löohjauksella. Mikäli olet alle 29-vuotias työtön tai muu-
ten vaikeassa työmarkkina-asemassa oleva siikajokinen 
nuori, on sinun mahdollista tulla mukaan toimintaamme. 

Mikäli kiinnostuit toiminnasta, ota rohkeasti yhteyttä 
nuorten	työvalmentaja	Elinaan	p.	040	3156	256

ETSIVÄ NUORISOTYÖ
Etsivä	nuorisotyö	on	kaikille	15-29-vuotialle	nuorille	tar-

kOIraHIIHTOvUOrOT 
Hietamaan Vapaa-Aikakeskus, Ruukki
•	maanantai	klo	9-12,	keskiviikko	klo	19:30-	(22:00)	
ja	lauantai	klo	18.00	-(22:00)	
Häkkilänkangas, Revonlahti
•	keskiviikko	klo	12:00-17:00
Kirkkokukkula
•	maanantai	ja	perjantai	klo	19:30-	(22:00),	
keskiviikko klo 9-12
Oravametsä, paavola
•	sunnuntai	klo	11:00-13:00
Sisurata, Siikajoenkylä
•	maanantai	ja	torstai	klo	19:30-	(22:00),	
perjantai klo 9-12 
Tönkyräkangas, Luohua
•	maanantai	ja	perjantai	klo	19:30-	(22:00)
Koirahiihtäjät: Lapsi – ja oppilasryhmät huomioitava !

Muista lämmitellä ja käyttää koira tarpeilla ennen la-
dulle menoa. Pidetään latu puhtaana ja siivotaan mah-
dolliset jätökset. Iloisia hiihtohetkiä kaikille.
Latukäyttäytyminen
•	Koiria	tulee	aina	kohdella	hyvin.	Fyysinen	kurittaminen	
ja epäinhimillinen kohtelu on kiellettyä.
•	Huolehdi,	että	koirasi	rokotukset	ovat	kunnossa,	 jos	
hiihdät paikoissa, joissa käy myös muita koiria.
•	Sairaalla	tai	loukkaantuneella	koiralla	ei	tule	vedättää

•	 Älä	 anna	 koirasi	 juoksen-
nella irti ladulla tai parkki- 
alueella
•	Jätä	 toisia	koiria	kohtaan	
hyvin aggressiivisesti käyt-
täytyvä koira kotiin tai laita 
koiralle kuonokoppa
•	Kahdella	koiralla	hiihdettäessä	on	suositeltavaa	käyt-
tää seisinkiä (naru, jolla koirat yhdistetään kaulapan-
noista toisiinsa)
•	Ole	 huomaavainen	muita	 ladulla	 liikkujia	 kohtaan.	 Il-
moita tulostasi hyvissä ajoin ja ilmoita tarvittaessa kum-
malta puolelta ohitat (”tulen vasemmalta/oikealta”). 
Ohituksen jälkeen kiitoksen lausuminen sivuun väistä-
neelle ei juurikaan hidasta vauhtia ja antaa lajin harras-
tajista positiivisen kuvan.
•	 Toista	 koirahiihtäjää	 ohittaessasi	 ilmoita	 niin	 ikään	
ohitusaikeistasi hyvissä ajoin ja suorita ohitus ripeästi 
koiraasi kannustaen. Ohitettava varautuu ohitustilan-
teeseen siirtymällä ladun jompaan kumpaan laitaan ja 
antamalla ohittajalle reilusti tilaa ohittaa. Ohitettava 
voi ohitustapahtumaa nopeuttaakseen hiukan hiljentää 
vauhtiaan ja lyhentää vetonarua.

VUL:n koirahiihto-opas: 
https://www.vul.fi/lajiesittelyt/koirahiihto-opas/
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koitettu palvelu. Etsivä nuorisotyöntekijä auttaa nuorta 
juuri niissä asioissa mihin nuori itse kaipaa apua. Mikäli 
kaipaat vastausta tai apua johonkin asiaan, etkä oikein 
tiedä keneltä kysyä, voit kysyä etsivältä nuorisotyön-
tekijältä. Etsivään voit olla yhteydessä milloin vain, esi-
merkiksi jos: motivaatiosi on hukassa tai koulunkäynti 
tökkii, tarvitset apua työnhaussa, työhakemuksien tai 
CV:n tekemisessä, tarvitset apua raha- tai tukiasioissa 
tai haluat jutella luottamuksellisesti mieltäsi painavista 
asioista. palvelu on nuorille maksutonta, luottamuk-
sellista ja aina vapaaehtoista. Työntekijä on vaitiolo-
velvollinen ja toimii aina sinun luvallasi. Halutessaan 
tukea voi saada myös nimettömästi.

Yhteyttä etsivään nuorisotyöntekijään voi ottaa nuo-
ri itse tai nuoren vanhemmat tai kaverit. 

Työpisteeni löytyy Nuortentalo Ruorilta osoitteesta 
Pekkalantie 11. Minuun voit olla yhteydessä soittamal-
la tai laittamalla viestiä Whatsappissa, Facebookissa, 
Snapchatissa tai tulla jututtamaan Ruorille! Ole roh-
keasti yhteydessä! Mietitään yhdessä ratkaisuja elä-
män haastaviin tilanteisiin ja mieltä painaviin juttuihin. 
Puhelin numeroni on 040 3156 243
Siikajoen Etsivä nuorisotyöntekijä
Jenna Niemelä

MUN ELÄMÄ-TAIDEpROjEKTI 
SIIKAjOKISILLE 13-29-VUOTIAILLE 
NUORILLE!
Miltä sun elämä näyttää? Mikä on sulle tärkeetä? Onko 
elämässäsi jokin haaste jonka haluaisit tehdä näkyväk-
si taiteen avulla? Jos vahvuutenasi on taiteellisuus tai 
haluat kokeilla jotain uutta, niin tää on just sua varten! 

Keräämme taideteoksia helmikuun 2021 loppuun 
asti. Tee oma teoksesi ja toimita se meille. Teos voi olla 
esim. maalaus, valokuva, video tai äänitys. Keväällä teok-
set pääsevät esille näyttelyyn, jonka teemana on nuor-
ten elämä! Mikäli kiinnostuit lisätietoja saat Jennalta p. 
040	315	6243.

KOKKAILUA YHESSÄ, MUTTA ERIKSEEN!
15-29-vuotias	 nuori!	 Kiinnostaisiko	 sua	 opetella	 teke-
mään monipuolisemmin ruokaa? Nyt siihen olis mahol-
lisuus! Kokkailemme yhessä etäyhteyksien kautta 12.1 
klo 9-12.  Nuoret saavat hakea ruokatarvikkeet nuor-
tentalo Ruorilta.  Mikäli haluat osallistua tai kaipaat lisä-
tietoa	ole	yhteydessä	etsivä	Jennaan	p.	040	3156243.	
Ilmoittaudu	mukaan	viimeistään	8.1.

KOKEMUS-ASIANTUNTIjA AINO
Saamme	vieraaksi	Ainon	28.1.	klo	12-14.	Pääset	kuun-
telemaan	Ainon	kokemuksia	etäyhteydellä.	Aiheena	on:
”Syvältä synkkyydestä takaisin auringon valoon.
Nuoruusiän vakavasta masennuksesta toipuminen 
sekä aikuisiällä epävakaan persoonallisuushäiriön kans-
sa kamppailu”
Linkki jaetaan lähempänä Jennan ja Elinan some-kana-
villa! Ota seurantaan Satelliin Jenna ja Satelliitin Elina

SIIKAjOEN SATELLIITIN DISCORD-pALVELIN 
Palvelin	on	suunnattu	siikajokisille	15-29-vuotiaille	nuo-
rille. Discordista löydät Siikajoen Satelliitin palvelimen, 
josta löytyy tietoa palveluista sekä vinkkejä mm. työllis-
tymiseen, opiskeluun ja harrastuksiin. Discordissa voit 
myös vapaasti jutella muiden nuorten kanssa ja vaihtaa 
kuulumisia ja ottaa yhteyden Siikajoen etsivään nuori-
sotyöntekijään. Osoite Satelliitin palvelimelle:  https://
discord.gg/ZHfRhBR

Siikajoen etsivän nuorisotyöntekijän löydät Discordis-
sa nimellä: SatelliitinJenna#4193

HEVARI-RYHMÄ 18-29-VUOTIAILLE 
NUORILLE
”Ryhmä niille, jotka eivät tykkää ryhmistä”
Ryhmässä pohdimme harjoitusten ja yhteisen keskus-
telun avulla mm. millaista arkesi on sekä millaisia voima-
varoja, vahvuuksia, tunteita, unelmia, haaveita ja toiveita 
tulevaisuudesta sinulla on?

Ryhmä kokoontuu etäyhteyksin teamsin kautta keski-
viikkoisin klo 12-14, 13.1. alkaen. Kokoonnumme yhteensä 
10	kertaa	kevään	aikana.	Ilmoittaudu	mukaan	8.1.2021	
mennessä	etsivä	Jennalle	p.	0404143156243

pINTAA SYVEMMÄLLE-RYHMÄ
Tammikuussa 13-17- vuotiaille nuorille starttaa Pintaa 
syvemmälle-ryhmä discordissa! Jutellemme kirjoitta-
malla elämästä ja tunteista. Lisäksi nuoret pääsevät 
pelaamaan tunteisiin liittyvää peliä. Ryhmä kokoontuu 
kolmen tapaamiskerran ajan tammikuussa ja voit osal-
listua nimettömästi nimimerkillä. Ryhmä kokoontuu il-
tapäivisin	klo	15.30-17.00	kerran	viikossa.	Ilmoitamme	
päivän kun saamme ilmoittautuneiden määrän ja jaet-
tua	ilmoittautuneet	pieniin	n.	3-5	hengen	ryhmiin.	

Ilmoittaudu	 8.1.2021	 mennessä	 viestillä	 nuoriso- 
ohjaaja	Ellulle	p.	040	3156255.	Kirjoita	viestiin	nimi	ja	
ikä.

VERKKARIT- NUORTENTALO RUORIN 
VERKKONUOKKARIT DISCORDISSA! 
Nuorten verkkonuokkarit on avoinna Discordissa tiistai-
sin	12.1.,	19.1.	 ja	26.1.	klo:	16-18,	perjantaisin	15.1.,	pe	
22.1.	ja	pe	29.1.	klo:	18-20.		Verkkareilla	on	paikanpäällä	
nuorisotoimen työntekijöitä, lisäksi luvassa on juttelua 
hyvällä tvistillä, tietovisailua ja muuta mukavaa osallista-
vaa toimintaa!
Nuortentalo Ruorin palvelimelle pääset:
https://discord.gg/QxEJ9Wk

INSTALIVET TULEVAT jÄLLEEN! 
Tammikuussa	perjantaisin	(15.1.,	22.1.	ja	29.1.)	klo:17.00	
starttaa nuortentalo Ruorin instalivessä pulinalive. 
Pulinalivessä jutskaillaan päivän polttavista puheenai-
heista, livessä mukana vierailevia tähtiä ja sullakin on 
mahis osallistua liveen kirjoittamalla chattiin tai tulemal-
la mukaan liveen. 
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mUUT

Mikäli uusia koronarajoiutuksia ei tule, vuonna 2021 Eläkeliiton Ruukin yhdistyksen toiminta jatkuu 
seuraavasti:
Ruskakerho aloittaa TORSTAINA 14.1. klo 12 (huom! uusi kellonaika) ja jatkuu sen jälkeen joka parillisen 
viikon	TORSTAI	samaan	aikaan	eli	klo	12	Kreivinsaaressa.	
Boccia alkaa ke 13.1. klo 14.40. Jatkossa sitä pelataan keskiviikkoisin yhdessä Ruukin invalidien kanssa 
klo 14.40 Ruukin liikuntahallissa (ent. yläasteen sali). 
Revonlahden kuntoiluryhmä aloittaa maanantaina 4.1. klo 14 kokoontuen sen jälkeen joka maanantai 
samaan aikaan koulun kuntosalilla. Mukana myös Tavalliset Tallaajat. Ruukin kuntoiluryhmä ja Tavalliset 
Tallaajat	Ruukin	kuntosalilla	(pesäpallokentän	vieressä)	tiistaisin	klo	10	alkaen.	Ryhmä	aloittaa	5.1.
Seurailkaa ilmoittelua yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa elakeliitto.fi/yhdistykset/ruukki - facebookissa - 
Siikajokilaakson järjestöpalstalla - ja kuntatiedotteessa. 
Koronan suhteen noudatetaan annettuja varotoimia eli pidetään riittävät turvavälit, huolehditaan käsi-
hygieniasta ja käytetään maskia, jos ohjeet sitä vaativat. Tulkaa paikalle vain, jos teillä ei ole flunssan tai 
muita oireita! Jos varoajat pitenevät, noudatetaan annettuja päivämääriä.
Yhdistyksen toimintaa (esimerkiksi jäseneksi liittyminen) koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä puheenjohta-
ja Matti Lassilaan	puh.	0407265401,	sähköposti	lassila.matti@kotinet.com	tai	sihteeri Riitta pietarilaan 
puh.	0505500503,	sähköposti	riitta.pietarila@ph-parts.com.

 PAAVOLAN NUORISOSEURA
 Nuorisoseurantalo (Kirkkotie 14, Paavola)
 Suunnitteletko juhlaa, tapahtumaa, kokousta tms. 
 Nuorisoseurantaloa vuokrataan tilaisuuksien jär- 
 jestämiseen, ota yhteyttä (puh.joht. Olli Kärsämä  
 p. 050 533 9331, Jari Sihvonen p. 040 411 6350,
 sähköposti: paavolannuorisoseura@gmail.com) 
 voit käydä tutustumassa taloon. Kauttamme 
 myös pitopalvelu. www.facebook.com/pnstalo 
 Jäsenmaksut vuodelle 2021:
 Henkilöjäsenyys 5 €
 Kuntosali (6 kk) 20 €
 Kuntosali (6 kk) 17 € (seuran jäsenille)
 Tilinumero: FI27 5317 0310 0017 37
 Nuorisoseurantalon kuntosali 
 suljettu toistaiseksi, seuraa ilmoittelua!
 Defibrillaattori Paavolan Nuorisoseurantalolla.
 Katso lisätietoa kotisivulta www.paavolanns.fi
 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

Toimimme talkooperiaatteella alueemme
parhaaksi. Toimintaamme kuuluu monia

tapahtumia ja alueen viihtyvyyttä edistäviä
hankkeita sekä kotiseutumuseon ylläpito.

Yhdistys tarvitsee panostasi yhteisen hyvän 
eteen. Vuoden 2021 jäsenmaksu 5 euroa/hlö
tai 10 euroa/perhe tai kannatusmaksu 20 eur.

Tilinumero: FI12 5317 0340 0044 95
Kiitokset kannatuksestasi!

 Paavolan valaistu kuntorata suuntaa Nuoriso- 
 seuralta Laurinsaareen, jossa taukopaikkana    
 laavu. Radan edestakainen pituus n.3,5 km. 
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Apua elämän myrskyihin 
 

Osaavaa neuvontaa tueksi arkeen:  

 Joku läheinen uhkailee väkivallalla tai on väkivaltainen 

 Lapsi kokee ja näkee väkivaltaa 
 Vanhemmat tarvitsevat apua ja tukea vauva arkeen 

 Äidin voimavarat loppuneet synnytyksen jälkeen 
 Lapsiperheen vanhemmat eroavat ja tarvitsevat tukea eron 

aiheuttamiin muutoksiin. 

 Lapsen ja vanhemman tapaamiseen tarvitaan turvalliset 
olosuhteet 

Teemme myös ennalta ehkäisevää työtä perheiden eteen. 

 
 
PALVELUT OVAT MAKSUTTOMIA ASIAKKAILLE! 
 

Tiedoksi, Koronavirusepidemian aiheuttamat muutokset 
toimintaan flunssaoireisia asiakkaita ei voida ottaa vastaanotolle, 
mutta voidaan korvata tapaaminen etäyhteydellä, sähköpostilla tai 
puhelimitse. Turvakoti tarjoaa apua myös flunssaoireisille. 

Ensi- ja turvakotien liitto on tehostanut verkkoauttamista kaikille 
asiakasryhmille! Tutustu tarjontaan. 

APUA VERKOSSA!  

Ensi-ja turvakotien liiton chat-palvelut auki päivittäin klo 12-18, 
lauantaisin  klo 14-17.  

Lasten ja nuorten chat klo 15-17. 

 

 
 

ENSI-TURVAKOTI 
24/7 

  044 - 2824211 

 

TAPAAMISPAIKKA 
050 - 3527528 

 

LÄHISUHDEVÄKI-     
VALTATYÖ 

050 - 3294597 

 

LASTEN 
AUTTAMISTYÖ      
050 - 3294597 

 

ERO 
LAPSIPERHEESSÄ 

044 - 2404992                    

 

 

RAAHEN ENSI-JA 
TURVAKOTI R.Y 
Fellmaninpuistokatu 

11,92100 Raahe 

www.raahenensijaturvakoti.fi 

Toiminnanjohtaja 
 Päivi Sippala  
0503500704 
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 PAAVOLAN VESI OY   TIEDOTTAA                           
HANKKEET 
Vuoden 2020 aikana on investoitu vanhan verkoston saneeraamiseen ja uusien vedenottamoiden tutkimi-
seen ja rakentamiseen. Vesilaitosten osalta on aloitettu suunnittelu Koivula 1 ja 3 vedenkäsittelylaitosten 
muuttaminen kalkkikivialkalointilaitoksiksi ja niiden rakentaminen toteutetaan vuosina 2021-2023. Viemärilai-
toksen lietteen käsittely muuttuu ensi vuoden alusta ja se jatkossa käsitellään biokaasulaitoksella ja lisäksi 
varaudumme ympäristönsuojelumääräysten tiukentumisen johdosta tarvittaviin lisäinvestointeihin jäteveden-
puhdistamoilla.  

Vedenjakeluverkoston ikääntyessä on laitoksen toimintavarmuuden säilyttämiseksi tulevien 15…20 vuoden 
aikana saneerattava merkittävä osa verkostosta, sillä vanhimmat osat siitä ovat jo yli 50 vuotta vanhoja. 

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. Myös ky-
seisten tilojen ikkunoiden ja ovien tiivistys tulisi tarkastaa. Teknisen tilan lämmityskattiloiden korvausilma-
aukot tulisi sijoittaa riittävän etäälle vesijohtolaitteista. Mikäli vesimittari ei sijaitse kiinteistön lämpimissä ti-
loissa, tulisi tilaan asentaa minimissään pakkasvahtitoiminnolla varustettu sähköpatteri. On huomioitavaa, 
että vesijohtolaitteiden jäätymistä voi esiintyä myös uusissa omakotitaloissa.  

Kovilla pakkasilla voidaan vesijohdon jäätymistä estää pienellä veden juoksuttamisella kiinteistön hanasta. 
Juoksuttamisesta aiheutuva kustannus on pieni verrattuna jäätyneen vesijohdon sulatuksesta aiheutuvaan 
kustannukseen. On huomattava, että juoksutusta on jatkettava vielä pari päivää sen jälkeen, kun pakkaset 
ovat jo hellittäneet, sillä johtojen jäätymisiä esiintyy vielä sään lauhduttuakin.  

 UUDET MAKSUT (TAKSA)  

Paavolan Vesi Oy:n maksut ovat 1.1.2021 alkaen seuraavat: 

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

Veden käyttömaksu    1,40 €/m3  Veden käyttömaksuun vaikutus 0,67 €/kk 
Veden perusmaksu  9,05 €/kk/ty  Veden perusmaksuun vaikutus 0,25 €/kk 
Jäteveden käyttömaksu    2,07 €/m3  Jäteveden käyttömaksun vaikutus 0,83 €/kk 
Jäteveden perusmaksu  9,50 €/kk/ty  Veden perusmaksuun vaikutus 0,27 €/kk  

Liittymismaksut   Vesimaksujen yhteisvaikutus   0,92 €/kk 
Liittymismaksu vesijohtoon               1.500 €  Jätevesimaksujen yhteisvaikutus   1,10 €/kk 
Liittymismaksu viemäriin              2.400 €  Korotuksen yhteisvaikutus 2,02 €/kk 

 
Vesijohtoon liittyneelle 4 henkiselle taloudelle taksan korotus vaikuttaa vesimaksuihin noin 0,92 € / kk. 
Vesijohtoon sekä viemäriin liittynyt 4 henkiselle taloudelle, on korotuksen vaikutus noin 2,02 € / kk.  

Yhtiön taksaa on tarkastettu edellisen kerran 1.2.2020. Taksan muutoksen syynä ovat kohoavat toimintakus-
tannukset sekä yhtiön investointitason kasvu. Voimassa olevan vesihuoltolain mukaan vesihuollon maksujen 
tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset 
(Vesihuoltolaki 18§). Vesihuoltomaksut Siikajoen kunnassa ovat taksan muutoksen jälkeen Pohjois-Suomen 
vesilaitosten keskimääräisessä tasossa.  

Ajankohtaista asiaa paikallisesta vesihuollosta löytyy internetistä osoitteesta www.paavolanvesi.fi 
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SIIKAJOEN 4H-YHDISTYS
Siikajoen 4H-yhdistys, Pekkalantie 11, 92400 Ruukki.  
Puh. 040 527 9295, siikajoki@4h.fi,  www.siikajoki.4h.fi, 
www.facebook.com/Siikajoen4H

Pirkko sanoo KIITOS kaikille, erityisesti ihanille kerho-ohjaajille, sekä kaikille yhteistyökumppaneille Siika-
joen alueella. Toivotetaan Sanna Päivärinne tervetulleeksi uudeksi  Siikajoen 4H-yhdistyksen Toiminnajoh-
tajaksi. Sanna aloittaa 4.1.2021, yhteystiedot siikajoki@4h.fi, ja 040 5279295.

KERHOT
Kerhot aloitetaan sitten kun se on mahdollista. Toivotaan että pääsemme kerhoilemaan vielä tammikuun 
lopulla, mutta seuraa insta, face ja 4h-sivuja, tiedotamme aloituksista siellä. 

Ystävänpäivän askarteluista ja muista mahdollisista  
tapahtumista tiedotamme, kun se on mahdollista.
JOS SINULLA 13-18v. on kivakerhoidea, ota yhteyttä Sannaan 040 5279295.

JÄTEASEMA HAKEE 18v. TÄYTTÄNYTTÄ TYÖNTEKIJÄÄ, VIIKOTTAINEN TYÖAIKA 3H, 
JA MAHTAVAT TYÖKAVERIT- JOS HALUAT LISÄTIETOA OTA YHTEYS SIIKAJOEN  
4H-YHDISTYKSEEN, siikajoki@4h.fi, tai soita 0405279295.
Jäteasema palvelee normaalisti tiistaisin klo 16-19. Palvelemme asiakkaita 
yksi kerrallaan. Odota siis vuoroasi, ja tule paikalle vain terveenä.
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JOkaInEn YrITTÄJÄ On  
TarInan arvOInEn

Jokaisen yrityksen takana on henkilö, ihminen, joka on 
päätynyt, ajautunut, päässyt, halunnut tai vahingossa 
joutunut yrittäjäksi. Muitakin tapoja varmasti löytyy, 
mutta kun tauti yrittäjyyteen iskee, niin siinä vaiheessa 
ei auta muu kuin alkaa yrittämään. Jokaisen yrittäjän ta-
rina on erilainen, mielenkiintoinen matka onnistumisiin 
ja uudelleen yrittämisiin. Yhdistävä tekijä yrittäjissä sel-
keästi on: heidän resilienssinsä on korkea. Paineensie-
tokyky, kyky kohdata vastoinkäymisiä, sekä selviytymisen 
into ovat sisään rakennettuja ominaisuuksia.

Vuosi 2020 oli ainutlaatuinen matka Siikajoella toimivi-
en	timanttisten	yrittäjien	tarinoiden	maailmaan	VIRTA-
hankkeen puitteissa. Reilu neljäkymmentä yrittäjää ker-
kesivät kertomaan oman sekä ainutlaatuisen tarinansa, 
jotka ovat luettavissa sosiaalisessa mediassa. Matka 
jatkuu myös tänä vuonna, sillä hanke kestää syksyyn 
asti.	Alueellamme	on	paljon	yrityksiä	sekä	niitä	pyörittä-
viä yrittäjiä ja jokainen heistä on tarinan arvoinen. 

Kulunut vuosi oli koetinkivi monelle yrittäjälle, mutta vah-
va usko ja toivo tulevaisuuteen ei ole kadonnut minne-
kään. Epätoivon hetkilläkin nostaa se suomalainen sisu 
päätään ja usko omaan onnistumiseen säilyy. Uskotaan 
siihen, että Siikajoella yrittäjyys on virusta väkevämpää! 
Helppoa se ei aina ole, mutta jokainen yrittäjä jo aloit-
taessaan tiedostaa riskit. Yrittäjänä toimiessaan moni 
huomaa, että palkkatöissä pääsisi helpommalla, mutta 
vapaus päättää itsenäisesti asioista viehättää ja vie 
näin pidemmän korren. Onneksi on motivaatiota mo-
nella ryhtyä yrittäjäksi, sillä yrittäjyys kannattelee monta 
kuntaa sekä kaupunkia.

YHDESSÄ YHTENÄ

Yrittäjien kuntavaaliohjelma kuuluu tänä vuonna: ”Ei 
kuntaa ilman yrityksiä.” Kun se kantautui korviini, niin 
voin ilolla todeta, että Siikajoki on asiassa edelläkävijä. 
Tällä alueella on kailoteltu asiasta jo pari vuotta: ”Kunta 
ei pärjää ilman yrittäjiä, mutta yrittäjät pärjäävät ilman 
kuntaa.” Tarkoitus ei ole kuitenkaan erottaa näitä kahta 
tekijää toisistaan, sillä yhteistyö on se joka kannattaa. 
Siikajoen Yrittäjät ry:n tiimoilta kailotellaan iskulausetta: 
Yhdessä yhtenä ja Virta-hankkeessa huudellaan: Onnis-
tutaan yrittämällä!   

Siikajoella asiat ovat kokonaisuudessaan hyvin, alueel-
la on hyvä yrittää ja ymmärrystä yrittäjyyteen löytyy. 
Aina	 on	 kehitettävää,	 sillä	maailma	 ei	 ole	 valmis,	 eikä	
myöskään Siikajoki. Jokainen meistä voi ylläpitää alueen 
elinvoimaisuutta, suosimalla paikallisia palveluita, sekä 
suuntaamalla askeleensa alueemme yrittäjien ”pajoille”. 

Uuden vuoden lupaukset on tehty, mutta ne tuppaavat 
yleensä unohtumaan heti kun ne ääneen lausutaan. 
Nyt jokainen voi tahollaan luvata itselleen, että omalla 
toiminnallaan yrittää ylläpitää alueen elinvoimaisuutta. 
Kun edes yrittää ja tekee parhaansa, se riittää. Luvata 
voi myös, että puhuu hyvää takanapäin, kertookin tänä 
vuonna positiivisuudella pinnoitetun, sisällöltään suo-
pean tarinan, jota on mukava muistella taas tulevana 
vuonna.

VIRTA-HANKE  
– ONNISTUTAAN YRITTÄMÄLLÄ

Jokainen meistä tarvitsee virtaa, toisinaan lisävirtaa. 
VIRTA-hanke	syntyi	tästä	ajatuksesta.	Hankkeen	kautta	
pyritään edistämään Siikajoen alueen yrittäjien ja yritys-
ten toimintaedellytyksiä, sekä parantamaan tietoisuut-
ta maaseudulla toimivista yrityksistä sekä niiden tuotta-
mista palveluista ja tuotteista. Hankkeen tavoitteena on 
lisätä yrittäjyyden näkökulmasta katsottuna Siikajoen 
elinvoimaisuutta, viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta, josta 
hyötyvät niin yrittäjät, kunta, kuin kuntalaisetkin.

Hyppää	siis	VIRTA-hankkeen	vietäväksi!	Hankkeen	löydät	
Facebookista, Instagramista, LinkedInistä sekä YouTu-
besta	 käyttäjätunnuksella	 @virtahanke	 ja	 hakusanalla	
#onnistutaanyrittämällä.	 VIRTA-hanke	 toimii	 yrittäjyy-
den äänitorvena, jonka kaiku kuuluu yli kuntarajojen. 
Hanketta hallinnoi Ruukin Yrityspuisto Oy. Lisätietoja 
hankkeesta löydät: www.ryp.fi.

Pidetään alue elinvoimaisena, yhdessä yhtenä, onnistu-
en yrittämällä.

Kirsi Kivioja
VIRTA-hankkeen	projektipäällikkö

Siikajoen Yrittäjät ry:n puheenjohtaja & yleinen kailottaja
MainosDraivin yrittäjä & jäljen jättäjä
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ELÄKELIITON  
pAAVOLAN YHDISTYS

Hallituksen  
järjestäytymiskokous

Paavolan nuorisoseurantalossa
ti 12. tammikuuta 2021 klo 10.

Suunnitellaan alkavan 
vuoden toimintaa, nimetään 

vastuuhenkilöt eri toimikuntiin 
ym. ajankohtaiset asiat.

Hallituksen jäsenet, tervetuloa!

KUULOLÄHIpALVELU  
Ruukin Terveysasemalla  
keskiviikkona 20.1.2021  

klo 14-15. 
Yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa 
kuulokojeen käytössä, saatavana 
paristoja, letkua ym. Tervetuloa!

RAAHEN ALUEEN 
KUULO RY

Neste  
Revonlahti

HEIJaSTInTEmPaUS
- ÄLÄ MAASTOUDU LIIKENTEESSÄ

Tapahtuma järjestetään vuoden 2021 alussa, kun 
vallitsevat rajoitukset sen sallivat. Seuraa ilmoitte-
lua Facebookissa. Innokkaita talkoolaisia tarvitaan, 
joka	 kylältä.	 Voit	 ilmoittautua	Marialle	 040	51	87	
408,	Anulle	044	080	46	46.
PS. Heijastinlahjoituksia otetaan vastaan!

SEURAAVA SIIKASANOMAT  
2/2021 ILMESTYY TO 28.1.2021  

Aineistot MA 18.1. klo 15 mennessä  
os. kuntatiedote@siikajoki.fi

   Aineistopäivä    Julkaisupäivä
   viim. klo 15
3/2021  15.2.2021 25.02.2021
4/2021  22.3.2021 01.04.2021
5/2021  19.4.2021 29.4.2021
  

sanomat



jULKINEN TIEDOTE

Hyvät kaverit tulin kertomaan teille, että 
Tulkaa Mukaan! Hanke on virallisesti päättynyt.

Hankkeen oli tarkoitus olla kahden vuoden
pituinen. 

Aloitimme vuonna 2018 ja se päättyi
toukokuussa vuonna 2020.

Koronan takia me saimme jatkaa syksylle.
Hanke oli valtion erityisavustus, jolla edistetään
maahanmuuttajien kotoutumista Suomalaiseen

yhteiskuntaan.
Tulkaa Mukaan! Kerhon toiminnan

tarkoituksena oli kehittää kulttuuriymmärrystä,
koska toisen ymmärtäminen ja hyväksyminen on
ensimmäinen askel rakentamaan yhdessä uudet

tavat toimia.
Hanke pyrki tuoman paljon kaivattua

keskustelua, vuorovaikutusta ja toimintaa
Siikajoen kunnan alueella.

Hankkeen aikana saimme järjestettyä
kaikenlaisia tapahtumia, kuten esimerkiksi

kerhoja eri ikäisille osallistujille, lapsille,
nuorille ja aikuisille. 

Kulttuurimatkoja ja reissuja eri paikkoihin
Suomea, Ruokakulttuuri-iltoja Revonlahdella,

sekä Ruukissa.

Kaverit, tulin kertomaan Teille,että olemme
todella kiitollisia,että Te olitte meidän

kanssamme.
Kiitoksia kaikille osallistujille, tukiryhmälaisille,

yhteistyökumppaneille, Siikajoen
kunnalle,Ruukin koululle, Rehtorille ja Jukalle.

 
Kiitos!

Jacqueline Aguilera Velásquez
Tulkaa Mukaan! 

Hankkeen Koordinaattori

Tulkaa mukaan!


