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Jo reilun vuoden ajan olemme elä-
neet uudenlaisissa olosuhteissa 
kautta koko maapallon. Tuskin ku-
kaan osasi arvata viime keväänä, 
että korona -pandemia on voimis-
saan edelleen ja vaikuttaa meidän 
kaikkien elämään päivittäin.

Lumijoella tilanne on ollut rau-
hallinen ja vakaa, mutta nouda-
tamme koko Pohjois-Pohjanmaan 
alueella ja erityisesti Oulun seu-
dulla annettuja ohjeita, suosituk-
sia ja rajoituksia. Varaudumme ja 
yritämme samalla elää tätä uut-
ta normaalia arkea. Vain pieni osa 
ihmisistä voi käytännössä tehdä 
etätyötä, joten liikkumista kunta-
rajojen yli on hyvin paljon ja se pi-
tää jokaisen huomioida arjessaan. 
Perusohjeiden, kuten käsien pesun, 
käsidesin ja maskien käytön, ko-
koontumisrajoitusten ja riittävien 
etäisyyksien pidon noudattamista 
ei voi liiaksi korostaa. Teemme jo-
kainen voitavamme, toivottavasti.

Viime päivinä on valtakunnalli-
sesti rokotusuutisoinnin lisäksi kes-
kusteltu paljon ulkona liikkumisen 
tulevista rajoituksista. Lumijoella, 
pinta-alaltaan Helsingin kokoisella 
alueella, liikkumiseen ehdotetut ra-
joitukset olisivat asukaslukuun suh-
teutettuna kertakaikkisen ylimitoi-
tettuja. Kotiseudullamme on riittä-

västi avaruutta ja tilaa liikkua ulko-
na; turvavälien pito onnistuu lähes 
automaattisesti. Näiden suunnitel-
mien osalta onneksi rajoitukset ol-
laan kohdistamassa tässä vaihees-
sa vain Helsingin ja Turun seuduil-
le, jossa koronatilanne on vaikein. 

Kevään yksi isohko koronan ai-
heuttama muutos kunnille on kun-
tavaalien siirto huhtikuulta kesä-
kuulle. Lumijoellakin vaalien jär-
jestelyt olivat jo lähes valmiit huh-
tikuuta varten. Vaalien siirto ei ole 
mahdoton tehtävä, mutta vaali-
lainsäädännön mukaisesti vaali-
toimet aikatauluineen ovat hyvin 
muotosidonnaisia ja siksi tehtä-
viä uuden ajankohdan vuoksi on 
paljon. Ennakkoäänestysaika tu-
lee nyt olemaan poikkeuksellises-
ti kaksi viikkoa aiemman yhden si-
jaan, joten mahdollisuudet ”koro-
naturvalliseen” äänestämiseen tu-
levat olemaan mitä parhaimmat. 
Kuntavaaliehdokkaat saivat lisäai-
kaa kampanjoiden toteutukseen, 
vaikka koronarajoitusten vuok-
si mielikuvitusta ja luovuutta eh-
dokkaat joutuvat kyllä kampan-
joinnin onnistumiseksi ja ihmis-
ten äänestysinnon kasvattamisek-
si käyttämään.

Uusi valtuustokausi alkaa to-
dennäköisesti elokuun alussa. 

Pientä jännitystä on ilmassa aina 
uuden valtuustokauden alkaessa. 
Hyvälle yhteistyölle toivon jatkoa 
ja uusien päättäjien tuoreita aja-
tuksia Lumijoen kehityksen edis-
tämiseen. 

Lumijoen varhaiskasvatuksessa 
lapset pääsevät osallistumaan päi-
väkodin toiminnan suunnitteluun 
ns. lasten kokouksissa. Siihen ti-
laisuuteen haluan itsekin päästä 
mukaan kuulemaan toiveita ja iloa 
tulevasta. Koronarokotusten edis-
tyessä se voisi olla viimeistään syk-
syllä mahdollista.

Kevään iloa kaikille!

Paula Karsi-Ruokolainen
Lumijoen kunnanjohtaja

LUMIJOKI KUNTATIEDOTE 
2/2021

 

 

 

 

 

 
 

LÄHETÄ LUMIJOKI-KUVASI 
MUKAAN KISAAN JA VOIT 

VOITTAA 150€ LAHJAKORTIN!

Lumijoen kunta järjestää avoimen valokuvauskil-
pailun. Kuvauspaikan tulee olla Lumijoella. Valoku-
vauskilpailu sisältää neljä kilpailua vuodenaikojen 

mukaan. Valokuvauskilpailut päättyvät 
31.3 talvi, 31.5 kevät, 31.8 kesä ja 31.11 syksy. 

Kuvan on oltava osallistujan itsensä ottama. Kuvien moni-
muotoisuus paikkojen ja/tai kuvissa olevien ihmisten osalta 
on suotavaa. Varmista kuvissa esiintyviltä henkilöiltä suos-
tumus valokuvan käyttöön. Kuvien tulee olla hyvälaatuisia. 
Kaikkia yleisimpiä kuvaformaatteja voi käyttää. Esimerkiksi 

jpg-formaatissa kuvan tiedostokoko tulee olla vähintään 
noin 1 MB, jotta kuvan koko on riittävä.

Kilpailuun voi osallistua enintään 10 kuvalla ja vain 1 kuva/
osallistuja/kilpailu voidaan palkita. Kilpailuun osallistuvien 

kuvien käyttöoikeus jää Lumijoen kunnalle korvauksetta. 
Tekijänoikeus säilyy kuvaajalla.

Voit palauttaa kuvat sähköpostiin: valokuvakilpailu@lumijo-
ki.fi Viestin enimmäiskoko liitteineen voi olla 30 mb. Kirjoita 
viestin otsikoksi kuvakilpailu ja vuodenaika mihin osallistut.

Laita mukaan omat yhteystietosi, missä ja milloin kuva on 
otettu. 

Palkinnot: Jokaisen sarjan voittaja saa 150€ lahjakortin 
valitsemaansa Lumijoella sijaitsevaan yritykseen.

Voittajat valitsee Lumijoen kunnan brändityöryhmä 
n. kahden viikon päästä kilpailun päättymisestä. Voittajalle 
ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja kilpailun voittajien nimet 

julkaistaan kunnan kotisivulla ja facebook-sivustolla.

Onnea kilpailuun!
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ESIOPPILAIDEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMIN-
TA LUKUVUONNA 2021–2022

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja siihen hakeminen
Esioppilaille tarjotaan opetustoimen järjestämää aamu- ja iltapäivätoimintaa Lumijoen 
peruskoululla, koulun työpäivinä maanantaista perjantaihin, ajalla 11.8.2021–3.6.2022. 
Toimintaa ohjaavat koulunkäynninohjaajat. Aamutoiminta järjestetään klo 6.30–8.00 ja 
iltapäivätoiminta klo 12.00–17.00. Koulun loma-aikoina aamu- ja iltapäivätoiminnassa 
olevat esikoululaiset hoidetaan päiväkodilla.

Toimintaan osallistuminen on lapselle vapaaehtoista. Siihen haetaan hakulomakkeella. 
Hakulomakkeita saa koulutoimistosta tai sen voi tulostaa koulun nettisivuilta: www.lumi-
joki.fi  Varhaiskasvatus-ja-perusopetus/Perusopetus/ Aamupaiva-ja-iltapaivatoiminta/Ha-
kemus esioppilaiden ap-ip-toimintaan

Hakemus on palautettava perjantaihin 30.4.2021 mennessä Lumijoen koulutoimistoon, 
osoitteella Poutalantie 1, 91980 LUMIJOKI.

Toimintaan otetaan enintään 20 lasta ja valintaperusteena on ilmoittautumisjärjestys. Jos 
ohjausryhmään jää täyttämättä tai vapautuu paikkoja, toimintaan voi hakea erikseen lu-
kuvuoden aikana.

Perittävät maksut

Esiopetukseen käytetty aika (4 tuntia/päivä) on maksutonta, mutta esioppilaiden aamu- ja 
iltapäivätoiminta on maksullista.  Maksut määräytyvät seuraavasti:

   10 pv tai alle yli 10 pv
Aamutoiminta  13,00 €  26,00 €
Iltapäivätoiminta  52,00 €  104,00 €

Jos lapsi ei osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuu-
kausimaksusta. Jos lapsi ei sairautensa vuoksi osallistu toimintaan koko kalenterikuukau-
tena, maksua ei peritä. Toiminnasta irtisanoutuminen on tehtävä kirjallisesti kahta viikkoa 
ennen toiminnan lopettamista.

Mikäli samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä päivähoidos-
sa tai esioppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminnassa, on korkeinta maksua maksavalla per-
heellä oikeus sisaralennukseen. Mikäli perheellä on oikeus maksualennukseen/-vapautuk-
seen taloudellisin perustein, ei sisaralennusta myönnetä. Maksuista voi anoa vapautusta 
tai alennusta taloudellisin perustein.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvalle lapselle tarjotaan välipala. Toiminnassa sattu-
neen tapaturman hoito on lapselle maksuton. Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvalle 
lapselle ei järjestetä erikseen kuljetuksia.

Lisätietoja: toiminnan vastuuohjaaja Sinikka Heikkinen, p. 044 497 1801 tai 
sivistysjohtaja-rehtori Kari Satamo, p. 040 571 1462

OPETUSTOIMI TIEDOTTAA

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN 
HAKEMINEN LUKUVUODEKSI 2021–2022

Iltapäivätoiminnan järjestäminen ja siihen hakeminen
Lumijoen kunta järjestää perusopetuslaissa tarkoitetun koululaisten iltapäivätoiminnan 
osana Lumijoen peruskoulun toimintaa. Iltapäivätoimintaa tarjotaan koulun ensimmäi-
sen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä erityisen tuen päätöksen saaneille 3.–9. vuo-
siluokan oppilaille.

Iltapäivätoimintaa tarjotaan joko 570 tai 760 tuntia koulun työvuoden aikana kullekin toi-
mintaan osallistuvalle lapselle keskimäärin 3 tai 4 tuntia päivässä. 
Iltapäivätoiminta järjestetään Lumijoen peruskoulun tiloissa koulun työpäivinä ajalla 
11.8.2021 - 3.6.2022 kello 12.00–16.00 välisenä aikana.

Toimintaan osallistuminen on lapselle vapaaehtoista. Siihen haetaan hakulomakkeella. 
Hakulomakkeita saa koulutoimistosta tai sen voi tulostaa koulun nettisivuilta: www.lumi-
joki.fi  Varhaiskasvatus-ja-perusopetus/Perusopetus/ Aamupaiva-ja-iltapaivatoiminta/Ha-
kemus koululaisten iltapäivätoimintaan

Hakemus on palautettava perjantaihin 30.4.2021 mennessä Lumijoen koulutoimistoon, 
osoitteella Poutalantie 1, 91980 LUMIJOKI.

Toimintaan otetaan enintään 20 lasta ja valintaperusteena on ilmoittautumisjärjestys. Jos 
ohjausryhmään jää täyttämättä tai vapautuu paikkoja, iltapäivätoimintaan voi hakea erik-
seen lukuvuoden aikana.

Perittävät maksut

Iltapäivätoimintaan osallistumisesta peritään 100 €/kk päivittäin 4 tuntia toimintaan 
osallistuvalta lapselta tai 80 €/kk päivittäin 3 tuntia toimintaan osallistuvalta lapsel-
ta. Maksu peritään jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu iltapäivä-toimin-
taan. Jos iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä kuukaudessa tai lapsi osallis-
tuu toimintaan korkeintaan 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta. Sa-
moin, jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua iltapäivätoi-
mintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. 
Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. 
Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peri-
tään puolet kuukausimaksusta. Toimintaan osallistumisesta ei voida periä muita maksu-
ja. Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos huoltajan elatusvelvolli-
suus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä.
 

Iltapäivätoiminnan tavoitteet ja sisällöt

Koululaisten iltapäivätoiminnan tavoitteena on:
• tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua,
• että lapsi kokee olevansa hyväksytty ja arvostettu omana itsenään,
• iltapäivätoiminnan ryhmässä lapset oppivat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 

vaadittavia taitoja, kuten vastavuoroisuutta ja tunteiden ilmaisua ja säätelyä,
• edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä
• lisätä lasten osallisuutta ja tarjota lapsille monipuoliset mahdollisuudet osallistua 

ohjattuun ja turvalliseen toimintaan

Iltapäivätoiminnan sisällöt suunnitellaan Opetushallituksen antamien perusteiden pohjalta.
• Iltapäivätoiminnalle on ominaista toiminnan monipuolisuus, tarvelähtöisyys ja 

vapaaehtoisuus.
• Toiminta tukee lasten tasapainoista kehitystä ja elämänhallintaa edistämällä lapsen 

omatoimisuutta, yritteliäisyyttä, arjen taitoja, yhteistyötaitoja, luonnon ja ympäristön kun-
nioitusta sekä tarjoaa lapselle monipuolisia onnistumisen kokemuksia.

• Sisällöt suunnitellaan mahdollisimman ehyeksi ja monipuoliseksi kokonaisuudeksi. 
Toiminta tarjoaa sosiaalista vuorovaikutusta, esteettisiä kokemuksia, leikkejä, luovaa toi-
mintaa, vireyttä edistävää liikkumista ja ulkoilua sekä mahdollisuuden omaan toimintaan, 
rentoutumiseen ja lepoon.

• Aikaa on mahdollista käyttää myös koulutehtävien tekoon.

Iltapäivätoimintaan osallistuvalle lapselle tarjotaan välipala. 
Iltapäivätoiminnassa sattuneen tapaturman hoito on lapselle maksuton. Iltapäivätoimin-
taan osallistuvalle lapselle ei järjestetä erikseen kuljetuksia.

Eläkeliiton  
Lumijoen yhdistys ry
Hyvää pääsiäistä kaikille. Kevät näyttää etenevän kovaa 
vauhtia ja aurinko muistuttaa tulevasta valoisasta kesästä.
Lumijoella näyttää korona tilannekin olevan hyvä eikä uu-
sia tartuntoja ole tullut tietoon. Kuitenkin kannattaa ol-
la varovainen. Kanssa käyminen on tänä vuonna ollut elä-
keläiskerhoissa hyvin minimaalista. Toivottavasti tilanne 
paranee ja pystymme jonkinlaisia kokoontumisia järjestä-
mään vaikka ulkoilun merkeissä.
Toivotaan, että kesä tuo vastauksia tulevaan ja rokotukset 
saadaan koko väestölle turvaamaan meidän olosuhteita.

Hirvasniemen kyläyhdistys 
tiedottaa
Hirvasniemen kyläyhdistyksen kylätalo HirvasAreena sijait-
see hyvien liikenneyhteyksien varrella Lumijoella. Hirva-
sAreena soveltuu erittäin hyvin erilaisten kokousten ja ti-
laisuuksien pitopaikaksi. Kylätalolla on lisäksi mahdolli-
suus pelata mm. pingistä ja biljardia. Kyläyhdistys vuokraa 
HirvasAreenaa edullisesti käyttöösi niin pienemmälle kuin 
suuremmallekin porukalle. HirvasAreenasta saat lisätietoa 
kotisivuiltamme osoitteesta www.hirvasniemi.fi. Vuokraus-
asioissa voit ottaa yhteyttä Pirkkoon puh. 045-1123042. 

Terveisin kyläyhdistyksen hallitus

Varjakan Kyläyhdistys ry
Kesä tulee ja luottavaisin mielin olemme päättäneet järjes-
tää Wanhat mopot viivalla tapahtuman 3.7. 2021.
Ja uutta ohjelmaa, akvarellimaalauskurssi 15.-18.7.2021. 
Niina Finning tulee vetämään joogatunteja /päiviä kesän ai-
kana.
Maalauskurssin aikana järjestetään ilmaisia jooga tunteja, 
kaikilla mahdollisuus osallistua.
Katsotaan mitä rajoituksia corona tuo tullessaan mutta il-
moitamme sivuillamme tapahtumista enemmän, lähempä-
nä ajankohtaa.

Tervetuloa viihtymään Varjakkaan

Kotisivut : https://varjakankylayhdistys.webnode.fi/
Löydymme Facebookista nimellä Lumijoen Varjakan Kylä-
yhdistys ry
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SIVISTYSTOIMI TIEDOTTAA

KIRJASTO HIIDENKIVI 
TIEDOTTAA 

Kirjasto avoinna:
Henkilökunta paikalla
Ma-ke 12-19
To 12-16
Pe 12-15
Omatoimikirjasto kaikkina päivinä klo 10-21

Voit lainata ja palauttaa kirjastoaineistoa. Lehtilu-
kusali on käytössä. Pelikoneet ovat kiinni ja oleskelu 
kielletty toistaiseksi.

HUOM! Kirjaston valaistusta uusitaan. 
Kirjasto ja omatoimi on suljettu 6.-11.4. välisenä aikana.
Muistathan noutaa varatut kirjat kirjastosta ennen sulkua!

Kirjaston maksut 4.1.2021 alkaen
myöhästymismaksu  0,30 € / pv / nide
lyhytlainat   0,40 € / pv / nide
enintään / laina   6,00 €
ensimmäinen palautuskehotus 7 vuorokautta eräpäivän jälkeen 1,00 € 
toinen palautuskehotus 35 vuorokautta eräpäivän jälkeen 2,00 €
palautuskehotus lähetetään sähköpostilla tai kirjeenä.

Satutuokiot v.2021:
HUOM! Satutuokiot pidetään, mikäli korona tilanne sen sallii, huomioiden osallistu-
jarajoitukset!
Kuukauden viimeisenä maanantaina klo 9:30 – 10:30.
Satupäivät ovat: 26.4. ja 24.5.

Näyttelyt 2021
Maaliskuu: Saimi Rintala: Muistojen kuvia
Huhtikuu: Vapaa
Toukokuu: Päiväkodin näyttely
Kesäkuu: Koronavuoden satoa
Heinäkuu: Zsuzsa Demeter: Maalauksia
Elokuu: Vapaa

Mitä teit koronavuoden aikana?

Lähde mukaan ja tuo näyttelyyn tekemiäsi käsitöitä, joita olet tehnyt koronavuoden aikana!
Kootaan töistä näyttely Kesäkuulle. Voit tuoda käsityöt kirjastolle toukokuun lopussa 24.5-
28.5.2021

Näyttelyt löytyvät Lumijoen kunnan verkkosivuilta tapahtumakalenterista 
https://www.lumijoki.fi/#tapahtumat sekä kirjaston facebook - sivulta.
Vapaita näyttelyaikoja voit kysyä p. 050 4400375 tai kirjasto@lumijoki.fi
Ota rohkeasti yhteyttä vapaista ajoista!

Kirjastossa on lainattavissa LUISTELUTUKIA ! 
Luistelutuki lainataan kirjastokortilla, laina-aika 2 vkoa. 
Lainaajan täytyy olla täysi-ikäinen.

 

Huom! 

eKirjaston kokoelmissa on mm. lehtiä, kirjoja, elokuvia, soiton- ja laulunopetuskursseja ja 
klassista musiikkia. Nykyään voit myös lukea osaa aikakauslehtiä kotoa käsin. ePalveluihin 
tarvitset kirjastokortin ja pin-koodin, jonka saat kirjastosta.

NUORISOTYÖ 
NUORISOTILA Nöre, Toripolku 3, (kirjaston ”takana”)
AVOINNA 2021 Maaliskuu
Ma   17-20   nuoret (7.lk->)
Ke    17-20   nuoret
To    13-16   1.-6.-luokkalaiset
Pe    17-20   nuoret
Seuraa huhtikuun aukioloaikoja somekanavista.
facebook: Lumi Joki
instagram: lumijoen_nuorisotyo
snapchat: Salla Lumijoki
discord: Lumijoen Nuorisotyö Salla#1088
Facebook sivu: Lumijoen nuoriso- ja liikuntatyö

KESÄN 2021 RETKET POWER PARK –huvipuistoon Alahärmään ti 15.6.2021 
ja to 5.8.2021
Retket järjestetään yhteistyössä muiden rantalakeus kuntien kanssa voimas-
sa olevien rajoitusten sallimissa puitteissa.
Lisätietoja: Salla Mertala, 044 0556077, salla.mertala(at)lumijoki.fi
Seuraa tiedotusta kesän toiminnoista myös facebookissa ja instagramissa

Liikuntahalli ja kuntosali
Liikuntahalli ja kuntosali ovat rajoitetusti avoinna maaliskuun loppuun asti. Seu-
raa kunnan internetsivuja ja facebookissa sivua Lumijoen nuoriso- ja liikuntatyö 
huhtikuuta koskien.  

Nuorten kesätyöt
Nuorten kesätyöt kesälle 2021 ovat haettavissa 10.2. – 16.4.2021 sähköisesti tai 
paperiversiolla kirjastolla.
Kunnan kesätyöt ovat mm. ruohonleikkausta ja muita pihatöitä, museon valvon-
taa, kesäkerhon pitoa, kirjastolla työskentelyä, siivous tehtäviä eri yksiköissä ja 
päiväkodilla lapsiryhmissä työskentelyä. Työaika on joko 2 tai 4 viikkoa.
Lisäksi nuorten on mahdollista hakea kesätyöseteliä 10.2.-7.5.2021 välisenä ai-
kana yritykseen tai perustaa oma 4H-yritys.
Kesätyöseteliä yritykseen työllistyäkseen on mahdollista hakea myös paperi-
versiolla, jonka saa kirjastolta. Oman 4H-yrityksen perustamisen voi hoitaa vain 
sähköisesti.

Etsivä nuorisotyö on AINA luottamuksellista, nuorilähtöis-
tä, nuorelle maksutonta ja   vapaaehtoista.

Etsivä nuorisotyöntekijä Sonja Junnila on jäänyt äitiyslomalle. Etsivän nuo-
risotyöntekijän sijainen Sanna Pitkänen-Viinamäki aloittaa työnsä maa-
nantaina 29.3. 
 
Etsivä nuorisotyö auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat työ- ja koulutuselämän 
ulkopuolella tai tarvitsevat muutoin apua ja tukea päästäkseen tarvitsemiensa pal-
veluiden piiriin. Etsivä nuorisotyöntekijä tarjoaa nuorelle mahdollisuuden turvalli-
seen, luottamukselliseen ja pysyvään aikuiskontaktiin.

Asiakkaana oleva nuori määrää työskentelyn tahdin, ja työtä tehdään aina nuoren 
omista tarpeista ja ajatuksista liikkeelle lähtien. Apua saa esimerkiksi erilaisten lo-
makkeiden (KELA, TE-palvelut, koulut, jne.) täyttämiseen, työpaikkojen etsimiseen, 
työhakemusten kirjoittamiseen, aikojen (esim. lääkäri, sosiaalitoimi) varaamiseen, 
vapaa-ajan toimintoihin tutustumiseen, oppilaitoksiin tutustumiseen, raha-asioi-
den selvittelyyn, jne.

Yhteyttä etsivään nuorisotyöntekijään voi ottaa itselleen luontevimmalla tavalla jo-
ko nuori itse (yksin tai vaikka yhdessä kaverin kanssa), vanhempi, kaveri, tai muu 
nuorelle läheinen.

Etsivä nuorisotyöntekijä Sanna Pitkänen-Viinamäki, p. 050 5627561
@: sanna.pitkanen-viinamaki(at)lumijoki.fi             snapchat: elumijoki

Lumijoen Martat toivottavat 
jokaiseen kotiin aurinkoista ja leppoisaa kevättä. 

Hyvästä arjesta 
parempi maailma

MLL PERHEKAHVILA on edelleen koronan takia tauolla.
Ilmoitamme tilanteen muuttuessa facebookissa: Mannerhei-
min Lastensuojeliitto Lumijoen yhdistys ry tai voit tiedustella 
meiltä lumijoen.mll@gmail.com

Yhdistys muistaa tänäkin vuonna syntyneitä Lumijokisia vau-
valahjalla,jota voi tiedostella neuvolasta.

LEIKKIPÄIVÄ 2021
Leikkipäivä-viikkoa vietetään viikolla 16 (19.-24.4.) Viik-
ko huipentuu valtakunnalliseen Leikkipäivään lauantaina 
24.4.2021. Leikkipäivän teemana on ”Leikkien lähellä luon-
toa” , jolla halutaan nostaa esiin luonnon ja lähiympäristön 
merkitys leikissä. 
Tietoa ja ja vinkkejä saat nettisivulta: leikkipaiva.fi

Mannerheimin lastensuojeluliiton Lumijoen yhdistys
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LUMIJOEN  
4H-YHDISTYS 
TIEDOTTAA

LUMIJOEN 4H- YHDISTYKSEN KESÄTYÖT
Koronavirus on aiheuttanut jälleen 
kesätöiden osalta monenlaista epä-
tietoisuutta. Kesätyö valinnat ja pää-
tökset siitä, mihin työhön nuoria voi-
daan palkata ja saadaanko palkata, 
ovat kesken. Tiedotamme asiasta he-
ti kun se varmistuu. Kunnan kesätöi-
den haku loppuu 16.4. ja kesätyöse-

telin sekä 4H- yritystuen haku lop-
puu 7.5.2021. Lumijoen 4H- yhdistyk-
sen sivuilta löytyy hakuohjeet lumijo-
ki.4h.fi.

Tiedustelut: 
Taina Jaakola- Kuosmonen
040 7332443 

LUMIJOEN 4H- YHDISTYKSEN HARRASTEKERHOT

Iltapäivätoiminnan järjestäminen ja siihen hakeminen
Tällä hetkellä yhdistyksessämme pyörii seuraavat 4H- kerhot:

MA: 3-5 lk palloilukerho liikuntahallilla klo 15.30- 16.00 
TI: 1-3 lk kokkikerho kotitalousluokassa klo 15.00- 17.00 (TÄYNNÄ)
      0-1 lk liikuntakerho liikuntahallilla klo 16.00- 17.00 
KE: 0-2 lk kädentaitajat kepparikerho nuokkarilla klo 15.45- 16.45
TO: 3-6 lk safkansankarit kokkikerho kotitalousluokassa klo 15.00- 17.00
PE: 0-3 lk liikuntakerho liikuntahallilla klo 16.00- 17.00

Kerhon osallistumismaksu 17,50e/ Kevätkausi/ kerho, 4H- jäsenille ei ole kerhomaksuja, 
vaan he saavat kulkea kaikissa 4H- kerhoissa ilman erillistä kerhomaksua.

Jos haluat aloittaa uudessa 4H- kerhossa, kerhoon täytyy ilmoittautua ennen sinne tule-
mista, että tiedämme kertoa, mahtuuko kyseiseen kerhoon. Kerhopaikkoja on rajoitettu ko-
ronan vuoksi. Myöskään vanhemmat eivät voi tulla kerhotiloihin hakemaan/ tuomaan lap-
sia, vaan lapset haetaan ja tuodaan ulos. Ilmoittautua voit sähköisesti: https://lumijoki.4h.
fi/kerhot/ilmoittautuminen/ tai puhelimitse 040 733 2443.

JOS ET OLE VIELÄ JÄSEN, LIITY NYT! TARJOLLA PALJON LAADUKASTA HARRASTUSTOI-
MINTAA LAPSILLE, SEKÄ VALTAKUNNALLISIA ETUJA.

Yksilömaksu 35e/vuosi ja perhemaksu 70e/ vuosi, yhteensä kaikilta perheenjäseniltä.    
Liittymislomake: https://liity.4h.fi/

METALLIROMUNKERÄYS 

Pyrimme saamaan kesäkuulle metalliromun keräyslavat Lumijoen peruskoulun pihaan 
osoitteeseen Poutalantie 1. Tästä tiedotetaan tarkemmin facebook ja nettisivuilla. Akku-
jen keräyspaikka löytyy Lumijoen jäteasemalta. 

LANNOITESÄKKIKERÄYS 

28.7.2021 ke ja 29.7.2021 to klo 15- 21. Keräyspaikkana Petäjän tila, Petäjänkuja 34, Lu-
mijoki. Mikäli vastaanottoajat eivät sovi, ota yhteyttä 4H- yhdistykseen p. 040 733 2443. Sä-
kit jätetään niille merkittyyn paikkaan. 

40kg säkkien lajittelu ja pakkaus 
40kg:n säkit pakataan 50 kappaleen pakkauksiin seuraavasti:
1. 49 säkkiä niputetaan huolellisesti päällekkäin
2. Nippu kääräistään rullalle leveyssuunnassa
3. Säkkirulla pujotetaan yhteen säkkiin, joka on avattu päästä lyhyeltä sivulta 
 kokonaan

Lavahuppujen pakkaus 
Kolmesta kuuteen (3-6) lavahuppua taitellaan siistiksi nipuksi ja pakataan yhteen lyhyeltä 
sivulta auki leikattuun piensäkkiin. Pakkausta ei tarvitse sitoa. 

Suursäkkien pakkaus 
1. Sisä- ja ulkosäkkiä ei tarvitse erottaa toisistaan.
2. Jos säkissä on jäljellä lannoitetta, poista se kääntämällä ja ravistamalla säkkiä. 
 Tarvittaessa leikkaa pohja auki. (Muutama lannoiterae ei haittaa).
3. Sido 5-20 säkkiä nostolenkistä napakasti yhteen paalilangan pätkällä. 

VUODEN 2021 
KANNATTAJAJÄSENET 

Lumijoella toimii useita paikallisia 
yrittäjiä 4H- yhdistyksemme kannat-
tajajäsenenä tukien paikallista lapsi- 
ja nuorisotyötä. Otamme mielelläm-
me mukaan uusia kannattajajäseniä 
mukaan toimintaan, joten ole yhtey-
dessä jos haluat liittyä mukaan tuke-
maan tärkeää toimintaa! Yhteyden-
otot: Lumijoen 4H- yhdistyksen toi-
minnanjohtaja Taina Jaakola- Ku-
osmonen p. 040 7332433 tai lumijo-
ki@4h.fi.

YSIT TÖIHIN- TOIMINTAMALLI

Lumijoen 4H- yhdistys on mukana 
valtakunnallisessa opetus- ja kult-
tuuriministeriön tukemassa Ysit töi-
hin- toimintamallissa, jonka tavoit-
teena on saada kaikille halukkaille 
paikkakunnan yhdeksäsluokkalaisil-
le vähintään kahden viikon mittainen 
kesätyöpaikka. 
Vuonna 2021 toiminnassa on mukana 
65 4H-yhdistystä 92 kunnan alueella. 
Yhdeksäsluokkalaisia mukana on yli 
16 000. Kunta, yritykset, yhteisöt ja 
kotitaloudet palkkaavat nuoren kesä-
töihin vähintään kahden viikon ajaksi.
Lisäksi koulutamme kaikki paikkakun-
nan yhdeksäsluokkalaiset heidän kou-
lupäivän aikana Ajokortti työelämään- 
koulutuksella, jossa lisäämme heidän työelämävalmiuksia. 
Ajokortti työelämään- koulutusta ovat mukana tukemassa Liminganlahden Lions Club, se-
kä Oulun Osuuspankki. Kiitos tuesta!

KESÄTYÖHAASTE: HAASTAMME TEIDÄT KAIKKI LUMIJOEN 4H- YRITTÄJÄT TARJOAMAAN 
YRITYKSESTÄNNE KESÄTYÖPAIKAN REIPPAALLE NUORELLE! 

Lisätietoja kesätyöhaasteesta: https://4h.fi/toita/ota-nuori-toihin/4h-kesatyohaaste/ 

KURSSIT JA KOULUTUKSET

Seuraa tiedotusta facebook ja nettisivuiltamme liittyen harrastekursseihin, sekä koulu-
tuksiin. Myöhemmin keväällä tulee esimerkiksi 4H- yrittäjyyskoulutus uusille yrittäjille!
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Tilaisuuksia:

 − Kiirastorstain messu nettilähetyksenä ja sen jälkeen 
ehtoollisen vietto kirkossa to 1.4. klo 18, toimittaa 
Erja Oikarinen, kanttorina Maili Muuttola-Junkko-
nen. Nettilähetyksen jälkeen ehtoollista jaetaan kir-
kossa klo 20 saakka. Lämpimästi tervetuloa!

 − Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus nettilähetyk-
senä pe 2.4. klo 10, toimittaa Erja Oikarinen, kant-
torina Maili Muuttola-Junkkonen, kuoro avustaa.

 − Pääsiäispäivän messu nettilähetyksenä ja sen jäl-
keen ehtoollisen vietto kirkossa su 4.4. klo 10, toi-
mittaa Erja Oikarinen, kanttorina Maili Muutto-
la-Junkkonen, kuoro avustaa. Nettilähetyksen jäl-
keen ehtoollista jaetaan kirkossa klo 12 saakka. 
Lämpimästi tervetuloa!

 −  2. pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus nettilä-
hetyksenä ma 5.4. klo 10, toimittaa Erja Oikarinen, 
kanttorina Maili Muuttola-Junkkonen.

 − Sanajumalanpalvelus nettilähetyksenä su 11.4. klo 
10, toimittaa Jouni Kurkela, kanttorina Juha Pöykkö. 

 − Sanajumalanpalvelus nettilähetyksenä su 18.4. klo 
10, toimittaa Leila Ikonen, kanttorina Juha Pöykkö.

 − Messu su 25.4. klo 10 kirkossa, toimittaa Erja Oika-
rinen, kanttorina Maili Muuttola-Junkkonen.  Mes-
sun jälkeen yhteisvastuulounas seurakuntatalos-
sa, jos koronarajoitukset sallivat. 

 − Messu su 2.5. klo 10 kirkossa, toimittaa Erja Oikari-
nen, kanttorina Maili Muuuttola-Junkkonen. 

 − Messu su 9.5. klo 10 kirkossa, toimittaa Erja Oikari-
nen, kanttorina Maili Muuttola-Junkkonen.

 − Helatorstain messu to 13.5. klo 10 kirkossa, toi-
mittaa Erja Oikarinen, kanttorina Maili Muutto-
la-Junkkonen.

 − Messu su 16.5. klo 10 kirkossa, toimittaa Erja Oika-
rinen, kanttorina Maili Muuttola-Junkkonen. Kaa-
tuneiden muistopäivän seppeltenlasku.

 − Helluntaipäivän messu su 23.5. klo 10 kirkossa, 
toimittaa Erja Oikarinen, kanttorina Juha Pöykkö.

LUMIJOEN SEURAKUNTA

Työntekijät:
Kirkkoherra  
Erja Oikarinen 
p. 044 3161 434

Toimistosihteeri  
Jonna Vallström (ma ja ke 9-14) p. 044 7750 600

Lastenohjaaja  
Nella Koivunen (ma-ke)  p. 044 7750 601

Kanttori  
Maili Muuttola-Junkkonen  p. 044 7750 603

Seurakuntamestari  
Tarja Moilanen   p. 044 7750 604

Diakonia-asioissa ota yhteys kirkkoherraan.

Vapaat lasten päiväkerhopaikat:  
ota yhteys lastenohjaajaan.

Perhekerho kokoontuu, jos koronarajoituk-
set höllentyvät, seurakuntatalossa torstaisin  
joka toinen viikko klo 10-11.30 ohjaajana  
Maili Muuttola-Junkkonen. Seuraa ilmoituksia!

Viraston aukiolo: 
ma ja ke klo 9-14 
Ylipääntie 11
p. 044 7750 600, lumijoen.seurakunta@evl.fi

Ilmoitamme toiminnastamme: 
www.lumijoenseurakunta.fi
Rauhan Tervehdys –lehti,
facebook ja seurakunnan ilmoitustaulu.

Tilaisuuksissa noudatetaan voimassa- 
olevia koronarajoituksia. Tapahtumat  

toteutuvat, jos rajoitukset sallivat.


