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Kesä saapui helatorstain jäl-
keisenä viikonloppuna vauh-
dilla. Luonto heräsi harmaan-
ruskeasta horroksestaan ja 
maisemat muuttuivat ker-
ralla vihreäksi. Helteestäkin 
saimme jo tuntumaa, kun-
nes palattiin loppukevään 
tavanomaiseen koleuteen 
ja sateisiin. 

Valmistaudumme parhail-
laan kuntavaaleihin ja jän-
nitys tiivistyy vähitellen. Lu-
mijoella on saatu ehdokas-
listoille paljon uusiakin eh-
dokkaita, joten on mielen-
kiintoista nähdä, millä ko-
koonpanolla uusi valtuusto 
aloittaa toimintansa elokuun 
alussa. Valtuusto- ja lauta-
kuntatyöskentely on ollut lu-
mijokisten parhaaseen pyrki-
vää, joten tälle rakentavalle 
yhteistyölle on toivon me-
nestyksekästä jatkoa. Pal-
jon onnea kaikille ehdokkail-

le vaaleihin!
Ennen uuden valtuusto-

kauden alkua teemme Lu-
mijoella vielä isoja linjauk-
sia. Valtuustolle tulee pää-
tettäväksi uusi soteulkois-
tuksen-kilpailutus ja terveys-
aseman uudisrakennukses-
ta päättäminen. Valtuutetut 
ovat tärkeän edessä: pää-
töksillä vaikutetaan pitkäl-
le Lumijoen tulevaisuuteen. 
Uskommeko laatimaamme 
strategiaan itse – mikä on 
paras päätöksemme? Kaikki 
kuntalaiset ehtivät vielä vai-
kuttaa päätöksiin olemalla 
yhteydessä valtuutettuihin.

Tässä kuntatiedotteessa 
toisaalla kehitys- ja elinvoi-
matoimialan viranhaltijat 
Kyösti ja Ari kertovat kulu-
van vuoden suunnitelmien 
etenemisestä. Kannattaa lu-
kea; Lumijoelle on uutta tie-
dossa.

Sopivia säitä ja reipasta 
kesää kaikille!

Paula Karsi-Ruokolainen
Lumijoen kunnanjohtaja

LUMIJOKI KUNTATIEDOTE 
3/2021

KESÄINEN TERVEHDYS 
KEHITYS- JA ELINVOIMASTA 
ARVOISAT LUMIJOKISET 
Kesä on monella tavalla 
kaikkien elämässä ihanaa 
aikaa. Meillä teknisen sekto-
rin edustajilla siitä tekee sel-
laisen myös se, että kaiken-
laista kivaa on mahdollis-
ta toteuttaa yleisen viihty-
vyyden eteen. Koululaisten 
kesälomien alkaessa aloi-
tamme koulun opettajien 
huoneessa lattian sanee-
raamisen. Kuten jo aiem-
min toteutetuissa luokka-
tiloissa, pinnoitemateriaa-
li muutetaan muovimatos-
ta laataksi.

Jatkamme tänä kesänä 
hiilineutraalien energian-
tuotantomuotojen lisää-
mistä. Uusia aurinkokeräi-
miä asennetaan koulura-
kennuksiin; Hirsikouluun ja 
koulun päärakennukseen, 
Päiväkoti ensilumeen, kir-
jastoon ja vanhusten pal-
velutalo Lumilyhtyyn. Kes-
tävistä energiamuodoista 
kertoessa on lähes pakko 
mainostaa Lumijoen kun-
nan sähköautojen lataus-
pisteitä, jotka sijaitsevat: 
terveysaseman pihalla, lii-
kuntahallin pysäköintipai-
kalla ja Varjakan satamas-
sa. Lumijoen kunnan myy-
mä energian hinta on todel-
la vertailukelpoinen, lataus-
sähkö maksaa vain 16 cnt/
kWh. Siitä vain latailemaan 

kulkupelejä!
Varjakan satamassa sa-

neerataan D- ja E- vene-
paikkojen laituri tämän 
syksyn 2021 aikana. Laitu-
ri nostetaan vedestä maal-
le veneilykauden viilennyt-
tyä syyskuun lopussa/loka-
kuussa. Maalla teräksisen 
ponttoonin vauriot ja ku-
luminen tarkastetaan ja se 
saatetaan uudenveroisek-
si ennen kesän 2022 venei-
lykautta.

Joukkoliikenteestä on 
myös positiivista kerrot-
tavaa: elokuusta 2021 al-
kaen Lumijoelta pääsee jäl-
leen suoralla bussiyhtey-
dellä Raaheen aamuisin ja 
takaisin Lumijoelle iltapäi-
vällä. Yhteys palvelee eten-
kin 2.-asteen opiskelijoita, 
mutta tottahan muitakin 
käyttäjiä linjalle toivotaan

Terontien asemakaa-
van luonnos on parhaillaan 
nähtävillä, ja asianosaisilta 
toivotaan luonnokseen lau-
suntoja. Tarkemmat ohjeet 
lausunnon antamisesta sel-
viävät mm. nettisivuiltam-
me www.lumijoki.fi. 

Kehitys- ja elinvoima-
lautakunta esitti terveys-
aseman uudisrakentamis-
ta ja asian käsittely eden-
nee kunnanvaltuustoon 
piakkoin.

Yksityistielain uudistami-
nen vaatii meillä Lumijoel-
lakin muutoksia aurauspal-
veluihin, joita on totuttu os-
tamaan kunnalta. Asia ete-
nee lautakuntakäsittelyyn 
seuraavassa kokouksessa, 
ja tiedotamme muutoksis-
ta vähintäänkin nettisivuil-
lamme.

Tässäpä ehkä tärkeim-
mät ja näkyvimmät muu-
tokset tälle vuodelle.

Kuten alussa kirjoitim-

me, on kesä positiivinen ai-
ka monella tavoin. Sellai-
sen siitä tekee mm. kesälo-
ma. Kuntalaisten ja tekni-
siä palveluita tarvitsevan 
ei kuitenkaan tarvitse kan-
taa huolta, sillä olemme va-
linneet loma-aikamme niin, 
että toinen meistä on aina 
arkena palvelemassa teitä. 
Soittamalla etukäteen on-
nistuu mm. rakennusval-
vonnan tapaaminen läpi ko-
ko kesän.

Myötätuulta kesääsi toivottavat
kiinteistöpäällikkö Kyösti 

ja kunnaninsinööri Ari
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KUNTA TIEDOTTAA

Lumijoen kunnassa 13. päivänä kesäkuuta 2021 toimitettavia 
kuntavaaleja varten laadittu ehdokaslistojen yhdistelmä

Kansallinen Kokoomus r.p.
Kaakinen, Veli Antero
LL, MV

Närhi, Tiina
lääke-esittelijä

2
3

Vasemmistoliitto r.p.
Greus, Teppo
eläkeläinen

Kukkohovi, Hannu
kalastaja

4
5

Nybacka, SIlvo
lähihoitaja, sähköasentaja

Rantala, Janne
maanviljelijä, devops specialist

6
7

Perussuomalaiset r.p.

Paavola, Kaisa
lähihoitaja8

Suomen Keskusta r.p.
Hangasvaara, Toni 
työnjohtaja

Hekkala, Mikko 
asumispalveluohjaaja

9
10

Jakkula, Eino 
rakennusinsinööri, eläkeläinen

Jesiöjärvi, Mari 
yrittäjä

11
12

Jokela, Matti 
agrologi, tarkastaja

Junkkonen, Tapio 
opistoupseeri evp.

13
14

Juusola, Veijo 
eläkeläinen

Kauppi, Eeva 
monitoimihenkilö

15
16

Keinänen, Ville 
insinööri17
Klaavo, Jaakko 
tekninen myyjä

Kurkela, Jouni 
eläkeläinen

18
19

Kylmänen-Koivula, Satu 
myymäläpäällikkö, tradenomi

Laho, Henna 
perheenäiti, viestinnän maisteri

20
21

Mattila, Joni 
yrittäjä

Meskus, Anne 
kuntoutusohjaaja

22
23

Ollakka, Jaana 
lastenhoitaja, AMK-opiskelija

Prokkola, Risto 
insinööri

24
25

Riekki, Juha 
kirvesmies, talonrakentaja

Soini, Heidi 
palvelusihteeri, tradenomi (AMK)

26
27

Sutela, Sisko 
maatilayrittäjä, eläkeläinen28
Vanhala, Hannu 
talonrakentaja29

KUULUTUS
LUMIJOEN KUNTA 

Terontien asemakaa-
van- ja asemakaavan 
muutoksen luonnos 
nähtävillä

Lumijoen kunnanhallitus on kokouksessaan 10.5.2021 § 111 päättänyt asettaa Terontien asema-
kaavaluonnoksen julkisesti nähtäville 17.5.2021 – 30.6.2021 väliseksi ajaksi.

Asemakaavaluonnos on nähtävillä Lumijoen kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internetsivuilla 
osoitteessa: www.lumijoki.fi

Asemakaavaluonnosta koskevat mielipiteet pyydetään osoittamaan kirjallisena Lumijoen kun-
nanhallitukselle ja ne tulee toimittaa 30.6.2021 klo 15:00 mennessä osoitteella: Lumijoen kunta, 
Kunnanhallitus, Kunnankuja 1, 91980 LUMIJOKI, tai sähköpostilla osoitteella: kirjaamo@lumijoki.fi.

Lisätietoja antaa:
kunnaninsinööri Ari Korkala, puh. 040 5640 099, ari.korkala@lumijoki.fi

Lumijoen kunnanhallitus

KUULUTUS
LUMIJOEN KUNTA 
KUNTAVAALIT
Toimitetaan touko-kesäkuussa 2021
Kuntavaaleissa valitaan toimikaudeksi 1.8.2021–31.5.2025 
seitsemäntoista  (17) valtuutettua ja heille varavaltuutetut.

Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan viimeistään 1.6.2021 ennen 
klo 16. Ilmoituksia ottaa vastaan Sari Lampela p. 050 4400 151.

Ennakkoäänestys järjestetään 26.5. – 8.6.2021 välisenä aikana. 
Kunnanvirasto on auki ennakkoäänestyksen aikana arkisin kello 
10.00–18.00 ja lauantaina sekä sunnuntaina klo 12.00–16.00.

Varsinaisena vaalipäivänä sunnuntaina 13.6.2021 vaalihuoneisto 
on kunnanvirastolla, Kunnankuja 1, avoinna 9.00–20.00.

Vaalilain 57 §:n mukaan äänestäjä on velvollinen todistamaan henki-
löllisyytensä. Mikäli ei omista henkilötodistusta (henkilökortti, passi, 
ajokortti tai kuvallinen Kela-kortti ym.), poliisilaitokselta saa ilmaisen 
väliaikaisen henkilötodistuksen.

Vaalien ulkomainonta aloitetaan 19.5.2021. 

LUMIJOEN KUNTA 

Koronaepidemian huomioiminen 
äänestystilanteessa

Äänestäjiä pyydetään yleisen ohjeistuksen mukaan käyttämään 
omia tai äänestyspaikalta saatavia kasvomaskeja ja äänestyspai-
kassa tarjolla olevaa käsidesiä. Vaalitoimitsijoilla on oikeus pyy-
tää kasvomaskin poistamista siksi ajaksi, että äänestäjän henki-
löllisyys voidaan varmistaa. 
Äänestäjille on varattu oma lyijykynä äänestyslippuun tehtävää 
merkintää varten. Ennakkoäänestyksessä lähetekirjeen voi alle-
kirjoittaa myös kuivamustekynällä, jotka desinfioidaan aina käy-
tön jälkeen. Halutessaan voi käyttää myös omaa kynää.

Vaalipäivänä äänestäjiä ohjeistetaan tulemaan äänestyspaikkaan 
etuovesta ja poistumaan takaoven kautta. Näin pyritään säilyt-
tämään turvavälit. Ruuhkaisimpina aikoina pyydetään varautu-
maan ulkona jonottamiseen.

Jos karanteenissa oleva tai eristykseen määrätty henkilö haluaa 
äänestää vaalipäivänä, hänen on soitettava joko vaalilautakunnan 
puheenjohtajalle puh. 0400 287 363 tai keskusvaalilautakunnan 
sihteerille puh. 050 4400 151, jotta vaalilautakunta pystyy järjes-
tämään mahdollisuuden äänestää ulkona äänestyspaikan pihalla.

Äänestyspaikkojen koronaturvallisuuden edistämiseksi keskus-
vaalilautakunta noudattaa Oikeusministeriön ja THL:n antamaa 
ohjeistusta.

LUMIJOEN VARHAISKASVATUS TIEDOTTAA 
Lumijoella varhaiskasvatuspalvelut järjestetään Päiväkoti Ensi-
lumessa, jossa toimii neljä päiväkotiryhmää: kaksi 1-3 -vuotiai-
den ryhmää ja kaksi 3-5 -vuotiaiden ryhmää. Varhaiskasvatus-
paikan hakeminen tapahtuu jatkuvan haun perusteella. 

Hakemus tulee toimittaa neljä (4) kuukautta ennen 
varhaiskasvatuksen toivottua alkamista. Mikäli varhaiskas-
vatuksen tarve johtuu huoltajan äkillisestä työllistymisestä tai 
opiskelusta, eikä hoidon tarve ole ennakoitavissa, hakemus 
tulee toimittaa kaksi (2) viikkoa ennen varhaiskasvatuksen 
alkua.

SYKSYN 2021 VARHAISKASVATUSPAIKKOJEN HAKU ON 
NYT AJANKOHTAISTA

Syksyllä 2021 aloittavat ryhmät muodostetaan kevään aikana. 
Toivomme, että varhaiskasvatushakemukset toimitetaan 

hyvissä ajoin, etenkin silloin, jos huoltajalla on tiedossa oleva 
työllistyminen tai opiskelu. Varhaiskasvatushakemuksia saa 
nettisivuiltamme, päiväkodilta tai kunnantalolta. Hakemus 
palautetaan päiväkodille tai kunnantalolle. 

Perheiden, joilla on jo varhaiskasvatuspaikka, ei tarvitse 
jättää uutta hakemusta. Varhaiskasvatuspaikan irtisanomi-
nen tehdään aina kirjallisesti ja laskutus päättyy huoltajien 
ilmoittamaan päättymispäivään. Irtisanomista ei voi tehdä 
takautuvasti.

Lisätietoja Lumijoen varhaiskasvatuksesta lumijoki.fi nettisi-
vulta ja Päiväkoti Ensilumesta.

Varhaiskasvatusjohtaja
Matilda Näppä
matilda.nappa@lumijoki.fi
040 508 0296

Palvelusihteeri
Kirsi Ollakka
kirsi.ollakka@lumijoki.fi
050 440 0156
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TERVEYSASEMAN TIEDOTE NUORISOTYÖ 
NUORISOTILA Nöre, Toripolku 3, (kirjaston ”takana”)
AVOINNA 2021 KEVÄT ja KESÄ (voimassa 24.6. asti)
Ma   17-20   nuoret (kuudes luokkalaisista ->)
Ke    17-20   nuoret
To    13-16   1.-6.-luokkalaiset (päättyy3.6.)
Pe    17-23   nuoret
Nöre kiinni 25.6.-25.7., jonka jälkeen aukeaa normaaliin aikatauluun 26.7. alkaen.
Kesällä ollaan myös mahdollisuuksien ja säiden mukaan uimamontulla touhua-
massa. 
Nuorisotilassa toimivat ohjaajina vapaa-aikatoimenohjaaja Salla Mertala, tunti-
työntekijä Saku Klaavo, 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Heli Purola, 4H-yhdi-
tyksen toiminnanohjaaja Hannu Jurvanen ja etsivä nuorisotyöntekijä Sanna Pit-
känen-Viinamäki. Vapaa-aikatoimen toimintaan kannattaa käydä tutustumassa 
myös netissä: Facebookissa ” Lumijoen nuoriso- ja liikuntatyö”-sivulla.
Vapaa-aikatoimenohjaaja Salla Mertala on vuosilomilla 25.6.-25.7. välisen ajan.

KESÄÄ KOHDEN MENNESSÄ ON HYVÄ MUISTUTTAA SKEITTIPARKKI ALUEELLA VAL-
LITSEVISTA SÄÄNNÖISTÄ:
- Skeittialue on urheilualue. Asiaton oleskelu alueella on kielletty. 

Alueella oleskelu sallittua klo 9.00-21.30
- Skeittaaminen vain omalla vastuulla
- Käytä turvavarusteita (kypärä, käsi/ranne, kyynärpää ja polvisuojia)
- Käytä asianmukaisia kenkiä käyttäessäsi skeittiramppeja
- Rampit on tarkoitettu rullalaudoille ja –luistimille
- Älä tuo minkäänlaisia esteitä skeittialueelle
- Ramppeja ei saa siirtää
- Ennen skeittaamisen aloittamista tarkista että rampit ovat ehjiä ja alueella ei 

ole lasinsirpaleita, metallia tai kiviä
- Ilmoita mahdollisista vioista ja puutteista heti huoltohenkilökunnalle
- Huollon tarpeesta voi laittaa viestiä: huolto(at)lumijoki.fi
- Onnettomuuden sattuessa soita 112

Liikunnan ja kulttuurin osalta kannattaa seurata kunnan eri somekanava tie-
dottelua. Kulttuurista oma mainos myös tässä lehdessä!

KESÄN 2021 RETKET
Kalastusretki Suutarinjärvelle 8.6.
Hinta 10€, yli 7-vuotiaille (ilm. päättyy 28.5.)
Retki Koitelinkoskelle 15.6.
Hinta 10€, yli 7-vuotiaille (ilm. päättyy 4.6.)
KALAJOKI- Jukupark tai kiipeilypuisto 23.6.
Hinta 20-40€ (alle 3c, alle 130cm ja yli 130cm)
Ilmoittautuminen päättyy 8.6.
Alle 10-vuotias huoltajan kanssa.
POWER PARK –huvipuistoon Alahärmään 29.6. ja 5.8.
Hinta: yli 130 cm: 65 € / alle 130 cm: 55 € /
35 € (sisäänpääsy + kuljetus) 
Hintaan sisältyy kyyti, ranneke ja tapaturmavakuutus.
Ilmoittautuminen päättyy 14.6. ja 20.7.)
Alle 10-vuotias huoltajan kanssa.
Kaikki retket järjestetään yhteistyössä Kempeleen, Limingan ja Tyrnävän kunti-
en kanssa.

Lisätietoja retkistä: Salla Mertala, 044 0556077, salla.mertala(at)lumijoki.fi

Toivotamme vapaa-aikatoimen puolesta oikein hyvää ja aurinkoista kesää 
kaikille kuntalaisille! 

Heips!

Kesä lähestyy ja jännitys tiivistyy yhteishaun tuloksista! Ja vaikka kuinka aurinko 
paistaisi koko kesän, niin mie oon täällä teitä lumijokisia 15-29-vuotiaita nuoria var-
ten! Yhteydessä voi olla koko kesän ajan!

Ja seuraavat terveiset heille, ketkä ovat yhteishaussa hakeneet: saat tiedon yhteis-
haun tuloksista aikaisintaan 17.6.2021. Jos olet antanut sähköpostiosoitteesi hake-
muksella, saat tuloksesi myös sähköpostiisi. Ota vastaan opiskelupaikkasi viimeis-
tään 1.7.2021. Jos et saanut koulupaikkaa, niin kannattaa tutustua jatkuvaan ha-
kuun. Jatkuvan haun ajat vaihtelevat oppilaitoksittain.

Lisätietoja osoitteesta: https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/haku-lu-
kioon-ja-ammatilliseen/ ja tietysti oppilaitosten omat sivut.

Toivotaan aurinkoista kesää ja lempeitä tuulia!

Sanna, etsivä nuorisotyöntekijä
p. 0505627561  
@:sanna.pitkanen-viinamaki@lumijoki.fi 
fb: Lumijoen Etsivä Nuorisotyö Sanna 
Ig: lumijoki_etsiva
snapchat: elumijoki
discord: Lumijoki etsivä Sanna#5026

LUMIJOEN AVOIMEN VARHAISKASVATUKSEN KERHOT 

Avoimen varhaiskasvatuksen kerhot on tarkoitettu kotihoidossa oleville 2-5-vuotiaille lapsille. 
Avoimen varhaiskasvatuksen kerhot ovat hyvä vaihtoehto perheille, joilla ei ole tarvetta 
jokapäiväiseen tai kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen.  Kerhojen toimintaa ohjaa varhaiskas-
vatussuunnitelma ja toiminta on suunnitelmallista, tavoitteellista ja ohjattua. Se tukee lapsen 
kasvua ja kehitystä sekä oppimisen edellytyksiä. 

Avoimeen varhaiskasvatukseen osallistuminen ei ole este kotihoidon tuen tai yksityisenhoidon 
tuen saamiselle. Kerhoon tuodaan omat eväät ja kerhomaksu on 10€/lapsi/kk. Yksi kerhokerta 
kestää 3 tuntia ja kerhoa on kaksi kertaa viikossa. Kerhojen toiminta-aika määräytyy esi- ja 
perusopetuksen loma-aikojen mukaan. Kerhot alkavat kesän jälkeen 16.8.21.

Avoimeen varhaiskasvatukseen haetaan jatkuvan haun periaatteella ja paikat täytetään haku-
järjestyksessä. Hakemus tulee palauttaa Ensilumen päiväkotiin varhaiskasvatusjohtajalle tai 
kunnantalolle palvelusihteerille. Lisätietoa nettisivuiltamme lumijoki.fi tai Päiväkoti Ensilumes-
ta.

Lumijoen lääkärin ja sairaanhoitajan ajanvarauksen 
puhelinnumero 030 633 9512 ma - pe klo: 8 - 16 
Kiireellinen ajanvaraus      klo:  8 -10  Lääkäreille ja hoitajalle 
Ei-kiireellinen ajanvaraus  klo: 11-16  Lääkäreille, hoitajille, laboratorio- ja 
   röntgenvastausten tiedustelu 
Mikäli palvelussa on ruuhkaa, voitte jättää takaisinsoittopyynnön. Teille soitetaan takaisin mahdol-
lisimman pian.
                 
Reseptien uusiminen
Reseptien uusimista varten ei tarvitse varata aikaa tai käydä sairaanhoitajan vastaanotolla.
Reseptit voi jättää uusittavaksi terveysasemalle; uusittavat reseptit laatikkoon. Uusintapyynnön voi 
tehdä myös puhelimitse, Omakanta – sivuilla tai apteekissa. Uusinta-aika on 8 vrk. 
Päivystys
Iltaisin ja viikonloppuisin päivystys on Oulun Seudun yhteispäivystyksessä,
OYS, Kajaanintie 50, sisäänkäynti A1 p. (08) 315 2655
Hätätapauksia lukuun ottamatta ennen yhteispäivystykseen lähtöä pyydetään soittamaan ympäri-
vuorokautisesti toimivaan terveysneuvontanumeroon p. (08) 3152 655. Puhelimeen vastaa sairaan-
hoitaja, joka antaa ohjeita sairastumiseen liittyen sekä arvioi vastaanotolle hakeutumisen tarpeen.
Sairaankuljetus  p. 112  
Myrkytyskeskus p. 4711

KORONAROKOTUKSET
Kunnan nettisivuille päivitetään viikottain rokotusvuorossa oleva ikäryhmä. Rokotteita saadaan tois-
taiseksi vain pienissä erissä, joten rokotusten toteutus etenee rokotteiden saatavuuden mukaan. Ro-
kotusjärjestyksessä noudatetaan THL:n rokotussuositusta.
Koronarokotus ajanvaraus                          ma – to  klo 10 – 11 p. 044 320 5095

Terveysaseman puhelinajat ja puhelinnumerot: 
Lasten- ja äitiysneuvola   ma – pe klo 12 – 13 p. 044 320 5095
Rokoteneuvonta
Kouluterveydenhoitaja    ma – to klo 15 - 16 p. 040 508 0293
Astmahoitaja
Psykiatrinen sairaanhoitaja  ma – ke klo 12 – 13 p. 040 509 7318
Diabetes ym. pitkäaikaissairaudet   ma -  pe klo 12 – 13 p. 050 476 3791
Kotisairaanhoitaja   ma – pe klo 12 - 13  p. 040 095 9306
Seniorineuvola   ma – pe klo 12 -13  p. 040 095 9306
Fysioterapeutti   ma – ke  klo 8.30 - 9 p. 050 530 4443
Laboratorion ajanvaraus        ma – pe klo 7 - 18 p. 020 619 8019     

Hammashoitola 
Hammaslääkärin ajanvaraus  ma – pe klo: 8 – 10 p. 050 440 0646
Suuhygienisti   ma – pe klo: 8 – 10 p. 044 520 5114
Milloin syytä ottaa yhteys päivystykseen
-Hampaan ja leuan tapaturmat
-Voimakas turvotus, jossa suun avaus tai nielemisvaikeus
-Verenvuoto (esim. hampaanpoiston jälkeen)
-Kova särky, joka ei  hellitä särkylääkkeellä ja vaikeuttaa nukkumista
-Rikkoutunut kiinteä oikomiskoe, jonka kanssa ei pärjää
Jos hampaassasi on lohkeama tai irronnut paikka, voit odottaa hyvin seuraavaan arkipäivään.
Särkypäivystys viikonloppuisin ja arkipyhinä: Aapistie (Dentopolis) puh. 044 7036426, ajanvaraus 
klo 10 – 15.
Vakavissa hammastapaturmatilanteissa Oys yhteyspäivystys , puh 08 315 2655

Hoitotarvikejakelu
Terveysaseman asiakkaat voivat saada sairauden hoidossa välttämättömiä hoitotarvikkeita hoita-
valta taholta saadun lähetteen perusteella.
Terveysasemalta ilmaisten hoitotarvikkeiden haku keskiviikkoisin klo 12 – 13. 
Tiedustelut Saara Hänninen p. 050 476 3791

Kotihoidosta  yli 18-vuotiaiden vaippajakelusta vastaa kotihoito. Vaippojen tilaus ja haku sovitusti 
kotihoidon tiloista. Tiedustelut p. 044 363 3296.
Hoitotarvikejakelu tukee kotona selviytymistä ja on osana sairaanhoitoa.

Seniorineuvola 
Tällä hetkellä pyydetään asiakkaita olemaan puhelinyhteydessä ma - pe klo 12 – 13 p. 040 095 9306

Yli 65 –vuotiaille
•      verenpaineen mittausta
•      verensokerin mittausta
•      lääkkeenjaon ohjausta/ reseptiasioissa neuvontaa
• INR –mittauksia 
• sairaanhoidolliset toimenpiteet
• muistitestit, kuulokäyrät  ajanvarauksella
• vuosikontrollit ajanvarauksella 

Omaishoitaja, jos vuositarkastuksestasi on aikaa yli 3 –vuotta,  varaathan ajan tarkastukseen. 
Ajanvaraus p. 040 095 9306  ma –pe klo: 12 -13.

Ikäihmisten-  ja kehitys- sekä vammaispalvelun palveluohjaus                                                                           
    ma – pe klo 9-12 p.  050 531 5674
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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

Kesän aukioloajat 21.6. – 8.8.2021
Ma 12-18
Ti   12-16
Ke 12-16
To 12-18
Pe 12-15
Omatoimiaika joka päivä klo 10-21.

Voit lainata ja palauttaa kirjastoaineistoa. Lehtilukusali on käytössä. Pelikoneet ovat kiin-
ni ja oleskelu kielletty toistaiseksi.

Toukolantien leikkipuiston satutuokiot kesällä, torstaisin klo 10.00 – 10.30
10.6., 24.6., 8.7. ja 22.7. 
Säävaraus, jos sataa satutuokiota ei ole. 
Tervetuloa kuuntelemaan!

ANNA ONNELLISUUDELLE MAHDOLLISUUS!
La 7.8. klo 15 Lumijoen kirjastossa

Lumijoelta kotoisin oleva tietokirjailija ja onnellisuusvalmentaja Auli Malimaa avaa luen-
nossaan onnellisuuden olemusta ja auttaa tunnistamaan erilaisia onnellisuuden lähteitä.  
Kirjaansa Olet kaiken hyvän arvoinen (Otava) pohjautuen hän kertoo, miten aivomme hui-
jaavat meitä näkemään maailman kielteisempänä ja ikävämpänä kuin se onkaan ja miksi 
onnellisuudelle kannattaa tietoisesti antaa mahdollisuus. Hän jakaa myös vinkkejä, miten 
voimme avata hyvälle enemmän tilaa elämässämme. 

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.

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.

Kirjaston näyttelyt 2021
Kesäkuu: Koronavuoden satoa
Heinäkuu: Zsuzsa Demeter: Maalauksia
Elokuu: Valokuvanäyttely
Syyskuu: Seppo Hinkula: Valokuvanäyttely Aika
Lokakuu: Vapaa
Marraskuu: Vapaa
Joulukuu: Hätämaan tietäjä

 Zsuzsa Demeterin näyttelyn avajaiset 1.7. klo 17 Lumijoen kirjastolla
Kahvitarjoilu, Tervetuloa!

Näyttelyt löytyvät Lumijoen kunnan verkkosivuilta tapah-
tumista sekä kirjaston facebook - sivulta.
Vapaita näyttelyaikoja voit kysyä p. 050 4400375 tai kir-
jasto@lumijoki.fi
Ota rohkeasti yhteyttä!

HOX Kirjastosta lainattavissa Frisbee-kiekkoja, skeit-
tilautoja ja suojakypäriä. 
Laina-aika 2 vkoa. Lainaamiseen tarvitset kirjastokortin. 

Digituki
Koronarajoitusten myötä olemme joutuneet tilanteeseen, 
jossa monia asioita tehdään nyt digitaalisesti, eikä se ole 
kaikille helppoa. Jokainen kansalainen, organisaatio, jär-
jestö ja yhdistys voi auttaa digitaidoissa korona-arjen eris-
tämiä läheisiään oman kykynsä mukaan. 

Lumijoen kunnassa digitukea on saatavilla mm. kirjastos-
sa ja kunnanvirastolla. Tämän lisäksi viranomaiset neuvovat oman toimialueensa puitteis-
sa käyttämään sähköisiä palveluja.

Kirjaston vinkkejä palveluihin ja niiden käyttöön verkossa: 

Tietoa ja palvelua kansalaisille: 
https://www.suomi.fi/kansalaiselle

Tietoa ja palvelua yrityksille: 
https://www.suomi.fi/yritykselle

Digittää-hanke järjestää liveopetus-tuokioita, jotka löytyvät hankkeen sivuilta: 
https://digittaa.net/

Huijausinfo
Kuluttajaliiton Huijarit kuriin! – hanke keskittyy digihuijausten ennaltaehkäisyyn ja huijaus-
ten uhrien tukemiseen. Sivustolta löytyy tietoa erilaisista nettihuijauksista, ohjeita siihen 
miten tunnistaa huijausyritys sekä tietoa siitä, miten toimia, jos joutuu huijatuksi. 

https://www.kuluttajaliitto.fi/hankkeet/huijarit-kuriin/

Kansalaisneuvonta
Kansalaisneuvonta auttaa kansalaista löytämään oikean viranomaisen tai viranomaisen 
sähköisen palvelun asiansa hoitamiseen. Lisäksi Kansalaisneuvonta tarjoaa tukea sähköi-
seen asiointiin ja vastaa yleisluontoisiin julkisia palveluita koskeviin kysymyksiin. https://
www.kansalisneuvonta.fi/

Omakanta
Omakanta on kansalisille tarkoitettu verkkopalvelu, jossa näet omat hoitotieto ja resepti-
tietosi. Omakanta-palvelun verkkokoulussa tutustut lyhyessä ja tehokkaassa ajassa Oma-
kantaan, sen toimintoihin ja Omakannan käytöstä saataviin hyötyihin. Opetuspaketista 
löydät myös Omakannan lyhyet opastevideot: https://www.kanta.fi/omakanta-verkko-
koulu/#/?_k=6qvpb4 

SeniorSurf
Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-sivusto rohkaisee ikääntyneitä ihmisiä tarttumaan tie-
tokoneisiin ja nettiin. Opetella voi itsekseen tai vaikka sukulaisen tai naapurin opastuksel-
la: https://www.seniorsurf.fi/

Ylen Digitreenit
Ylen Digitreenit-sivustolta voi omatoimisesti ja omaan tahtiinsa opetella erilaisia digitai-
toja, esimerkiksi sähköpostitilin luomista, WhatsAppin käyttöä ja asiakirjojen muuttamis-
ta sähköiseen muotoon: https://yle.fi/aihe/digitreenit

Tervetuloa viihtymään 
100-vuotiaaseen Laiva-kahvilaan

Lumijoen Varjakkaan!

Hailuotolaiva Kahvila avoinna 
1.6.2021-31.8.2021

Ma-Pe 14-20
La-Su 12-20 

p.046 683 8010

Meiltä voit vuokrata myös uusitun sauna- ja 
kokoustilan, sähköllisen venepaikan ja vaunupaikan. 
Seuraa meitä facebookissa, näet kesän tapahtumat! 

Lumijoen nuorisoseura
 PERHETAPAHTUMA 

 Nellin ja Niilon pellepuisto tapahtuma  ti 3.8.2021 klo 17-
19. Nuorisoseuran  alueella.  kanttiini toimii.

 Tervetuloa aloittamaan  Lumijoki päivien tapahtumat.
  KESÄKAUDEN AVAUS

  Kirpputori tapahtuma   7-12.6. klo 13-18. nuorisoseuralla.
  paikalle  voi tulla myymään   vaikka peräkontista .

  kanttiini toimii. lisätietoja Sirkka 0405753591
  Tervetuloa myymään tuotteita mille ei ole itsellä tarvetta.

Työväentalo Työnlinna 
varattavissa juhliin ja muihin tilaisuuksiin
Tiedustelut ja varaukset:
Silvo Nybacka 040 508 7627
Teppo Greu  0400 015 417                
Tervetuloa Työnlinnaan!
Työnlinna keskellä Lumijoen kirkonkylää, siellä onnistuu 
kaikki juhlat, niin pienet kuin suuret. Tule ja koe tunnelmal-
linen Työnlinna.
www.tyonlinna.fi  s-posti: info@tyonlinna.fi

HIRVASNIEMEN KYLÄYHDISTYS TIEDOTTAA
Hirvasniemen kyläyhdistyksen kylätalo HirvasAreena sijaitsee 

hyvien liikenneyhteyksien varrella Lumijoella. HirvasAreena 
soveltuu erittäin hyvin erilaisten kokousten ja tilaisuuksien 

pitopaikaksi. Kylätalolla on mahdollisuus pelata mm. pingistä 
ja biljardia. Kyläyhdistys vuokraa HirvasAreenaa edullisesti 

käyttöösi niin pienemmälle kuin suuremmallekin porukalle. Hir-
vasAreenasta saat lisätietoa kotisivuiltamme osoitteesta www.

hirvasniemi.fi. Vuokrausasioissa voit ottaa yhteyttä Pirkkoon 
puh. 045-1123042. Hyvää kesää!

Terveisin kyläyhdistyksen hallitus

LUMIJOEN KUNNANTOIMISTO 
ON SULJETTU 5.7.-1.8.2021

Virka-aikainen sosiaalipäivystys toimii numerossa 044 0418 765. 
Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys toimii Oulun Seudun 

yhteispäivystyksessä numerossa 112.

SEURAAVA KUNTATIEDOTE
ilmestyy Rantalakeudessa 11.8.2021.

Materiaali toimitettava viimeistään 4.8.2021 osoitteeseen 
kirjaamo@lumijoki.fi
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Tilaisuuksia:

 − Sanajumalanpalvelus su 30.5. klo 10 kirkossa, toimit-
taa pastori Maisa Hautamäki, kanttorina Maili Muutto-
la-Junkkonen. 

 − Sanajumalanpalvelus su 6.6. klo 10 kirkossa, toimit-
taa pastori Maisa Hautamäki, kanttorina Maili Muutto-
la-Junkkonen.

 − Sanajumalanpalvelus su 13.6. klo 10 kirkossa, toimit-
taa pastori Maisa Hautamäki, kanttorina Maili Muutto-
la-Junkkonen. 

 − Sanajumalanpalvelus su 20.6. klo 10 kirkossa, toimittaa 
rovasti Eero Nuolioja, kanttorina Maili Muuttola-Junk-
konen.

 − Sanajumalanpalvelus la 26.6. klo 18 kirkossa, toimittaa 
rovasti Eero Nuolioja, kanttorina Maili Muuttola-Junk-
konen

 − Sanajumalanpalvelus su 27.6. klo 13 Varjakassa, Hailuo-
tolaivan vieressä, toimittaa rovasti Eero Nuolioja, kant-
torina Maili Muuttola-Junkkonen.

 − Sanajumalanpalvelus su 4.7. klo 10 kirkossa, toimittaa 
rovasti Eero Nuolioja, kanttorina Maili Muuttola-Junk-
konen.

 − Messu su 11.7. klo 10 kirkossa, toimittaa Erja Oikarinen, 
kanttorina Juha Pöykkö. 

 − Messu su 18.7. klo 10 kirkossa, toimittaa Erja Oikarinen, 
kanttorina Juha Pöykkö.

 − Messu su 25.7. klo 10 kirkossa, toimittaa Erja Oikarinen, 
kanttorina Juha Pöykkö.

 − Sanajumalanpalvelus su 1.8. klo 10 kirkossa, toimittaa 
Erja Oikarinen, kanttorina Juha Pöykkö.

 − Lumijokipäivien markkinoilla la 7.8. seurakunnan pöy-
tä lähetyksen hyväksi

 − Konfirmaatiomessu su 8.8. klo 12 kirkossa, toimittaa Er-
ja Oikarinen, kanttorina Juha Pöykkö.

 − Ekaluokkalaisten siunaaminen koulutielle su 8.8. klo 
15 kirkossa, toimittaa Erja Oikarinen, kanttorina Ju-
ha Pöykkö.

 − Lumijokipäivien kirkkokonsertti: Antti Railio Trio su 8.8. 
klo 19. Liput 15 e, järjestää Lumijoen kunta

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.

Olemme hankkineet yhteistyössä kunnan & Hippukidsin 
kanssa lisää vauvalahjoja. Lumijoen neuvola jakaa vauva-
lahjat uusille Lumijokisille vauvoille <3
MLLn perhekahvilan tilannetta voi seurata
facebook sivuiltamme: Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
Lumijoen yhdistys ry
Osallistumme Lumijoki päivät -markkinoille. Nähdään 
siellä!

Mannerheimin lastensuojeluliiton 
Lumijoen yhdistys

VARJAKAN KYLÄYHDISTYS
Rannan Kesämyymälä avataan 16.6 kello 12.00
Avoinna ke-su   12.00- 17.00.
Voit varata pöytää 12.6. kello 12.00 – 14.00,  Heli 040 7592935
Wanhat Mopot Viivalla -tapahtuma järjestetään 3.7. 11.30-15.00
Maisemamaalauskurssi 15.-18.7 Varjakan rannassa, ilmoit-
tautuminen 28.5. mennessä. Päivien aikana ilmaisia jooga 
ja rentoutus tunteja, hetki hyvinvoinnille (Forever) ja su 
taidenäyttely.
Kaikista löytyy lisää tietoa lähempänä. 
Korona rajoitukset otetaan huomioon.
Aurinkoista kesää kaikille

LUMIJOEN  
4H-YHDISTYS 
TIEDOTTAA

METSÄSALAPOLIISIT 7-9 -VUOTIAAT
Toukokuun lopussa alkaa Metsäsalapoliisit-kerho 7-9-vuotiaille 
ja kerho tapaamiset jatkuvat helmikuulle 2022 asti. Jokaisella 
kokoontumiskerralla on oma teemansa liittyen kalastukseen, 
riistanhoitoon ja erätaitoihin. Myös yönylileiri pyritään järjes-
tämään loppukesästä, jos koronatilanne sen sallii. Osallistu-
mismaksu on 15€ ja se sisältää 8 kerhokertaa, materiaalit, lei-
rin ja vakuutukset.
Metsäsalapoliisit on vain 4H-jäsenille ja se järjestetään yhteis-
työssä Limingan 4H-yhdistyksen kanssa. Tietotaitoa Metsäsa-
lapoliikerhoon tuo yhteistyö paikallisten kalastus- ja metsäs-
tysseuran kanssa. Metsäsalapoliisille luodaan Whatsapp-ryh-
mä, jossa tiedotetaan tulevista kokoontumisista.
Ensimmäinen kokoontuminen maanantaina 31.5.2021 klo 17.-
19.00 Puhkiavanperän lintutornin parkkipaikalla.
Kerho on 4H-jäsenille. Ilmoittautumiset 25.5.2021 mennes-
sä osoitteeseen: https://lumijoki.4h.fi/kurssit…/ilmoittautu-
mislomake/

ERÄKERHO YLI 10-VUOTIAAT
Toukokuun lopussa alkaa Eräkerho yli 10-vuotiaille ja kerhota-
paamiset jatkuvat helmikuulle 2022 asti. Jokaisella kokoontu-
miskerralla on oma teemansa liittyen kalastukseen, riistanhoi-
toon ja erätaitoihin. Myös yönylileiri pyritään järjestämään lop-
pukesästä, jos koronatilanne sen sallii.
Osallistumismaksu on 25€ ja se sisältää 8 kerhokertaa, materi-
aalit, leirin ja vakuutukset. Eräkerho on vain 4H-jäsenille ja se 
järjestetään yhteistyössä Limingan 4H-yhdistyksen kanssa. Tie-
totaitoa Eräkerhoon tuo yhteistyö paikallisten kalastus- ja met-
sästysseuran kanssa. Eräkerholaisille luodaan Whatsapp-ryh-
mä, jossa tiedotetaan tulevista kokoontumisista.
Ensimmäinen kokoontuminen maanantaina 31.5.2021 klo 17.-
19.00 Puhkiavanperän lintutornin parkkipaikalla. 
Kerho on 4H-jäsenille. Ilmoittauttumiset 25.5. mennessä osoit-
teessa: https://lumijoki.4h.fi/kurssit…/ilmoittautumislomake/

LUMIJOEN 4H-YHDISTYKSEN KESÄKERHO
Kesäkerho on kahden viikon ajan 7.7.-19.6.2021 ma-pe klo 
9-14.00 Lumijoen peruskoulussa. Kerhoon ovat tervetulleita 0-6 
luokkalaiset. Hinta on 5 €/pv ja se sisältää lämpimän ruuan. Ker-
hossa leikitään, liikutaan, askarrellaan, kokotaan ja leivotaan. 
Ilmoittautumiset 4.6. mennessä osoitteessa: https://lumijoki.4h.
fi/kurssit-tapahtumat/ilmoittautumislomake/

JOS ET OLE VIELÄ JÄSEN, LIITY NYT! TARJOLLA PALJON LAA-
DUKASTA HARRASTUSTOIMINTAA LAPSILLE, SEKÄ VALTA-
KUNNALLISIA ETUJA.

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

LANNOITESÄKKIKERÄYS 
Keskiviikkona 28.7.2021 ja tosrtaina 29.7.2021 klo 15- 21. 
Keräyspaikkana Petäjän tila, Petäjänkuja 34, Lumijoki. Mikäli 
vastaanottoajat eivät sovi, ota yhteyttä 4H- yhdistykseen p. 040 
733 2443. Säkit 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 nipuk-
si ja pakataan yhteen lyhyeltä sivulta auki leikattuun piensäk-
kiin. Pakkausta ei tarvitse sitoa. 

Suursäkkien pakkaus 
1. Sisä- ja ulkosäkkiä ei tarvitse erottaa 
toisistaan.
2. Jos säkissä on jäljellä lannoitetta, pois-
ta se kääntämällä ja 

ravistamalla säkkiä. Tarvittaessa leikkaa pohja auki. (Muu-
tama lannoiterae ei haittaa).

3. Sido 5-20 säkkiä nostolenkistä napakasti yhteen 
paalilangan pätkällä. 

KADONNEEN KESÄTYÖN METSÄSTYS
Lumijoen 4H-yhdistys on mukana Kadonneen kesätyön met-
sästys -kampanjassa. Kampanjan tarkoituskena on tukea nuo-
ria, joilla ei ole vielä kesätyöpaikkaa. 

4H-YRITYSKURSSI
4H-yrityskurssille ovat tervetulleita sellaiset joilla on jo yritysi-
dea tiedossa sekä sellaiset joita 4H-yrittäjyys kiinnostaa, mut-
ta yritysidea vielä puuttuu. 

VUODEN 2021 KANNATTAJAJÄSENET 
Lumijoella toimii useita paikallisia yrittäjiä 4H- yhdistyksem-
me kannattajajäsenenä tukien paikallista lapsi- ja nuoriso-
työtä. Otamme mielellämme mukaan uusia kannattajajäse-
niä mukaan toimintaan, joten ole yhteydessä jos haluat liit-
tyä mukaan tukemaan tärkeää toimintaa! Yhteydenotot: Lu-
mijoen 4H- yhdistyksen toiminnanjohtaja Heli Purola p. 040 
7332433 tai lumijoki@4h.fi.

YHTEYSTIEDOT: 
Lumijoen 4H-yhdistys Poutalantie 1, 91980 Lumijoki 
Toiminnanjohtaja Heli Purola, p. 040 733 2443, lumijoki@4h.fi


