
UUSI VALTUUSTOKAUSI ON ALKANUT!

Kunnantalo    Kunnankuja 1, 91980 Lumijoki      • Vaihde: 08 5587 1800       • Aukioloajat: Ma- Pe 9-11 ja 12-15

Lumijoella uusi kunnanval-
tuusto aloitti toimintansa he-
ti elokuun alussa valitsemalla 
toimielimet ja niiden puheen-
johtajiston. Organisaatioon ei 
kunnassa tehty muutoksia, jo-
ten kunnanhallitus ja lau-ta-
kunnat jatkavat toimintaan-
sa aiempien vuosien tapaan. 
Valtuuston puheenjohtajis-
ton ja kunnan-hallituksen toi-
mikauden pituudeksi vahvis-
tettiin kaksi vuotta eli puolet 
valtuustokaudesta. Tämä tar-
koittaa sitä, että puolivälissä 
valtuusto voi tarkastella va-
lintoja ja mahdollisesti tehdä 
henkilö-vaihdoksia. Nyt päät-
tyneellä valtuustokaudella ei 
muutoksia tehty, vaan toimie-
limet pysyivät en-nallaan ko-
ko neljän vuoden ajan. 

Lumijoen lautakunnista vain 
perusturvalautakunnan toi-
mikausi on nyt valtuustokaut-
ta lyhyempi. Jos maakunnal-
liset hyvinvointialueet aloitta-
vat toimintansa vuoden 2023 
alusta, ei perusturvalau-ta-
kunnalle kunnassa sen jäl-
keen ole tehtäviä. Sosiaali- 
ja terveyspalveluiden järjes-
tämisvastuu siir-tyy tuolloin 
toimintansa aloittaville hy-
vinvointialueille.

Kuntalain mukaan valtuuston 
keskeisin rooli kunnan ylim-
pänä toimielimenä on toimia 
kunnan stra-tegisena johtaja-
na. Erityisen tärkeänä pide-
tään tulevaisuuteen suuntau-
tunutta, kunnan toiminnan 
pitkäntähtäimen tavoitteiden 
ja päämäärien hahmottamis-
ta ja linjaamista. Valtuusto 

kantaa myös kokonaisvas-
tuun kunnan toiminnasta ja 
taloudesta. Lisäksi valtuuston 
tehtävänä on edistää kunnan 
asukkaiden suoraa osallistu-
mista kunnan toimintaan ja 
päätöksentekoon. Lumijoen 
valtuustossa on 17 valtuutet-
tua. Puheenjohtajana jatkaa 
Eino Jakkula ja uutena vara-
puheenjohtajana aloittaa Ve-
li Antero Kaakinen.

Kunnanhallitus on valtuus-
ton ohella kunnassa pakolli-
nen toimielin, jonka rooli hal-
linnossa on kes-keinen. Kun-
talain mukaan kunnanhalli-
tus vastaa kunnan hallinnos-
ta ja taloudenhoidosta sekä 
val-tuuston päätösten valmis-
telusta, täytäntöönpanosta 
ja laillisuuden valvonnasta. 
Kunnanjohtaja joh-taa kun-
nanhallituksen alaisena kun-
nan hallintoa, taloudenhoi-
toa ja muuta toimintaa vas-
taten asi-oiden valmistelusta 
kunnanhallituksen käsiteltä-
väksi. Kunnanhallitus valvoo 
kunnan etua ja, jollei hallin-
tosäännössä toisin määrä-
tä, edustaa kuntaa ja käyttää 
sen puhevaltaa. Kunnanhalli-
tuksen puheenjohtajana jat-
kaa Jaana Ollakka ja varapu-
heenjohtajana aloittaa Jaak-
ko Klaavo.

Lautakunnat ovat kunnas-
sa kunnanhallituksen alaisia 
toimielimiä. Sivistys- ja hy-
vinvointilautakunta, kehitys- 
ja elinvoimalautakunta sekä 
perusturvalautakunta hoita-
vat kukin toimialansa pysy-
väis-luonteisia hallintosään-
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nössä valtuuston vahvista-
mia tehtäviä. Lautakunnat 
toimivat lähellä kunnan pal-
velutuotantoa, johtaen ja val-
voen palvelujen tuottamista 
kunnassa. Lautakuntien roo-
liin kuuluu myös vahvistaa ja 
tuoda esille kuntalaisnäkökul-
maa palveluita kehitettäessä. 
Lautakuntien puheen-johta-
jina toimivat Henna Laho (si-
vistys- ja hyvinvointi), Han-
nu Vanhala (kehitys- ja elin-
voima) ja Matti Jokela (pe-
rusturva). Tarkastuslautakun-
taa johtaa Tapio Junkkonen 
ja keskusvaalilautakuntaa Ari 
Korkala.

Toivotan onnea, menestystä 
ja työniloa kaikille tehtäviin-
sä valituille luottamushenki-
löille! Hyvällä yhteistyöllä yh-
dessä luottamushenkilöiden 
ja viranhaltijoiden kanssa on 
mielenkiintoista ja muka-vaa 
jatkaa Lumijoen kunnan ke-
hittämistä! Olkaa lumijokiset 
yhteydessä ’virallisiin toimi-
joihin’ – yhdessä hyvä tulee!!

Paula Karsi-Ruokolainen
Lumijoen kunnanjohtaja

LUMIJOEN KUNTA 

Lumijoen kunnantoimisto 
on suljettu 16.8.-3.9.2021, 
kunnantalolla asiointi ei ole silloin mahdollista.

Työntekijät ja viranhaltijat tavoittaa puhelimitse:

Kunnanjohtaja Paula Karsi-Ruokolainen   050 5681 366
Talous- ja hallintojohtaja Virpi Kolehmainen   040 5465 286
Hyvinvointipäällikkö Anna-Liisa Karppinen (Klo 10-11)  040 5031 493
Kiinteistöpäällikkö Kyösti Rajaniemi    040 6886 989
Kunnaninsinööri Ari Korkala    040 5640 099
Ruoka- ja puhdistuspalveluiden työnjohtaja Sinikka Halonen 040 6569 572
Vs.Sosiaalityöntekijä Tiina Gilden (Klo 9-11)   044 0418 765
Sosiaaliohjaaja Essi Visuri     040 5847 542
Palvelusihteeri Kirsi Ollakka    050 4400 156
Palvelusihteeri Heidi Soini     050 4400 155
Arkisto- ja palvelusihteeri Sari Lampela   050 4400 151
Maaseutusihteeri Ari Kauppi    050 5393 014

Kunnantoimisto on suljettuna myös
10.9.2021 klo 11–16 henkilökunnan tyky-iltapäivän vuoksi
29.-30.9.2021 henkilökunnan koulutuspäivien vuoksi
Sosiaalitoimen päivystys toimii virka-aikana numerossa 044 0418 765

LUMIJOEN KUNTA 

Koronarokotukset Lumijoella

Rokotusvuorossa ovat tällä hetkellä:
-kaikki 12 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat henkilöt
Rokoteaikoja voi varata puhelimitse vain koronarokotteen ajanvarausnumerosta puh. 
044 320 5095 ma-to klo 10–11 ja 12-13
Aika ajoin ajanvarauksessa on ruuhkaa. Ethän jätä viestiä puhelinvastaajaan, vaan 
soita myöhemmin uudelleen.
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RAVIMATKA 27.8.2021 
LUMIJOKI RAVEIHIN 
OULUN ÄIMÄRAUTIOLLE

Lähde mukaamme katsomaan Heinäpään herruus 
– ohjastajakilpailua Oulun Äimärautiolle. Matkaam-
me Lumijoelta perjantai-illan raveihin tilausbussil-
la, johon voi nousta väliltä Varjakka-Lumijoki kk-Hir-
vasniemi. Lähdemme kohden Oulua n. klo 17:15 Var-
jakasta ja palaamme takaisin siten, että Oulusta läh-
detään kotia kohden noin klo 22.
Ravilähtöjen jälkeen ravipaikalla asiakkaita viihdyt-
tää Timo Niemelä bändeineen. Paluumatkalle läh-
demme siis vasta, kun on hetken aikaa kuunneltu 
esiintyvää taiteilijaa.

Matka on osallistujille ilmainen, ja sisältää myös pää-
sylipun raveihin. Matkalle mukaan otetaan yksi lin-
ja-autolastillinen lähtijöitä ilmoittautumisjärjestyk-
sessä. 

Siitä vaan ilmoittautumaan,  
e-mail: sari.lampela@lumijoki.fi. 

Huomioimme koronan aiheuttamat rajoitukset ja läh-
tösuunnitelmaa muutetaan lähempänä raveja, jos ter-
veysviranomaisten ohjeet sitä edellyttävät!

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

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

Kirjaston näyttelyt
Elokuu: Lumijoen valokuvauskilpailun satoa
Syyskuu: Seppo Hinkula: Valokuvanäyttely Aika
Lokakuu: Meeri Koutaniemi: Vapaita unelmia valokuva-
näyttely

Näyttelyt löytyvät Lumijoen kunnan verkkosivuilta tapahtu-
mista sekä kirjaston facebook - sivulta.
Vapaita näyttelyaikoja voit kysyä p. 050 4400375 tai kirjas-
to@lumijoki.fi
Ota rohkeasti yhteyttä!

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

Digituki
Lumijoen kunnassa digitukea on saatavilla mm. kirjastossa ja 
kunnanvirastolla. Tämän lisäksi viranomaiset neuvovat oman 
toimialueensa puitteissa käyttämään sähköisiä palveluja.

Kirjaston vinkkejä palveluihin ja niiden käyttöön ver-
kossa: 

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

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

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

Kansalaisneuvonta
Kan salaisneuvonta auttaa kansalaista löytämään oikean 
viranomaisen tai viranomaisen sähköisen palvelun asiansa 
hoitamiseen. Lisäksi Kansalaisneuvonta tarjoaa tukea säh-
köiseen asiointiin ja vastaa yleisluontoisiin julkisia palvelui-
ta koskeviin kysymyksiin. https://www.kansalisneuvonta.fi/

Omakanta
Omakanta on kansalisille tarkoitettu verkkopalvelu, jos-
sa näet omat hoitotieto ja reseptitietosi. Omakanta-palve-
lun verkkokoulussa tutustut lyhyessä ja tehokkaassa ajassa 
Omakantaan, sen toimintoihin ja Omakannan käytöstä saa-
taviin hyötyihin. Opetuspaketista löydät myös Omakannan 
lyhyet opastevideot: https://www.kanta.fi/omakanta-verk-
kokoulu/#/?_k=6qvpb4 

SeniorSurf
Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-sivusto rohkaisee ikään-
tyneitä ihmisiä tarttumaan tietokoneisiin ja nettiin. Opetel-
la voi itsekseen tai vaikka sukulaisen tai naapurin opastuk-
sella: https://www.seniorsurf.fi/

Ylen Digitreenit
Ylen Digitreenit-sivustolta voi omatoimisesti ja omaan tah-
tiinsa opetella erilaisia digitaitoja, esimerkiksi sähköposti-
tilin luomista, WhatsAppin käyttöä ja asiakirjojen muutta-
mista sähköiseen muotoon: https://yle.fi/aihe/digitreenit
 

Laiva avoinna elokuussa 
ma-pe 14-20, la-su 12-20

 
Tervetuloa!

Vietämme SAUNA PÄIVÄÄ 14.8. klo 13-20 sauna lämpimänä. 
Miesten ja naisten vuorot vaihtuvat tasatunnein. Aloitetaan 

naisten vuorolla klo13. Viimeinen tunti sekavuoro. Saunamaksu 
8€/hlö, sisältää arpalipun. 

VENETSIALAISET  21.8. Klo 20-24
DJ ESC soittaa disco ja tanssi musiikkia ysäriltä tähän päivään. 

Varjakan Kyläyhdistys paistaa makkaraa ja pyttistä. Vapaa 
pääsy. 

ELO-KIPINÄ KISAT  28.8. klo 12 alkaen. 
Olemme haastaneet Lumijoen yhdistykset sekä Lumijoen kun-
nan työntekijät leikkimielisen kisapäivän viettoon Varjakkaan.

 Ilmoita oman yhdistyksesi kolmen henkilön joukkue 15.8 men-
nessä kahvilahailuotolaiva@gmail.com 

(Mikäli yhdistyksesi ei ole saanut haastetta,  ilmoita halukkuute-
si osallistua samaan osoitteeseen) 

Kisaillaan älykkyys, voima, tarkkuus ja yhteistyötä vaativissa 
tehtävissä. 

Tervetuloa kaikki kannustamaan oma yhdistys voittoon! 
Makkaran myyntiä Varjakan kyläyhdistyksen toimesta. 

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

SU 5.9.    Ahvenmarkkinoilla myymme arpoja, kahvia, mehua sekä 
   muurinpohjalättyjä. Tuotto lumijokisten vanhusten ja lasten hyväksi
KE 15.9 alk klo 18.30 -   PikkuRiikan asiakasilta Martoille. Kuulemme syksyn 
   muodista ja uutuuksista.  
   Illan aikana -20%. Kyytiä voi kysellä sihteeriltä (0400 683776)
KE 6.10.    Vanhustenviikon kirkkokahvit srk-talolla

KESKIVIIKKOISIN 
20.10 - 1.12 klo 17-18.30  Makrame-kurssi Marttalassa.
   7 kertaa =35€ (Martta-jäsen 30€). Ilmoittaudu mahd pian 
   (0400 683776/Pike). Mikäli ilmoittautuneita 10hlö/ryhmä, pidämme   
   samoina iltoina toisenkin ryhmän kurssit klo 18.40-20.10.
  
SU 7.11 klo 13.00   Ikäihmisten pikkujoulu Lumilyhdyssä, mikäli koronarajoitukset sallivat

Syksyn aikana mahd myös muita yritysvierailuja.
Marttalassa tilkkutyö- ja kahvipakettikassikurssit, joiden aikataulu ilm myöhemmin.

Seuraa sivujamme Facebookissa.Ilmoittelemme myös Lumijoen Salen sekä kirjaston seinällä.
https://www.facebook.com/lumijoenmartat
https://lumijoen-martat8.webnode.fi

LUMIJOEN MARTAT OY
SYKSYN OHJELMA 2021

www.martat.fi
lumijoen.martat@gmail.com

HIRVASNIEMEN 
KYLÄYHDISTYS 
TIEDOTTAA
Hirvasniemen kyläyhdistyk-
sen kylätalo HirvasAreena 
sijaitsee hyvien liikenney-
hteyksien varrella Lumijoella. 
HirvasAreena soveltuu erittäin 
hyvin erilaisten kokousten ja 
tilaisuuksien pitopaikaksi. 
Kylätalolla on mahdollisuus 
pelata mm. pingistä ja bil-
jardia. Kyläyhdistys vuokraa 
HirvasAreenaa edullisesti 
käyttöösi niin pienemmälle 
kuin suuremmallekin po-
rukalle. HirvasAreenasta saat 
lisätietoa kotisivuiltamme 
osoitteesta www.hirvasniemi.
fi. Vuokrausasioissa voit ottaa 
yhteyttä Pirkkoon puh. 045-
1123042. Hyvää kesän jatkoa.

Terveisin 
kyläyhdistyksen hallitus
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TERVEYSASEMAN TIEDOTE NUORISOTYÖ 
NUORISOTILA Nöre, Toripolku 3, (kirjaston ”takana”)
AVOINNA 2021 SYKSY
Ma   17-20   nuoret (13v ->)
Ke    17-20   nuoret
To    13-16   1.-6.-luokkalaiset (vk 32 alkaen)
Pe    17-23   nuoret
Seuraa syyslomaviikon (43) aukiolot ja tapahtumat facesta/instasta tai kunnan sivuilta.
Nuorisotilassa toimivat ohjaajina vapaa-aikatoimenohjaaja Salla Mertala, Saku Klaavo, 
Heli Purola (4H) ja Hannu Jurvanen(4H). Vapaa-aikatoimen toimintaan kannattaa käy-
dä tutustumassa myös netissä: Facebookissa ”Lumijoen nuoriso -ja liikuntatyö”-sivulla.
Vapaa-aikatoimenohjaaja Salla Mertala
044 055 6077/salla.mertala(at)lumijoki.fi
facebook: Lumi Joki
ig:lumijoen_nuorisotyo
snapchat:Salla Lumijoki
discord: Lumijoen Nuorisotyö Salla#1088

Liikunta

LIIKUNTAHALLIN KÄYTTÖVUOROJEN HAKEMINEN SEURAAVALLE 
KAUDELLE AJALLE 6.9.2021 – 29.5.2022

Liikuntahallin käyttövuorotoivomukset talvikaudelle tulee toimittaa kirjallisena/säh-
köpostitse nuorisotilalle tai kirjastolle maanantaihin 24.8.2021 mennessä (Toripol-
ku 3, 91980 Lumijoki/salla.mertala(at)lumijoki.fi). 

Hakemuksessa tulee olla
• viikonpäivä (ma-pe / la-su) ja kellonaika (15-22 / 9-19)
• koko sali / puoli salia
• ryhmän kahden täysi-ikäisen vastuuhenkilön nimet ja yhteystiedot 

(osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero).

Hakulomakkeita on saatavana kirjastolta ja nuorisotilalta. Vakinaisia vuoroja voi-
vat hakea ensisijaisesti järjestöt. Hakulomake löytyy myös kunnan nettisivuilta lii-
kuntahallin alta.
Tiedustelut vapaa-aikatoimenohjaaja Salla Mertalalta, 044 0556077

AHVENMARKKINAT 
SUNNUNTAINA 5.9. 
LUMIJOEN VARJAKASSA KLO 11-15

Tervetuloa Lumijoen Varjakan iloiseen merelliseen 
tunnelmaan, nauttimaan hyvästä ruoasta ja seuras-
ta. Mukana useita myyjiä ja esittelijöitä.  

Seuraa tarkempaa tiedotusta tapahtumasta 
Lumijoen kunnan kotisivuilla ja somekanavissa. 
Huomioimme tapahtumassa Korona rajoitukset.

Paikka varauksen tapahtumaan: 
salla.mertala(at)lumijoki.fi  tai 0440556077/Salla

Etsivä nuorisotyöntekijä tukee sinua asioissa, jotka koet tärkeäksi ja tarpeelliseksi!

Mikäli et oikein tiedä keneltä kysyä, kysy etsivältä nuorisotyöntekijältä! Palvelu on tarkoi-
tettu kaikille alle 29v nuorille, etsivä nuorisotyö on aina maksutonta ja sinulle täysin va-
paaehtoista.

Milloin ottaa yhteys etsivään nuorisotyöhön?
• Etkö keksi mitä seuraavaksi tekisit?
• Onko raha-asioissa tai muissa arjen asioissa pulmia?
• Haluaisitko jutella luottamuksellisesti mieltäsi painavista asioista?
• Mietitkö mikä on just sun juttu? 

.. haluat esimerkiksi tietoa vaikkapa opiskeluun, työkokeiluun, asumiseen, toimeentuloon 
tai harrastuksiin liittyvistä asioista ja palveluista!

Intti edessä? Lumijokisten kutsuntatilaisuus pidetään 2.11.2021. Etsivä nuorisotyöntekijä 
on koulutettu Aikalisä-palvelun ohjaaja. Voit olla yhteydessä ohjaajaan ennen kutsuntoja, 
kutsunnoissa, palveluksen aikana tai päättyessä. Aikalisä-palvelu on varusmies- ja siviili-
palvelusikäisille miehille ja naisille. Lisätietoja www.aikalisatoiminta.fi. Olen kutsunnois-
sa paikalla, joten nähdään viimeistään silloin!

Ottakaa seurantaan etsivän face ja insta, koska sivustoille päivittelen ajankohtaisia asioi-
ta, muistutuksia, hoksautuksia ja muuten vain kuulumisia!

Värikästä syksyn odotusta!

Sanna, etsivä nuorisotyöntekijä
p. 050 562 7561  
@: sanna.pitkanen-viinamaki@lumijoki.fi 
fb: Lumijoen Etsivä Nuorisotyö Sanna 
Ig: lumijoki_etsiva
snapchat: elumijoki
discord: Lumijoki etsivä Sanna#5026

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

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

ELÄKELIITON LUMIJOEN YHDISTYS RY
Syksy lähestyy ja eläkeläisten toiminnan suunnittelu on vireillä. Näyttää kuitenkin tämä korona paholainen 
haittaavan edelleen meidän toimintaa. Toivottavasti rokotteet suojaavat meidät pahimmalta taudilta. 
Olethan ottanut molemmat rokotteet?
Kesän aikana on järjestetty pienimuotoisia tapahtumia jäsenistölle.
Varjakassa oli mukava kesäpäivän vietto 6.7. ja käytiin myös Taivalkoskella teatterissa 22.7. katsomassa 
Avioliittosimulaattoria. 
Tapahtumat järjestettiin yhdessä Limingan yhdistyksen kanssa. 
Osallisuimme Lumijoki päivien toritapahtumaan 7.8., esittelimme yhdistyksen toimintaa ja myimme 
arpoja.
Ahvenmarkkinat ovat 5.9. ja siellä on yhdistyksen väkeä esittelemässä toimintaa ja myymässä arpoja. 
Syksyllä aloitetaan kerhotapaamiset ja kutsutaan vierailijoita esitelmöimään meitä kiinnostavista asioista 
ja mitä tärkeintä yhdessäoloa ja jutustelua.
Harrastekerho toimintaa  järjestetään. Ehdotuksia näiden toimintaan kaivataan, että saadaan mahdolli-
simman moni jäsen kiinnostumaan yhdistyksen toiminnasta. Miehet ja naiset ehdotuksia toiminnan 
vilkastuttamiseksi. 
Tulkaapa koulun “Olohuoneeseen” pe 13.8.  klo 12 Porinapiiriin kertomaan kuulumisia ja ehdotuksia 
syksyn toimintaan. 

Tapahtumista ilmoitamme Rantalakeus lehdessä seuratoimintapalstalla, lisäksi meidän yhdistyksen ja 
piirin tapahtumista löytyy tietoa facebook sivulta Eläkeliiton Lumijoen yhdistys ry sekä
https://www.elakeliitto.fi/piirit/pohjois-pohjanmaa, https://www.elakeliitto.fi/yhdistykset/lumijoki
Nettisivuston kautta voi suoraan liittyä jäseneksi.

TERVETULOA MUKAAN YHDISTYSTOIMINTAAN!
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HAEMME KERHONOHJAAJIA KERHOKAUDEL-
LE 2021-2022

Pidätkö lapsista ja halutko tienata omaa rahaa? Oletko yli 
13-vuotias nuori? Etsimme kerhonohjaajia syksyllä alkaviin 
kerhoihimme. Kerhot kokoontuvat kerran viikossa 1-1,5 tun-
niksi paitsi koulujen loma-aikoina. Kerhon teeman voit valita 
oman mielenkiintosi mukaan. Kerhon teemana voi olla kok-
kaus, liikunta, kädentaidot jne. Tarjoamme ohjaajille Osaava 
kerhonohjaaja -koulutuksen ennen kerhokauden alkua. Jos 
kiinnostuit, täytä lomake osoitteessa: https://lumijoki.4h.fi/
toita-nuorille/hae-kerhonohjaajaksi-tai-tyopalv/ tai ole yh-
teydessä: lumijoki@4h.fi tai p. 040 733 2443.

LUMIJOEN 4H-YHDISTYKSEN KERHOKAUSI 
2021-2022

Kerhokausi alkaa syyskuussa ja päivitämme nyt kerhokalen-
teriamme. Seuraa ilmoittelua nettisivuillamme ja koulun il-
moitustauluilta. Kaikkiin kerhoihin pitää ilmoittautua ennak-
koon lomakkeella: https://lumijoki.4h.fi/kerhot/ilmoittau-
tuminen/ tai ottamalla yhteyttä: lumijoki@4h.fi, p. 040 733 
2443. Kerhoihin voi osallistua joko jäsen- tai tarvikemaksul-
la 35 €/jäsen tai 35 €/kerhokausi. 

JÄSENYYS

Lumijoen 4H-yhdistyksen jäsenä voit osallistua ilmaisek-
si kerhoihin, saat alennusta kursseista ja tapahtumista se-
kä tapaturmavakuutuksen 4H:n tapahtumiin (6-28-vuotiail-
le). Lisäksi saat käyttöösi valtakunnalliset jäsenedut. Yksilö-
maksu on 35 euroa vuodessa ja perhemaksu 70 euroa vuo-
dessa kaikilta samaan ruokakuntaan kuuluvilta jäseniltä.

      
 Liittymislomake: https://liity.4h.fi/

VUODEN 2021 KANNATTAJAJÄSENET  

Lumijoella toimii useita paikallisia yrittäjiä 4H- yhdistyksem-
me kannattajajäsenenä tukien paikallista lapsi- ja nuoriso-
työtä. Otamme mielellämme mukaan uusia kannattajajä-
seniä mukaan toimintaan. Ole yhteydessä, jos haluat liittyä 
mukaan tukemaan tärkeää toimintaamme. 

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

Tilaisuuksia:

 −  Sanajumalanpalvelus su 15.8. klo 10 kirkossa, toimittaa 
rovasti Leila Ikonen, kanttorina Juha Pöykkö. 

 − Sanajumalanpalvelus su 22.8. klo 13 hautausmaalla, toi-
mittaa Erja Oikarinen, kanttorina Juha Pöykkö.

 − Messu su 29.8. klo 18 kirkossa, toimittaa Erja Oikarinen, 
saarnaa rovasti Hannu Ojalehto, kanttorina Juha Pöyk-
kö. Rauhanyhdistyksen kirkkopyhä.

 − Messu su 5.9. klo 10 kirkossa.

 − Hartaus su 5.9. klo 12 Varjakassa Ahvenmarkkinoilla.

 − Messu su 12.9. klo 10 kirkossa.

 − Messu su 19.9. klo 10 kirkossa.

 − Sanajumalanpalvelus su 26.9. klo 10 kirkossa.

 − Jumalanpalvelus su 3.10. klo 10 kirkossa.

 − Vanhustenviikon viikkomessu to 7.10. klo 13 kirkossa. 
Jumalanpalveluksen jälkeen Lumijoen Martat tarjoavat 
kahvit seurakuntatalossa.

 − Jumalanpalvelus su 10.10. klo 10 kirkossa. 

 − Jumalanpalvelus su 17.10. klo 10 kirkossa.

 − Jumalanpalvelus su 24.10. klo 10 kirkossa. 

 − Jumalanpalvelus su 31.10. klo 10 kirkossa. 

 − Pyhäinpäivän iltajumalanpalvelus la 6.11. klo 18 kirkos-
sa. Jumalanpalveluksessa muistetaan vuoden aikana 
poisnukkuneita Lumijoen seurakunnan jäseniä, sekä 
Lumijoen hautausmaahan haudattuja.

 − Jumalanpalvelus su 7.11. klo 10 kirkossa.

 − Jumalanpalvelus su 14.11. klo 10 kirkossa.

 − Jumalanpalvelus su 21.11. klo 10 kirkossa.

 − 1. adventtisunnuntain messu su 28.11. klo 10 kirkossa. 
Jumalanpalveluksen jälkeen Eläkeliitto tarjoaa riisipuu-
ron ja torttukahvit srk-talolla.

Tilaisuuksissa noudatetaan voimassa olevia koronara-
joituksia. Tapahtumat toteutuvat, jos rajoitukset salli-
vat. Jumalanpalvelukset myös striimataan seurakun-
nan YouTube-kanavalle.

LUMIJOEN SEURAKUNTA

Työntekijät:
Kirkkoherra  
Erja Oikarinen (29.8. asti)  p. 044 3161 434
Vs. kirkkoherra Salla Autere (30.8. alkaen)

Toimistosihteeri  
Jonna Vallström 
(ma ja ke 9-14, 30.9. saakka) p. 044 7750 600
Diakonissa-toimistosihteeri 
Marjo Koski-Vähälä (1.10. alkaen)

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

Kanttori  
Maili Muuttola-Junkkonen  p. 044 7750 603
(vuosilomalla 4.9. saakka)

Seurakuntamestari  
Tarja Moilanen   p. 044 7750 604

Diakonia-asioissa ota yhteys syyskuun loppuun as-
ti kirkkoherraan, siitä eteenpäin diakonissa-toimis-
tonhoitajaan.

Syksyn vapaat lasten päiväkerhopaikat: ota yhteys 
lastenohjaajaan.

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.

LUMIJOEN  
4H-YHDISTYS 
TIEDOTTAA

 

 

Ommaiskahvila on matalan kynnyksen vapaamuotoinen kohtaamispaikka, jo-
hon voi tulla hakemaan tietoa, keskustelemaan, virkistäytymään, kahvittele-
maan ja tapaamaan muita omaishoitajia. Ommaiskahvilan ovet ovat avoinna 
ikärajattomasti kaikille omaistaan hoitaville ja heidän läheisilleen. Virallista 
omaishoitajuutta ei tarvita, ja tervetulleita ovat myös he, jotka vasta pohtivat 
omaishoitajaksi ryhtymistä tai ovat pestistään jo luopuneet. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Ommaiskahvila on matalan kynnyksen vapaamuotoinen kohtaamispaikka, johon voi 
tulla hakemaan tietoa, keskustelemaan, virkistäytymään, kahvittelemaan ja tapaamaan 
muita omaishoitajia. Ommaiskahvilan ovet ovat avoinna ikärajattomasti kaikille omais-
taan hoitaville ja heidän läheisilleen. Virallista omaishoitajuutta ei tarvita ja tervetulleita 

ovat myös entiset omaishoitajat sekä he, jotka vasta pohtivat omaishoitajaksi ryhtymistä 
kuin myös omaishoidettavat.  

Aiheena mielen hyvinvointi 
 

maanantaina 27.9. klo 13.00–15.00  
Palvelukeskus Lumilyhty, Lumijoentie 1237 

Etsitään yhdessä voimaantumisen keinoja omaishoitajan 
ja läheisen arkeen. Aiheeseen johdattavat Oulun seudun 

omaishoitajat ry:n vastaava omaistoiminnan ohjaaja Minna 
Hernberg ja omaishoidon ohjaaja Heini Kemola.  

 
 

Lämpimästi tervetuloa omaishoitajat, läheiset  
sekä entiset omaishoitajat sekä  

kaikki asiasta kiinnostuneet! 
 

Lisätietoja: Minna Hernberg, 040 559 7766, minna.hernberg@osol.fi  
www.oulunseudunomaishoitajat.fi 

 

       Lumijoen ommaiskahvila 

VARJAKAN 
KYLÄYHDISTYS

Varjakan kesämyymälä 
sulkee ovensa 

8.8. 2021 kello 17.00. 

Kiitos asiakkaille ja 
reippaille myyjille.

Mutta vielä ehtii 
tutustumaan 

kesämyymälän käsitöihin 
Varjakan tapahtumissa 

viikonloppuisin, 
pyrimme pitämään 

myymälän auki. 
Lopullisesti myymälä 

suljetaan tältä vuodelta 
ahvenmarkkinoiden 

jälkeen 5.9.

21.8. järjestetään 
Varjakassa 

venetsialaiset, 
kyläyhdistyksen teltassa 

paistetaan makkaraa 
ja pyttipannua 

klo 19.00 alkaen.

Seuraava 
kuntatiedote ilmestyy 

Rantalakeudessa 
1.12.2021.

Materiaali toimitettava 
viimeistään 24.11.2021 

osoitteeseen 
kirjaamo@lumijoki.fi


