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Lumijoen kunnantalolla on 
viime päivinä ollut vilskettä, 
kun valmistelemme täällä 
sote-palveluiden kilpailutus-
ta. Meistä ja sote-palvelutuo-
tannostamme on kiinnostu-
nut kolme palveluntuottajaa, 
ja heidän kanssaan olemme 
edenneet alustavien sopi-
musluonnosten kautta jo vi-
ralliseen neuvotteluvaihee-
seen. Neuvotteluiden jälkeen 
laadimme näille ehdokkaille 
lopullisen tarjouspyynnön. 
Toivomuksena on, että kaik-
ki uskaltautuvat myös jättä-
mään meille tarjouksen. Mat-
kassa on vielä monta vaihet-
ta, muuttujaa ja mietittävää.

Aikataulu kilpailutusproses-
sissa on tiukka; päätös han-

kinnasta valtuuston pitää 
tehdä tammikuun 2022 ai-
kana ja tuleva sopimus al-
lekirjoitetaan helmikuussa. 
Nykyinen ulkoistusopimuk-
semme päättyy toukokuun 
2022 lopulla, joten tuleval-
la palveluntuottajalla koko-
naisuuden haltuunotto käyn-
nistyy heti sopimuksen al-
lekirjoituksesta ja varsinai-
nen työ kesäkuun alussa. 
Uusi hankinta ei ole palve-
luntuottajillekaan nyt help-
po rasti, vaikka kunnan so-
te-palveluiden kokonaisuus 
on ammattilaisille hyvin hal-
littavissa. Hyvinvointialueen 
valmistelu Pohjois-Pohjan-
maalla ja koko maassa on sa-
manaikaisesti vauhdikkaas-
sa valmistelussa ja sen toi-
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minnan on tarkoitus käynnis-
tyä 1.1.2023. Uusi sopimuk-
semme tulee siirtymään jär-
jestämisvastuun vaihtuessa 
hyvinvointialueelle. Voimas-
sa oleva lainsäädäntö mah-
dollistaa edelleen sote-pal-
veluiden ulkoistuksen – on-
neksi näin, kun uuteen kilpai-
lutuspäätökseen Lumijoen 
valtuusto päätyi jo aiemmin. 
Ulkoistussopimuksen myötä 
Lumijoen kunta haluaa jat-
kossakin varmistaa sosiaa-
li- ja terveydenhuollon pal-
veluista keskeisimpien lähi-
palveluiden saannin kotikun-
nan alueella.

Kilpailutuksen ohessa myös 
tulevan vuoden talousarvio 
ja toimintasuunnitelma on 

valmistumassa. Valtuusto hy-
väksyi edellisessä kokoukses-
saan veroprosentit. Korotuk-
sille ei ollut tarvetta, vaikka 
investointitoiveita on kun-
nassa paljon. Valtuusto päät-
tää talousarvion ja toiminta-
suunnitelman hyväksymisen 
yhteydessä, mitkä investoin-
nit toteutetaan ensi vuoden 
aikana. Talousluvut vuodel-
le 2022 näyttävät Lumijoel-
la kohtuullisen hyviltä, jo-
ten missään kunnan palve-
luissa ei ole tarvinnut etsiä 
säästöjä. 

Henkilöstön osalta olemme 
saamassa pientä lisäystä en-
si vuodeksi, kun sivistys- ja 
hyvinvointilautakunnan toi-
mialueelle valitaan liikunta-

koordinaattori. Resurssien li-
säys on kokeilu, joka onnis-
tuessaan saa toivottavasti 
jatkoa, sillä tulevaisuudessa 
kunnan tehtävä hyvinvoinnin 
edistäjänä korostuu aiempaa 
vahvemmin. Koordinaatto-
ri voi parhaimmillaan akti-
voida ja tukea kaikenikäis-
ten kuntalaisten liikunnallis-
ta elämäntapaa sekä ohjata 
liikuntaharrastusten pariin.
Tätä kirjoittaessa maa on 
saanut valkoisen lumipeit-
teen. Lumi houkuttelee ul-
koilemaan ja antaa kauniin 
valon marraskuun vaihtues-
sa joulukuuksi.

Pakkasen piristämää jou-
lunodotusta kaikille!

Paula Karsi-Ruokolainen
Lumijoen kunnanjohtaja

Aluevaalit ovat tärkeät

Hyvinvointialueen tehtävänä 
on järjestää terveyden- ja so-
siaalihuollon sekä pelastus-
toimen palvelut koko Poh-
jois-Pohjanmaan hyvinvoin-
tialueella vuoden 2023 alus-
ta lähtien. Niin sanottuun 
POP-hyvinvointialueeseen 
kuuluvat kaikki Pohjois-Poh-
janmaan maakunnan 30 kun-
taa. 

Pohjois-Pohjanmaan hy-
vinvointialueen ylintä päätös-
valtaa käyttää aluevaltuusto. 
Se päättää muun muassa ta-

lousarviosta, asiakasmaksuis-
ta, toiminnan ja talouden pit-
kän aikavälin tavoitteista sekä 
asukkaiden hyvinvoinnin edis-
tämisestä ja osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksista. 
Valtuusto päättää myös hallin-
tosäännöstä, eli poliittisesta ja 
virkamiesorganisaatiosta se-
kä heidän tehtävistään ja toi-
mivallastaan. Lisäksi valtuus-
ton päätäntävaltaan kuuluvat 
esimerkiksi omistajaohjauk-
sen periaatteiden ja liikelai-
tosten muodostaminen sekä 

tilinpäätöksen hyväksyminen 
ja jäsenten valitseminen erilai-
siin toimielimiin. 

Aluevaltuusto valitsee alue-
hallituksen, joka johtaa hyvin-
vointialueen toimintaa, hal-
lintoa ja taloutta aluevaltuus-
toa käytännönläheisemmällä 
tasolla. Lisäksi aluevaltuusto 
päättää lakisääteisistä ja tar-
peelliseksi katsomistaan muis-
ta toimielimistä kuten tarkas-
tuslautakunnasta, nuorisoval-
tuustosta sekä vanhus- ja vam-
maisneuvostosta. 

Lisätietoja: Pohjois-Pohjan-
maan hyvinvointialueen vaali-
en projektipäällikkö Kirsti Leh-
tinen kirsti.lehtinen@ppshp.fi 

Tärkeitä 
päivämääriä 
Millä alueella saat äänestää, 
määräytyy sen mukaan, mis-
sä olet kirjoilla 3.12.
Ehdokasasettelu päättyy 
14.12.
Kotiäänestykseen ilmoittau-
tuminen päättyy 11.1.
Ennakkoäänestys kotimaas-
sa on 12.–18.1. ja ulkomailla 
12.–15.1.
Varsinainen vaalipäivä on su 
23.1.

Tammikuun aluevaaleissa äänestäjät valitsevat Pohjois-Pohjanmaan 
hyvinvointialueelle aluevaltuuston, johon tulee 79 jäsentä. Aluevaaleissa 
vaalipiirinä on koko hyvinvointialue, eli äänestäjät voivat äänestää ketä 
vain Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ehdokasta.
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NUORISOTYÖ 
NUORISOTILA Nöre, Toripolku 3
AVOINNA 2021 SYKSY JA 2021 KEVÄT
Ma    17-20   nuoret (13v ->)
Ke     17-20   nuoret
To     13-16   7-12 vuotiaat
Pe     17-23   nuoret

JOULUN AUKIOLOT
Joululomalla torstain nuokkari lomalla 23.12.-6.1., isom-
pien nuokkari avoinna normaalein aukioloin.

Nuorisotilassa toimivat ohjaajina vapaa-aikatoimenoh-
jaaja Salla Mertala, 4H:n toiminnanjohtaja Heli Purola, 
4H:n toiminnanohjaaja Hannu Jurvanen ja etsivä nuo-
risotyöntekijä Sanna Pitkänen-Viinamäki. 

             Lumijoen kunnan nuoriso- ja liikuntatyön toimintaan 
kannattaa käydä tutustumassa myös netissä: Faceboo-
kissa ” Lumijoen nuoriso- ja liikuntatyö”-sivulla. Sivuilta 
löytyvät kaikista ajantasaisimmat ja päivitetyimmät tie-
dot koskien Lumijoen kunnan nuoriso- ja  liikuntatyötä. 

Vapaa-aikatoimen väki toivottaa 
kaikille asukkaille 

oikein rentouttavaa ja 
rauhallista joulun aikaa. 

Ja toimeliasta ja yhteistyön 
täyteistä Uutta Vuotta 2020!

Lumijoen etsivän nuorisotyöntekijän terveiset:
Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on 
olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turval-
liseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö 
etsii yhdessä nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysy-
myksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. 
 
Tavoitteena on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria sellaisten pal-
velujen ja tuen piiriin, joilla edistetään heidän kasvuaan, itse-
näistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja elämänhallin-
taa. Samoin nuoria autetaan pääsemään koulutukseen ja löy-
tämään työtä. Etsivä nuorisotyö auttaa nuoria, jotka haluavat 
vapaaehtoisesti osallistua tähän toimintaan.

Sinä, lumijokinen alle 29-vuotias nuori/nuoren kaveri/nuo-
ren vanhempi tai muu lähipiiriin kuuluva: jos sulla on huolta, 
murhetta tai jotain kysyttävää, niin ota rohkeasti yhteyttä! 

Yhteyden Lumijoen etsivään nuorisotyöntekijään, Sannaan, 
voi ottaa esimerkiksi alla olevilla keinoilla
• puhelimella/tekstiviestillä/whatsappilla 0505627561
• sähköpostilla sanna.pitkanen-viinamaki@lumijoki.fi
• Facebookissa/messengerissä Lumijoen Etsivä Sanna
• Instagramissa Lumijoki_etsiva
• yhteysetsivaan.fi

Viikoittain etsivä nuorisotyöntekijä on tavattavissa myös;
• maanantaisin perhekerhossa klo 9:30 – 11:30 
 nuokkarilla
• tiistaisin kunnan kuntosalilla klo 11-12
• tiistaisin etsivän kahvilassa klo 15-17 nuokkarilla
• 9.luokkalaisia tulen tapaamaan opon tunneille 
 yhteishaun tiimoilta
• Ota some-tilit seurantaan, koska siellä sinne päivitän 
 ajankohtaista tietoa, hoksautuksia ja ryhmiin 
 liittyvistä mahdollisista aikataulumuutoksista!

Mukavaa joulun odotusta, Sanna Pitkänen-Viinamäki

SIVISTYSTOIMI 
TIEDOTTAA

KIRJASTOTOIMI TIEDOTTAA 

Kirjasto avoinna:
Henkilökunta paikalla: 
Ma-Ke klo 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
Joulukuu: Hätämaan tietäjä
Tammikuu: Heikki Laurila - maalauksia ja veistoksia

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

Vuoden viimeinen sa-
tutuokio pidetään 
maanantaina 13.12. 
klo 9.30-10.30 kirjas-
tolla. Tervetuloa!

Kirjastossa on lainattavissa LUISTELUTU-
KIA Luistelutuki lainataan kirjastokortil-
la, laina-aika 2 vkoa. Lainaajan täytyy ol-
la täysi-ikäinen. 

Lumijoen kunnassa digitukea on saatavilla kirjastossa ja kun-
nanvirastolla. 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/kan-
salaiselle 
Tietoa ja palvelua yrityksille: https://www.suomi.fi/yritykselle
Kansalaisneuvonta 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/

Puhelin: 0295 000
(ma-pe 8-21, la 9-15)
Palvelu on suljettu sunnuntaisin ja arkipyhinä.

Kirjastonväki toivottaa kaikille 
Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2022

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. HirvasAreenasta saat 
lisätietoa kotisivuiltamme osoitteesta www.hirvasniemi.
fi. Vuokrausasioissa voit ottaa yhteyttä Pirkkoon puh. 045-
1123042. 
Hirvasniemen kyläyhdistys esittää parhaimmat kiitokset 
kaikille asiakkaille ja teille, jotka olette osallistuneet ja 
myötävaikuttaneet kyläyhdistyksen toimintaan.   

HYVÄÄ JOULUA JA 
MENESTYKSELLISTÄ UUTTA VUOTTA 2022

KUULUTUS
LUMIJOEN KUNTA 

ALUEVAALIT 2022

Aluevaalien varsinainen vaalipäivä on sun-
nuntaina 23.1.2022 ja
vaalihuoneisto on avoinna klo 9.00–20.00.

Lumijoella äänestyspaikkana toimii Lumijoen 
kirjasto, Toripolku 3.

ENNAKKOÄÄNESTYS

Ennakkoäänestys järjestetään Lumijoen kirjas-
tolla seuraavasti:

keskiviikko-perjantai 12.1.-14.1.2022 
   klo 10.00-18.00
lauantai-sunnuntai 15.1.-16.1.2022 
   klo 12.00-16.00
maanantai-tiistai  17.1.-18.1.2022 
   klo 10.00-18.00

Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan viimeis-
tään 11.1.2022 klo 16. 
Ilmoituksia ottaa vastaan Sari Lampela p. 050 
4400 151.

Vaalien ulkomainonta aloitetaan 5.1.2022.

Lumijoen kunnan keskusvaalilautakunta

Lumijoen kunnantoimisto on suljettu 
23.-27.12.2021 ja 7.1.2022

Virka-aikainen sosiaalipäi-
vystys toimii numerossa 
044 0418 765. Virka-ajan 
ulkopuolinen sosiaalipäi-
vystys toimii Oulun Seu-
dun yhteispäivystyksessä 
numerossa 112.

Kuntatiedotteen ilmestyminen 
vuonna 2022:

Kuntatiedote ilmestyy Rantalakeudessa, joista muut ovat 
koko alueen täyspeittojakeluja paitsi elokuun kuntatie-
dote, joka jaetaan kuitenkin Lumijoen alueelle.

Ilmestymispäivä  Materiaalin toimitus
23.3.2022   ke 16.3.2022
25.5.2022   ke 18.5.2022
10.8.2022   ke 3.8.2022
30.11.2022  ke 23.11.2022

Materiaali toimitetaan osoitteeseen kirjaamo@lumijoki.
fi. Materiaali on oltava perillä ehdottomasti mainittuna 
päivänä, koska ne pitää toimittaa seuraavana päivänä 
Rantalakeuteen. Materiaalin toimitus word- tai pdf-muo-
dossa tai kuvana.

Lumijoen nuorisoseura

Pienet tytöt ja pojat ja vanhemmat. 

Syyskauden päättäjäisiä vietetään  su 5.12. klo 17-  Nuor-
isoseuralla. Taikuri Elias Kvist tulee viihdyttämään meitä  
taikatempuillaan. Esitys kestää 45min ja sen jälkeen on 
mehu ja kahvi tarjoilu. Tänä vuonna emme järjestä pikku-
joulua.

Tervetuloa .

Lauantaina  11.12. markkinoilla olemme  makkaran 
myynnissä.
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Varjakan kyläyhdistys ry

Perinteinen puuropäivä 4.12 Hai-
luotolaivalla kello13.00 - 15.00
Varjakan Kyläyhdistyksen jäsenille tarjotaan 
riisipuuro ja soppa sekä torttukahvit/tee. 
Muille puuroannos 5.00 € ja torttukahvit/ 
tee 3.00€. Kinkku arpa 1€. Jouluvalot 
sytytetään klo 15.00

Uudenvuoden aattona sytytetään kynttilät 
toivottamaan tuleva vuosi Tervetulleeksi.
Kiitos kuluneesta vuodesta kaikille kävi-
jöille.

Lumijoen Vesi Oy tiedottaa:
Lumijoen Vesi Oy tarkistaa veden ja jäte-
veden kulutusmaksuja yleisen hintata-
son nousua vastaavaksi. Kulutusmaksut 
1.1.2022 alkaen ovat:
Vesi 1,50 €/m2
Jätevesi 2,13 €/m2
Hinnat sisältävät arvonlisäveroa 24 %

Lumijoen Vesi pyytää tarjouksia pienen rak-
ennuksen purkamisesta 31.12.2021 men-
nessä. Tästä ja muusta veteen liittyvistä 
asioista löydät lisää tietoa osoitteesta 
www.lumijoenvesi.fi

Eläkeliiton Lumijoen yhdistys ry
Eläkeliiton Lumijoen yhdistyksen joulunajan tapahtumat:
1.12. klo 14 on Keskiviikkokerho kivikoululla. Avaamme joulukalenterin ensimmäisen ikkuna 
meidän tiloissamme kivikoululla.  Torttukahvit. Tervetuloa joulukauden avajaisiin!
8.12. kerho kivikoululla. Muistellaan lapsuuden jouluja ja jouluvalmisteluita. Lauletaan joululau-
luja. Juodaan päiväkahvit.
11.12. klo 15-17 Joulutori kirjaston edessä. Myymme Arpoja.
15.12. Jouluruokailu Törmälässä klo 13.
Ruokailun hinta on 29€/ jäsen. Ilmoittautumiset 9.12 mennessä Arjalle 040 539 
6374 ja maksu yhdistyksen tilille FI2057411941441256. Lähtö Salen pihasta klo 12.15 Saaga 
Travelin bussilla.
Ohjelmaa luvassa ja ken lahjan tuo niin lahjan saa.
17.12. klo 14. Vanhustentalon kerhohuoneessa tarjoamme vanhustentalolaisille ja muillekin 
vieraille kahvia, glögiä, sekä suolaista ja makeaa purtavaa.

Porinapiiri kokoontuu kivikoululla perjantaisin 3.12. ja 10.12. vielä tänä vuonna.

Tervetuloa viihtymään!
Olemme myös ahkeroineet porukalla rooliasuja päiväkotilapsille ja niiden luovutus on ennen joulua.

Syyskokous pidettiin 9.11. Seurakuntatalolla. Ensi vuodelle valittiin puheenjohtajaksi Riitta Mart-
tila ja hallitukseen uusina jäseninä Aino Kangas, Elsa Kärkkäinen, Mauri Oiva ja Anna-Liisa Vesa 
ja edelleen Maarit Arola, Tuovi Kyrö, Ritva Laukka, Ritva Sallinen, Taimi Soini ja Pekka Säikkälä.
Tapahtumista ilmoitamme Rantalakeus lehdessä seuratoimintapalstalla, lisäksi meidän yh-
distyksen 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 tai ottamalla yhteyttä hallituksen jäseniin sekä 
tapahtumissa.

Hyvää ja rauhaisaa joulunaikaa!

Jumalanpalvelus Lumijoen kirkossa klo 10.00
Jumalanpalveluksen jälkeen seppeltenlasku sankarihaudoille, 

kunniavartiossa Lakeuden Reserviläiset.
Juhlakahvit ja itsenäisyyspäivänjuhla seurakuntatalolla. 

Huom! Juhlaan tulijoilta vaaditaan koronapassi
Juhlapuhujana

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jaana Ollakka
Lämpimästi tervetuloa, Lumijoen kunta ja Lumijoen seurakunta

Itsenäisyyspäivän juhla 
Lumijoella 6.12.2021

KE 1.12. Eläkeliiton ikkunan julkistus
TO 2.12. MLL luukku 
PE 3.12. Lipun nosto koululla klo 9.30
LA 4.12. Varjakan puurojuhla 13-15, 
 jouluvalojen sytytys klo 15
SU 5.12. Lasten tapahtuma nuorisoseural-
 la klo 17 paikalla taikuri Elias Kvist
MA 6.12. Itsenäisyyspäivän jumalanpalve-
 lus ja juhla alkaen klo 10
TI 7.12. Kävely urheilutalolla klo 18 ja OP 
 Kokoushuone ikkunan julkistus
KE 8.12. Tonttujumppaa päiväkodin pihal-
 la klo 18 (ikkunoissa ohjeet) 
TO 9.12.  ”Riemulaulu kajahtaa” Joulukon-
 sertti Lumijoen kirkossa klo 19
PE 10.12. Etsivän luukku nuorisotilalla klo 
 11-12 ja Nuorisovaltuuston ter-
 vehdys torilla klo 18
LA 11.12.  Joulumarkkinat torilla KLO 15-17
SU 12.12. Lucia-kulkue  ja torttu-glögitar-
 joilut vanhustentalon pihalla su 
 12.12 klo 14.30.
 Hirvasareenan myyjäiset klo 12-14

MA 13.12. Kirjaston satuhetki klo 9.30-10.30
TI 14.12. Ikäihmisten puuro tilaisuus seura
 kuntatalolla klo 12  

 4H lasten tonttupolku klo 17 
 alkaen torilta
KE 15.12. Glögiä ja piparia joulugrillistä. 
 Lapsille tonttupolku. Laholla, 
 Urheilutalontie 9.
TO 16.12. Joulukävely torilta koiran kanssa 
 tai ilman klo 18
PE 17.12.  Museon joulu (MTK)

LA 18.12. ”Nukkuu hanki, tanteret” joulu
 konsertti Lumijoen kirkossa klo 18
SU 19.12. 4. adventin sanajumalanpalvelus 
 kirkkopuistossa klo 14
MA 20.12. Jouluagilityrata klo 18 torilla
TI 21.12. Lumijobin jouluikkuna klo 18
KE 22.12. Nuorisotilan ikkunan aukaisu 
 (sisältää haasteen)
TO 23.12. Valaise kokokylä
PE 24.12.  Jouluaaton hartaus Lumijoen 
 kirkossa klo 15.00

Löydät koko kylän joulukalenterin facebookista osoitteesta: http://www.facebook.com/lumijoenKKJ

Koko kylän joulukalenteri 2021

SEURAKUNTA
Noudatamme voimassa olevia koronasäädöksiä.  Katso ajankohtainen tieto seurakunnan 
nettisivuilta. 
Konserteissa ja Kauneimmat Joululaulut- tilaisuudessa käytössä koronapassi. 
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Ajankohtaiset tiedot löydät osoitteesta: www.lumijoki.4h.fi. 
Olemme myös Facebookissa sekä Instagramissa (4hlumijoki). 
Yhteystiedot: Poutalantie 1 91980 Lumijoki, p. 040 733 2443 ja 
email: lumijoki@4h.fi. 

4H-KERHOT JÄÄVÄT JOULUTAUOLLE

Viimeiset kerhokerrat ovat viikolla 49. Kerhojen kevätkausi al-
kaa joulutauon jälkeen 10.1.2022.
 
Kerhoihin on ilmoittauduttava ennakkoon ja maksettava joko 
jäsen- tai tarvikemaksu, joka on 35 €/kausi. Jäsenenä sinulla on 
käytössä lisäksi muutkin jäsenedut. Jäsenyys ei sido vaan sen voi 
lopettaa milloin vain. Jäseneksi liittyminen: https://liity.4h.fi/.
 

KANNATTAJAJÄSENYYS

Yrittäjä, haluatko liittyä Lumijoen 4H-yhdistyksen kannattajajä-
seneksi? Lumijoelta mukana ovat jo seuraavat yrittäjät:
Toivoniemen tila, Heikki Kuokkanen 
Junnon sora ja kuljetus Oy; Kari Sutela, Juha Sutela ja Ville Sutela
Mikko Paavola
Taksipalvelu Veijo Juusola Oy 
LVI- Japexit Oy; Janne Jussila
LVI- Jptec Oy
Sähkömies Silvo Nybacka
Oulun Työstökonehuolto Oy, Ari Salmela
Hieroja Tmi Arja Paavola
Lumijoen Vesi Oy
Lännentila; Klaus Karjula ja Joonas Karjula 
Maalari Jonna Hekkala

100 eurolla vuodessa tuet työtä paikallisten nuorten ja lasten 
hyväksi. Kannattajuuden voit lopettaa milloin vain. Me puo-
lestamme mainostamme yritystänne ja pidämme huolen, et-
tä muutkin tietävät juuri Teidän yrityksen olevan mukana tu-
kemassa tärkeää toimintaa! 

Suuri kiitos tämän vuoden kannattajajäsenille!

4H-ELÄINKALENTERIT 

Varaa oma taskullinen 4H-eläinkalenteri. 
Kalenterin hinta on 9,00 euroa. 
Tilaukset 040 733 2443 tai lumijoki@4h.
fi. Tuotto käytetään paikallisen nuoriso-
työn hyväksi.

LUMIJOEN  
4H-YHDISTYS 
TIEDOTTAA

Yrittäjät ovat 
kunnalle tärkeä 
voimavara
Jo historiasta tiedämme, 
kuinka asumukset sijoittuivat 
alueille, jossa voimme viljellä 
maata, kalastaa, metsästää ja 
saada metsästä puita rakenta-
miseen. Kaivosten ympärille, 
jokien viereen, meren läheisyy-
teen kasvoi kyliä, kaupunkeja.

Nykyaikanakin asuinpaik-
kaa miettiessämme, mietim-
me asioita – onko kauppaa lä-
hellä, terveyspalveluita saa-
tavilla, lapsille koulua ja hoi-
topaikkaa, harrastusmahdol-
lisuuksia, onko alueella töitä 
jne. Ihmiset asettuvat alueelle, 
josta löytyy mahdollisuus tur-
vata elämänsä perustarpeet ja 
jossa on hyvä olla.

Kuinka tällaisia asioita 
sitten syntyy alueille? Jotta 
saamme näitä peruspilarei-
ta asuinpaikkaamme, jonkun 
pitää niitä meille tarjota. Täy-

tyy olla ihmisiä, jotka tuotta-
vat näitä palveluita – yrityksiä 
mistä palveluita saamme. Kun-
ta pysyy elinvoimaisena yrittä-
jyyden avulla.

Yrittäjämyönteinen kunta li-
sää yrityksiä ja asukkaita. Yrit-
täjyys luo työtä, palveluja ja 
verotuloja ja täten kunta voi 
ylläpitää ja kehittää kunnan 
palveluita. Yrittäjämyöntei-
nen kunta vaatii myös yrittä-
jämyönteisiä asukkaita. Asuk-
kaat voivat omalla ostokäyt-
täytymisellään tai asenteillaan 
olla vaikuttamassa oman paik-
kakuntansa elinvoiman säilyt-
tämiseen.

Yhdessä olemme enemmän.

Mari Jesiöjärvi
Lumijoen Yrittäjät ry 
puheenjohtaja LUMIJOEN MARTAT RY

KE 1.12. aukeaa Marttalan jouluikkuna
LA 11.12. Joulutorilla myymme muurinpohjalättyjä, 
kahvia sekä arpoja. Saadut varat käytämme lumijokisten 
lasten ja vanhusten hyväksi.
SU 12.12. klo 14.30 Suvilintujen Lucia-kulkue Vanhusten-
talon pihalla. Martat tarjoavat senioreille ja eläkeläisille 
omaisineen kuumaa glögiä sekä joulutorttuja.Maksuton.
Vuonna 2022 Martta-illat Marttalassa KESKIVIIKKOISIN klo 
18-20.00
Tervetuloa juttelemaan, millaisia kursseja, toimintaa tai 
esittelijöitä haluatte jatkossa.
Op-sijoitusilta sekä Hygieniapassin suorittaminen suunnit-
teilla- seuraa ilmoitteluamme.
KE 12.1.2022 klo 18.00-20.00 valmistetaan Marttalassa 
sytykeruusuja Marjan ohjeistuksella. Kerää valmiiksi kynt-
tilänpätkiä sekä mahdollisimman vaaleita munakennoja. 
Maksuton.
MA 24.1. klo 18-20.00 Leena tulee taas Marttalaan näyt-
tämään, miten teet kahvipusseista koreja yms. Tervetuloa 
uudetkin osallistujat. Maksuton.
KE 26.1. klo 18.30 Pietan Puoti, Muhos: asiakasilta Mar-
toille.
SU 13.2. Ystävänpäiväjuhla Lumilyhdyssä jos koronarajo-
itukset sallivat.
Tervetuloa Martta-jäseneksi sekä mukaan toimintaamme.
Tahdomme toivottaa rauhallista ja hyvää Joulun aikaa 
jokaiseen lumijokiseen kotiin.
Sekä hyvää tulevaa vuotta 2022.
Seuraa sivujamme Facebookissa.
Ilmoittelemme myös Lumijoen Salen ja kirjaston ilm.
taululla.
Hyvästä arjesta parempi maailma
https://www.facebook.com/lumijoenmartat
https://lumijoen-martat8.webnode.fi
www.martat.fi · lumijoen.martat@gmail.com

JOULUMYYJÄISET HIRVASAREENALLA 
12.12.2021 KLO 12-14

Hirvasniemen kyläyhdistys järjestää perinteiset joulumyy-
jäiset HirvasAreenalla sunnuntaina 12.12.2021 klo 12-14. 
Seitsemälle ensimmäiselle ilmoittautuneelle annetaan 
myyntipöytä veloituksetta käyttöön. Pöytävaraukset 
puh. 040-7338590 (Matti). Ohjelmassa on mm. arvontaa 
ja myynnissä on luonnollisesti perinteisiä joulutuotteita. 
Tervetuloa jouluisille ostoksille.

Koronaepidemia on Suomessa viime viikkoina valitet-
tavasti pahentunut. Seuraa koronatilannetta kyläyhdistyk-
sen www.hirvasniemi.fi sivuilta. Myyjäisissä noudatamme 
aluehallintoviraston koronapäätöstä. Myyjäisiin osallis-
tuminen yli 16-vuotiailla on mahdollista vain esittämällä 
koronatodistuksen (koronapassi). Suosittelemme lisäksi 
käyttämään suunenäsuojusta. 

IKÄIHMISET
Tiistaina  14.12. kerhossa tarjoamme  Ohraryyni puuroa ja 
soppaa. Torttukahvit  päälle. Tervetuloa.

OLEMME NYT HOIVATIELLÄ!

Hoivatie tuottaa vaikuttavia sosiaalipalveluja tukea tarvit-
seville – lähellä ihmistä.

Hoivatie Oy syntyi, kun Oulun Diakonissalaitos ja Nuorten 
Ystävät yhdistivät palveluliiketoimintansa. Kahden vahvan 
toimijan yhteisesti omistamalla Hoivatiellä on monipuoli-
set palvelut ja laajat palveluketjut.

Meillä on ainutlaatuinen arvopohja
Hoivatien arvopohja nojaa sen omistavien yhteisöjen 
arvoihin ja toimintakulttuureihin. Sata vuotta sitten 
perustajamme halusivat rakentaa palveluja, jotka tukevat 
yhteiskunnan yhtenäisyyttä. Ajurina ei ollut liiketoiminta, 
vaan hyvän edistäminen. 

Lumijoen Lumilyhdyssä arki jatkuu ennallaan
Lumilyhty Lumijoen keskustassa tarjoaa turvallista ja kod-
ikasta tehostettua palveluasumista ikääntyneille. 
Lumilyhdyn palvelut ja arki jatkuvat ennallaan kuten 
tähänkin saakka. Hoivatiellä teitä palvelevat edelleen 
samat tutut sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja yhtey-
shenkilöt. Voit siis olla yhteydessä samoihin henkilöihin ja 
soittaa samoihin numeroihin kuin ennenkin.

Kattaviin palveluihimme voit tutustua verkkosivuillamme 
osoitteessa www.hoivatie.fi

Lumijoen 4H-yhdistys toivottaa kaikille jäsenille, 
yhteistyökumppaneille, kerholaisille ja muille toimintaan 

osallistuneille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

MTK LUMIJOKI
Museon joulu pe 17.12.2021 klo 18.00 – 19.00
Glögi- ja piparitarjoilu · Heijastimia ja tarroja
Maaseudun Tulevaisuus –lehti 
Arvonta (paikallisten tuottajien tuotekassi)

Lumijoen Maa- ja kotitalousseura ry
Tarjoamme jäsenillemme pikkujouluruokailun Vihiluodon 
kalaravintolassa keskiviikkona 8.12. klo 18. Ilmoittautumi-
set 2.12. mennessä Merjalle ensisijaisesti viestillä puh. 040 
8272 190.Kimppakyydit seurakuntatalon pihalta klo 17:30. 
Tervetuloa mukaan! 
Tilinumero jäsenmaksujen maksamiseen on: FI46 5741 
1951 4072 47. Jäsenmaksu on 10€. 
Voit seurata toimintaamme facebookissa, ilmoitamme 
tapahtumista ryhmässä Lumijoen maat-
alousnaiset.
Toivotamme mukavaa joulun odotusta 

 

Toivotamme mukavaa joulun odotusta kaikille! Kiitos 
yhteistyöstä ja näemme vuonna 2022! 

Lumijoki-Seura kiittää kuluneesta vuodesta ja toivottaa 
HYVÄÄ JOULUA JA 

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 2022.
Hanki joululahjaksi Lumijoen kotirintama muistelee -kirja 

(10€/kpl) Lumijoen kirjastosta. Kirjaan haastateltiin 
125 entistä ja nykyistä lumijokista.


