
TERVEHDYS LUMIJOELTA!

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

Luet juuri Lumijoen kunnan 
vuoden 2022 ensimmäistä 
kuntatiedotetta. Lumijoen 
vuosi on alkanut vaihteek-
si ja vauhdikkaasti sote-myl-
lerryksessä ja kuntalaisten 
muuta hyvinvointia koske-
vien uusien asioiden valmis-
telussa. Kunnan henkilöstö 
kasvaa kesäkuun alussa noin 
35 henkilöllä, kun reilut nel-
jä vuotta voimassa ollut so-
te-palveluiden kokonaisul-
koistuksen palvelusopimus 
päättyy ja kunta ottaa palve-
lutuotannon pääosin omaksi 
toiminnaksi. Henkilöstölisäys 
on kuitenkin vain väliaikai-
nen, sillä vuoden vaihtuessa 
sote-palveluiden järjestämis-
vastuu siirtyy perustetuille hy-

vinvointialueille ja Lumijoen 
henkilöstö siirtyy edelleen 
Pohjois-Pohjanmaan hyvin-
vointialueen palvelukseen. 
Lumijoen kunta on päättänyt 
uuden hyvinvointikeskuksen 
rakentamisesta ja tiivis suun-
nittelu tilaratkaisuista on par-
haillaan käynnissä. Uusien 
tilojen rakentamisella tarjo-
amme nykyaikaiset ja toimi-
vat tilat Lumijoella jatkossa-
kin tuotettaville perustervey- 
denhuollon ja sosiaalihuol-
lon lähipalveluille.

Terontien alueen asemakaa-
valuonnos on parhaillaan 
nähtävillä. Koulun läheisyy-
dessä sijaitseva kaava muo-
dostaa mainion uusien tila-

LUMIJOKI KUNTATIEDOTE 
1/2022

vien tonttien asuinalueen. 
Terontien kaava-alueen ja 
koulualueen väliin olemme 
myös toteuttamassa koulu- 
ja vapaa-ajanliikuntaa palve-
leva lähiliikuntapaikkaa. Lii-
kuntamahdollisuuksia kou-
lualueella kohentaa jo ku-
luvana vuonna toteutetta-
va tekojäärata. Valtuusto on 
vahvistanut tammikuun ko-
kouksessaan Ukuranperän  
ja Ylipääntien kevyenliiken-
teenväylien kaavamuutok-
set. Kun väylät valmistuvat, 
lisää se kuntakeskukseen tur-
vallisia kevyen liikenteen väy-
liä. Näiden myönteisten muu-
tosten myötä toivomme yhä 
useamman löytävän Lumi-
joen omaksi asuinpaikak-

seen. Läheltä kylän keskus-
taa löytyy jo nyt useita valmii-
ta tontteja rakentamiseen ja 
omien unelmien toteuttami-
seen. Tässä hetkessä maaseu-
tumainen, rauhallinen asuin- 
ympäristö lähellä hyvin saa-
vutettavia Oulun seudun mo-
nipuolisia palveluita kuulos-
taa erityisen houkuttelevalta.

Suunnittelemme parhaillaan 
myös päiväkodin laajennus-
osaa. Lumijoella on lapsia var-
haiskasvatuksen piirissä niin 
paljon, että nykyinen päiväkoti 
ei tiloiltaan enää riitä. Kuntaan 
on perustettu kaksi uutta päi-
väkotiryhmää, jotka toimivat 
väliaikaisissa tiloissa. Laajen-
nusosa on siis todella tarpeelli-

nen. Se tulee sijoittumaan ny-
kyisen päiväkoti Ensilumen vä-
littömään läheisyyteen.

Lumijoen kunnan talous on 
hyvässä kunnossa tällä het-
kellä, joten nämä investoin-
nit ovat nyt mahdollisia, vaik-
ka ne edellyttävät myös lai-
nanottoa. Joka vuosi ei tie-
tenkään ole mahdollista 
käynnistää yhtä suuria han-
kintoja. Kunnan päättäjiä on 
kiittäminen siitä, että he ovat 
rohkeasti katsoneet tulevai-
suuteen. Uskallus tehdä uut-
ta peruspalveluita vahvistaen 
on kunnan kehittymisen pe-
rusedellytys. 

Aurinkoista kevättä!

Paula Karsi-Ruokolainen
Kunnanjohtaja

Vuosi on vierähtänyt tässä et-
sivän nuorisotyön tehtäväs-
sä! On ollut hienoja hetkiä, ta-
pahtumia, kohtaamisia, uuden 
oppimista ja onnistumisen ko-
kemuksia! Kiitos yhteistyös-
tä ja asiantuntijuudesta niin 
asiakkaille kuin muillekin toi-
mijoille!

Sonja Junnila palaa takai-
sin tehtäväänsä tiistaina 
22.3.2022, joten olkaa yhte-
yksissä!

Muistutuksena etsivästä nuo-
risotyöstä: Etsivä nuorisotyö 
on erityisnuorisotyötä, jon-
ka tavoitteena on olla läsnä 
nuorten keskuudessa ja tarjo-
ta mahdollisuus turvalliseen 
ja luottamukselliseen aikuis-

kontaktiin. Etsivä nuorisotyö 
etsii yhdessä nuoren kanssa 
ratkaisuja nuoren pulmiin ja 
kysymyksiin ja auttaa nuorta 
saavuttamaan tarvitseman-
sa palvelut. 
 
Tavoitteena on auttaa alle 
29-vuotiaita nuoria sellaisten 
palvelujen ja tuen piiriin, joilla 
edistetään heidän kasvuaan, 
itsenäistymistään, osallisuut-
taan yhteiskuntaan ja elämän-
hallintaa. Samoin nuoria au-
tetaan pääsemään koulutuk-
seen ja löytämään työtä. Etsi-
vä nuorisotyö auttaa nuoria, 
jotka haluavat vapaaehtoises-
ti osallistua tähän toimintaan.

Sinä, lumijokinen alle 
29-vuotias nuori/nuoren 

kaveri/nuoren vanhempi tai 
muu lähipiiriin kuuluva: jos 
sulla on huolta, murhetta tai 
jotain kysyttävää, niin ota 
rohkeasti yhteyttä! 

Yhteyden Lumijoen etsivään 
nuorisotyöntekijään, Sonjaan, 
voi ottaa esimerkiksi alla ole-
villa keinoilla

• puhelimella/tekstiviestillä/
 WhatsAppilla 050 562 7561
• sähköpostilla 
 sonja.junnila@lumijoki.fi
• Facebookissa/messengerissä
 Etsivä Lumijoki Sonja
• Instagramissa etsiva_lumijoki
• yhteysetsivaan.fi

Viikoittain etsivä nuorisotyön-
tekijä on tavattavissa myös;

• maanantaisin perhekerhossa
 klo 9:30 – 11:30 nuokkarilla
• tiistaisin kunnan
 kuntosalilla klo 11-12
• tiistaisin etsivän kahvilassa

 klo 15-17 nuokkarilla
• Ota some-tilit seurantaan,
 koska siellä päivitettyä ajan-
 kohtaista tietoa, hoksautuk-
 sia ja ryhmiin liittyvistä

mahdollisista aikataulu-
muutoksista!

Aurinkoista kevättä,
Sanna Pitkänen-Viinamäki

Etsivä nuorisotyö
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Kirjasto avoinna:
Henkilökunta paikalla ma-ke 12-19, to 12-16, pe 12-15
Omatoimikirjasto joka päivä klo 10-21.

Kirjaston maksut 10.1.2022 alkaen
myöhästymismaksu  0,30 € / pv / nide
lyhytlainat    0,40 € / pv / nide
enintään / laina  6,00 €
ensimmäinen palautuskehotus 7 vuorokautta eräpäivän 
jälkeen 1,50 €, toinen palautuskehotus 35 vuorokautta 
eräpäivän jälkeen 3,00 €. Palautuskehotus lähetetään 
sähköpostilla tai kirjeenä. kehotukset lähetetään myös 
lasten ja nuorten lainoista.

Satutuokiot:
Satuja luetaan maanantaisin
21.3., 25.4. ja 23.5. klo 9:30-10:30
Tervetuloa kuuntelemaan!

Näyttelyt 2022
Toukokuu: Päiväkodin näyttely
Elokuu: Arja Kiviahde
Näyttelyt löytyvät Lumijoen kunnan verkkosivuilta ta-
pahtumakalenterista https://www.lumijoki.fi/#tapah-
tumat sekä kirjaston facebook - sivulta.
Vapaita näyttelyaikoja voit kysyä p. 050 4400375 tai  
kirjasto@lumijoki.fi
Ota rohkeasti yhteyttä vapaista ajoista!

Haluaisitko pitää kirjaston tiloissa maksuttoman tapah-
tuman, joka olisi avoin kuntalaisille? Voit tiedustella kir-
jaston henkilökunnalta mahdollisuutta tilojen varaami-
seen. p. 050 4400 375 tai kirjasto@lumijoki.fi

HOX! Kirjastosta lainattavis-
sa Frisbee-kiekkoja, skeitti-
lautoja ja suojakypäriä, luis-
telutukia.
Uutuutena kahvakuulia, pai-
not 2 kg, 6 kg, 8 kg ja 10 kg, 
ranne- ja nilkkapainot 1 kg, 
teleskooppikävelysauvat. Lai-
na-aika 2 vkoa. Lainaamisen tarvitset kirjastokortin.

Uudistuneen Pohjoisen eKirjaston kokoelmissa on mm. leh-
tiä, kirjoja, elokuvia, soiton- ja laulunopetuskursseja ja klas-
sista musiikkia. Nykyään voit myös lukea osaa aikakauslehtiä 
kotoa käsin. ePalveluihin tarvitset kirjastokortin ja pin-koo-
din, jonka saat kirjastosta.

Kirjastokortti kännykkään
Löydät korttisi kirjautumalla OUTI-verkkokirjastoon osoittees-
sa outi.finna.fi. Valitse valikosta Kirjastokortit. 
Voit avata viivakoodin koko näytölle napauttamalla sitä. Koo-
dista voi ottaa näyttökuvan ja käyttää sitä lainaamiseen, tai 
sen voi lisätä puhelimen aloitusnäytölle pikakuvakkeeksi se-
laimen valikon kautta. Lainausautomaatilla lainatessa tarvit-
set lisäksi PIN-koodisi. 

Kun täytät 65 vuotta, olet oi-
keutettu matkustamaan alen-
nettuun hintaan Oulun seu-
dun joukkoliikenteessä. Saat 
25 prosentin alennuksen mat-
kakortin arvolla ostamastasi 
kertalipusta kaikilla kello 10 
ja 14 välisillä matkoilla arkisin.
Esimerkiksi 65-vuotiaan ja si-
tä vanhemman matkakortin 
arvolla ostama kolmen vyö-
hykkeen kertalippu Lumijoel-
ta Ouluun maksaa alennuk-
sen jälkeen 4,70 €. Normaa-
listi aikuisen kertalippu mak-
saa matkakortin arvolla ostet-
tuna 6,25 € ja käteisellä mak-
settaessa 8,30 €.
Voit normaalisti leimata mat-
kakorttisi linja-autossa. Auton 
maksupääte lukee automaat-
tisesti matkakortille tallenne-
tun tiedon iästäsi, ja kortiltasi 

veloitetaan alennettu kertali-
pun hinta.
Rollaattorin ja pyörä-
tuolin käyttäjät 
maksutta bussiin
Jos käytät rollaattoria, voit mat-
kustaa ilmaiseksi Oulun seudun 
joukkoliikenteen busseilla kello 
10–14 arkisin (ma-pe).
Pyörätuolin käyttäjänä olet 
oikeutettu ilmaisiin matkoi-
hin joukkoliikenteellä kaikkina 
vuorokauden aikoina ja viikon-
päivinä. Oulun joukkoliiken-
teen sivuilla on lista matala-
lattiabusseista, joista suurim-
massa osassa on myös kulke-
mista helpottava luiska.
Jos tarvitset luiskaa, saatta-
jasi tulee asettaa se paikoil-
leen. Jos sinulla ei ole muka-
na saattajaa, kuljettaja auttaa 
mielellään.

-25 % arvolla ostetusta kerta-
lipusta 65 vuotta täyttäneille

NUORISOTYÖ
NUORISOTILA Nöre, Toripolku 3, (kirjaston ”takana”)
AVOINNA 2022 kevät
Ma   17-20   nuoret (7.lk->), Ke    17-20   nuoret
To    13-16   1.-6.-luokkalaiset, Pe    17-20   nuoret
Ohjaajina nuorisotilalla toimivat vapaa-aikatoimenohjaa-
ja Salla Mertala, etsivä nuorisotyöntekijä (teemailtoja), 
työharjoittelija Saku Klaavo, ohjaaja Heikki Pajuluoma, 
4H:n toiminnanjohtaja Heli Purola ja 4H:n toiminnano-
hjaaja Hannu Jurvanen.
Seuraa somesta myös tulevan kesän 
2022 tarjolle tulevaa toimintaa lapsille  
ja nuorille.
facebook: Lumi Joki
instagram: lumijoen_nuorisotyo
snapchat: salla.mertala
discord: Lumijoen Nuorisotyö Salla#1088
Facebook sivu: Lumijoen nuoriso- ja liikuntatyö

VUODEN 2022 AVUSTUKSET SEUROILLE JA YHDISTYKSILLE
Vuoden 2022 liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimen toi-
minta-avustukset tulevat haettavaksi maalis-huhtikuun 
2022 aikana. Tarkkaile kunnan nettisivuja ja facebook-
kia. Hakemuksia saa kirjastolta ja nuorisotilalta. Linkin 
hakemuksiin löytyvät kunnan Internet-sivuilta www.lumi-
joki.fi (kulttuuri- ja vapaa-aika/haettavat avustukset).

VARJAKAN KYLÄYHDISTYS
Lauantaina 16.4.22 Pääsiäistapahtuma Lumijoen 
Varjakassa.
Klo 17.00 pikkunoitien kisat. Kaikki pukeutuneet pikku 
noidat palkitaan. 
Klo 18.00 sytytetään pääsiäiskokko. 
Paikalla myytävänä makkaraa, kahvia ja pannaria.
Tervetuloa,
Varjakan kyläyhdistys ry.

ELÄKELIITON LUMIJOEN YHDISTYS RY
Koronarajoitusten hellittäessä myös eläkeliiton toimin-
ta vilkastuu.
Kerhotoiminta jatkuu edelleen seurakuntatalolla tiistaisin 
klo 12:00. Pyrimme järjestämään kerhoon pientä ohjelmaa 
bingon peluuta, tietokilpailuja, vierailijoita eri yhdistyksis-
tä, retkiä ja ynnä muuta.
Eläkeläiset ovat aloittaneet myös liikuntaharrastukset lii-
kuntakordinaattori Pirjo Luoman ohjaamana. Maanantai-
sin klo 11:00 kokoonnumme Lumilyhdyn tiloihin toimin-
nallisen liikunnan puitteissa. Tuolijumppaa, erilaisia ve-
nyttelyliikkeitä ja kevyempää liikehdintää jokaisen oman 
jaksamisen mukaan.
Keskiviiikkoisin kokoonnumme kuntosalille klo 12:00 ja klo 
13:00. Kahdesta vuorosta voit valita itsellesi sopivimman 
ajan. Pirjo on  salilla ohjaamassa ja opastamassa  kunto-
salilaitteiden käyttöä.
Uutena harrastuksena on suunnitteilla eläkeläisten suosima 
Boccia-pallon pelaaminen. Saamme aloitukseen asiantun-
tevaa ohjausta ja ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin.
Perjantaisin tapaamme klo 12:00 keltasella kivikoululla elä-
keläisten omissa tiloissa ”Porinapiirin” merkeissä. Kahvit-
telun lomassa jutustelemme menneistä hyvistä ajoista se-
kä tämän hetkisestä maailman menosta.
Lumijoellehan on muuttanut viime vuosina uusia asukkaista 
ja heidän joukossaan on myöskin ikäihmisiä, joiden toivoi-
simme tulevan rohkeasti toimintaamme mukaan.

Tervetuloa virikkeelliseen toimintaan!  
Puheenjohtaja Riitta Marttila

LUMIJOEN MARTAT RY
Marttojen vuoden 2022 teema on  
Kohtaaminen ja yhdenvertainen arki.
ke 23.3.2022 klo 18.30 vuosikokous Marttalassa,  
Poutalantie 1, 91980 Lumijoki. Tule mukaan osallistumaan 
ja kuulemaan yhdistyksen toiminnasta mm. Martta-illoista. 
Kahvitarjoilu, tervetuloa!
Huhtikuussa kahvipussikorikurssin päätösilta, seuraa tiedotusta.
Toukokuussa järjestämme hygieniapassikurssin, alustava 
jäsenhinta 50,-, muut 60,-. Ilmoittaudu kurssille ennakkoon 
30.4. mennessä joko sähköpostitse lumijoen.martat@
gmail.com tai puhelimitse Marjalle 040-7756416.
Lisäksi järjestämme toukokuussa asiakasillan Martoille 
Pietan Puoti -liikkeessä Muhoksella.
Tarjoamme jäsenille ja muille edulliseen hintaan kopioin-
ti- ja laminointipalvelua. Jäsenhinta: kopio 0,15 €/arkki, 
laminointi 0,80 €/arkki, kopio+laminointi 0,95 €/arkki. 
Hinta muille: kopio 0,20 €/arkki, laminointi 1 €/arkki,  
kopio+laminointi 1,20 €/arkki
Tervetuloa Martta-jäseneksi sekä mukaan toimintaamme. 
Liittymiskaavakkeita myös Marttalassa.
Toivomme rauhaa, rakkautta, välittämistä ja hyvää arkea 
kaikille!
Seuraa sivujamme Facebookissa. Ilmoittelemme myös 
Lumijoen Salen ja kirjaston ilmoitustaululla.
Hyvästä arjesta parempi maailma
https://www.facebook.com/lumijoenmartat
https://lumijoen-martat8.webnode.fi
www.martat.fi
lumijoen.martat@gmail.com

KIRJASTO HIIDENKIVI TIEDOTTAA 
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Musiikkiopiston laulunopiskelijoiden 

 

KEVÄTKONSERTTI 
Lumijoen kirkossa  

keskiviikkona 27.4.2022  

klo 19.00 
 

Ohjelmassa hengellisiä, isänmaallisia ja keväisiä lauluja. 

Pianistina Laura Rahko 

Sydämellisesti tervetuloa!                  Limingan seudun musiikkiopisto 
Lumijoen seurakunta 

LUMIJOEN  NUORISOSEURA
Pienten lasten tyttöjen ja poikien liikunta "satujumppa" jatkuu  ma iltaisin klo 18-
19 välisenä aikana liikuntahallilla kevään ajan. Tervetuloa liikkumaan. Vanhemmat, 
pidetään maskia niin kauan kuin suositellaan ja ollaan terveitä.
Anoimme Eero Pehkosen rahastosta avustusta taideleirin pitämiseen lapsille.  Leiri 
pidetään kesällä, nyt on ohjaajan haku menossa. Jos sinulla on tiedossa henkilöä tai 
olet itse halukas leiriohjaukseen, niin ota yhteys Sirkkaan 0405753591. Tapahtuman 
ajankohdasta ilmoitetaan Rantalakeus lehdessä, kun saadaan ohjaaja.
Kesäkuussa 17.6- 19.6. välisenä aikana pidetään maakuntajuhla LAKEUDEN ILO. Juh-
lan järjestää yhdessä  Lumijoen ja Limingan nuorisoseurat, mukana on myös Alatem-
meksen nuorisoseura. Tässä viitteitä ohjelmasta, ohjelma on elänyt koronan vuoksi ja 
voi vielä elääkin jonkin verran. Perjantaina 17.6. on avajaiset Limingassa  alustavasti 
klo 14. Ohjelmaa on kaiken ikäisille.
Pe teatteri-ilta Lumijoella. Lauantaina Pitopäivälliset Lumijoella, elokuvailta Alatem-
meksellä, juhlatanssit lauantai-iltana joko Limingassa tai Lumijoella.
Sunnuntaina Lumijoen kirkossa juhlajumalanpalvelus, kunniankäynti sankarihaudoi-
lla. Nuorisoseurojen liput ovat paikalla. Kirkkokahvit seurakuntatalolla.
Maakuntajuhlien pääjuhla klo 14. Juhlapuhujana Pauli Harju. Juhlapaikasta il-
moitetaan, kun asia selviää. Samoin muusta ohjelmasta. Tämä maakuntajuhla piti olla 
jo kesällä 2021. Juhla pidetään mikäli ei tule uusia rajoituksia kokoontumisille.



LUMIJOEN 4H-YHDISTYS 
TIEDOTTAA
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LUMIJOEN OPETUSTOIMI 
TIEDOTTAA 

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN HAKEMINEN  
LUKUVUODEKSI 2022–2023
Iltapäivätoiminnan järjestäminen ja siihen hakeminen
Lumijoen kunta järjestää perusopetuslaissa tarkoitetun 
koululaisten iltapäivätoiminnan osana Lumijoen perus- 
koulun toimintaa. Iltapäivätoimintaa tarjotaan koulun 
ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä 
erityisen tuen päätöksen saaneille 3.–9. vuosiluokan 
oppilaille.
Iltapäivätoimintaa tarjotaan joko 570 tai 760 tuntia kou-
lun työvuoden aikana kullekin toimintaan osallistuvalle 
lapselle keskimäärin 3 tai 4 tuntia päivässä. Iltapäivätoi-
minta järjestetään Lumijoen peruskoulun tiloissa koulun 
työpäivinä ajalla 11.8.2022 - 2.6.2023 kello 12.00–16.00 
välisenä aikana.
Toimintaan osallistuminen on lapselle vapaaehtoista. 
Siihen haetaan hakulomakkeella. Hakulomakkeita saa 
koulutoimistosta, sen voi myös tulostaa koulun netti-
sivuilta: www.lumijoki.fi  Varhaiskasvatus ja perusopetus/
Perusopetus/ Aamupäivä- ja iltapäivätoiminta/Hakemus 
koululaisten iltapäivätoimintaan
Hakemus on palautettava perjantaihin 22.4.2022 men-
nessä Lumijoen koulutoimistoon, osoitteella Poutalantie 
1, 91980 LUMIJOKI.
Toimintaan otetaan enintään 20 lasta ja valintaperustee-
na on ilmoittautumisjärjestys. Jos ohjausryhmään jää 
täyttämättä tai vapautuu paikkoja, iltapäivätoimintaan 
voi hakea erikseen lukuvuoden aikana.
Perittävät maksut
Iltapäivätoimintaan osallistumisesta peritään 100 €/kk 
päivit-täin 4 tuntia toimintaan osallistuvalta lapselta 
tai 80 €/kk päivittäin 3 tuntia toimintaan osallistuvalta 
lapselta. Maksu peritään jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, 
jona lapsi osallistuu iltapäivätoimintaan. Jos iltapäivätoi- 
mintaa annetaan enintään 10 päivänä kuukaudessa tai 
lapsi osallistuu toimintaan korkeintaan 10 päivänä kuukau-
dessa, peritään vain puolet maksusta. Samoin, jos lapsi ei 
sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallis-
tua iltapäivätoimintaan 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 peritään puolet kuukausimaksusta. Toimintaan 
osallistumisesta ei voida periä muita maksuja. Maksu 
voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos 
huoltajan elatusvelvollisuus, 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 oma-
na itsenään,
• iltapäivätoiminnan ryhmässä lapset oppivat sosiaalises-
sa vuorovaikutuksessa vaadittavia taitoja, kuten vas-
tavuoroisuutta ja tunteiden ilmaisua ja säätelyä,
• edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta sekä 
ennaltaehkäistä syrjäytymistä
• lisätä lasten osallisuutta ja tarjota lapsille monipuoli-
set mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja turvalliseen 
toimintaan
Iltapäivätoiminnan sisällöt suunnitellaan Opetushallituk-
sen antamien perusteiden pohjalta.
• Iltapäivätoiminnalle on ominaista toiminnan monipuo-
lisuus, tarvelähtöisyys ja vapaaehtoisuus.
• Toiminta tukee lasten tasapainoista kehitystä ja 
elämänhallintaa edistämällä lapsen omatoimisuutta, 
yritteliäisyyttä, arjen taitoja, yhteistyötaitoja, luonnon ja 
ympäristön kunnioitusta sekä tarjoaa lapselle monipuoli-
sia onnistumisen kokemuksia.
• Sisällöt suunnitellaan mahdollisimman ehyeksi ja 
monipuoliseksi kokonaisuudeksi. Toiminta tarjoaa 
sosiaalista vuorovaikutusta, esteettisiä kokemuksia, leik-
kejä, luovaa toimintaa, 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. Iltapäivätoimintaan osallistuvalle 
lapselle ei järjestetä erikseen kuljetuksia.

LUMIJOEN OPETUSTOIMI 
TIEDOTTAA 

ESIOPPILAIDEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN 
HAKEMINEN LUKUVUODEKSI 2022–2023
Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja siihen 
hakeminen
Esioppilaille tarjotaan opetustoimen järjestämää aamu- 
ja iltapäivätoimintaa Lumijoen peruskoululla, koulun 
työpäivinä maanantaista perjantaihin, ajalla 11.8.2021–
2.6.2023. Toimintaa ohjaavat koulunkäynninohjaajat. 
Aamutoiminta järjestetään klo 6.30–8.00 ja iltapäivä- 
toiminta 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, sen voi myös tulostaa koulun netti-
sivuilta: www.lumijoki.fi  Varhaiskasvatus ja perusopetus/
Perusopetus/ Aamupäivä- ja iltapäivätoiminta/Hakemus 
esioppilaiden ap-ip-toimintaan

Hakemus on palautettava perjantaihin 22.4.2022 men-
nessä Lumijoen koulutoimistoon, osoitteella Poutalantie 
1, 91980 LUMIJOKI tai sähköpostitse: koulutoimisto@
lumijoki.fi
Toimintaan otetaan enintään 20 lasta ja valintaperustee-
na on ilmoittautumisjärjestys. Jos ohjausryhmään jää 
täyttämättä tai vapautuu paikkoja, toimintaan voi hakea 
erikseen lukuvuoden aikana.
Perittävät maksut
Esiopetukseen käytetty aika (4 tuntia/päivä) on maksu-
tonta, 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 kuukausimaksusta. Jos lapsi ei 
sairautensa vuoksi osallistu toimintaan koko kalenteri-
kuukautena, maksua ei peritä. Toiminnasta irtisanoutumi-
nen on tehtävä kirjallisesti kahta viikkoa ennen toiminnan 
lopettamista.
Mikäli samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kun-
nan järjestämässä päivähoidossa tai esioppilaiden aamu- 
ja iltapäivätoiminnassa, on korkeinta maksua maksavalla 
perheellä oikeus sisaralennukseen. Mikäli perheellä on 
oikeus maksualennukseen/-vapautukseen taloudellisin 
perustein, ei sisaralennusta myönnetä. Maksuista voi 
anoa vapautusta tai alennusta taloudellisin perustein.
Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvalle lapselle 
tarjotaan välipala. Toiminnassa sattuneen 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

KUNTALAISILLE AVOIN ILMAINEN ELINTAPAOHJAUS:
Elintapaohjauksen tavoitteena on olla yksilöllinen matka-
kumppani kohti terveempää ja  hyvinvointia lisäävää arkea. 
Liikunta, ravitsemus vai uni? Mihin haluaisit saada apua? Ota 
yhteyttä liikuntakoordinaattori Pirjo Luotoon.  
Yhteystiedot: p. 040 182 4615, pirjo.luoto@lumijoki.fi 
Facebook: Lumijoen liikuntakoordinaattori Pirjo 
Lumijoen kunnan kotisivut: www.lumijoki.fi/kulttuuri- 
vapaa-aika-ja-matkailu/liikunta/liikuntakoordinaattori/
Säännöllisesti toimivia ryhmiä liikuntakoordinaattorin 
ohjaamina ovat tällä hetkellä: 
Maanantaisin
Toiminallinen treeni ikäihmisille Lumilyhdyn kerhotilassa 
klo 11-12 
Vanhusten talon asukkaille ulkoilu klo 13-14
Keskiviikkoisin
Ikäihmisten tuolijumppaa ym. Lumilyhdyn kerhotilassa 
klo 10.00-10.30
Eläkeläisten kuntosaliohjausta Lumijoen kuntosalilla 
klo 12.00-14.00 (kaksi ryhmää) 
Torstaisin
Vammaispalvelun toiminnallista liikuntaa Lumijoen liikun-
tahallilla klo 10.00-11.00
HOX! MUISTA HYVINVOINTISI KIERTUE LUMIJOEN 
KIRJASTON EDUSTALLA  MA 9.5. KLO 14-16.
Tervetuloa tutustumaan toimintaan ja hakemaan tietoa mm. 
aivoterveyteen, omaishoitajuuteen ja hyvinvointiin liittyen. 
Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 
Kesän liikuntatoiminnasta ilmoitellaan toukokuun 
kuntatiedotteessa

LIIKUNTATOIMI TIEDOTTAA 

Lapset ja nuoret tarvitsevat nyt kuuntelijaa ja aikuisen tukea 
käsitellä vaikeita tunteita ja pelkoa. Meidän aikuisten tehtävänä 

nyt sotauutisoinnin keskellä on rauhoittaa, antaa turvaa ja 
luoda toiveikkuutta. Omaan arkeen keskittyminen ja median 

käytön rajaaminen voivat tehdä hyvää, mikäli tilanne aiheuttaa 
ahdistusta. Lasta voi lohduttaa ottamalla syliin tai kainaloon, 

silittämällä hiuksia ja kertomalla, että lapsi on turvassa.
Lapset ja nuoret voivat olla yhteydessä MLL:n Lasten ja 

nuorten puhelimeen vuoden jokaisena päivänä (ma-pe klo 
14-20 ja la-su klo 17-20) numeroon 116 111 sekä chattiin 

osoitteessa nuortennetti.fi ( joka päivä klo 17-20).  
Kaipaatko aikuisena tukea mieltä painavien ajatusten 

käsittelyyn? MLL:n Vanhempainpuhelin ja -chat ovat sinua 
varten. Vanhempainpuhelimen numero on 0800 92277.

MLL:n nettisivuilta (www.mll.fi) löytyy tietoa mm. 
siitä miten puhua lapselle sodasta. Meihin voit olla  

yhteydessä sähköpostitse lumijoen.mll@gmail.com 
tai Facebookin kautta.

Aurinkoista kevättä kaikille!

LUMIJOEN 4H- YHDISTYKSEN
KERHOT
Tällä hetkellä yhdistyksessämme pyörii 
seuraavat 4H-kerhot:

Maanantai:  2-3 lk liikuntakerho liikuntahallill klo 15.00- 16.00 
  0-2 lk liikuntakerho liikuntahallilla klo 16.00-17.00
Tiistai:  1-3 lk safkasankarit-kerho kotitalousluokassa 
  klo 15.00-   16.30
  3-5 lk liikuntakerho liikuntahallilla klo 16.00- 17.00 
Keskiviikko: 0-4 lk puuhakerho nuokkarilla klo 15.00- 16.00
Perjantai: 0-2 lk liikuntakerho liikuntahallilla klo 15.00- 16.00
  3-6 lk safkasankarit-kerho liikuntahallilla 
  klo 15.15-16.45
Kerhon osallistumismaksu 17,50e/ kevätkausi/ kerho. 4H- jäsenet 
saavat kulkea kaikissa 4H-kerhoissa ilman erillistä kerhomaksua.

4H-kerhoon täytyy ilmoittautua ennakkoon, että tiedämme ker-
toa, mahtuuko kyseiseen kerhoon. Ilmoittautua voit sähköises-
ti: https://lumijoki.4h.fi/kerhot/ilmoittautuminen/ tai puheli-
mitse 040 733 2443.

4H-JÄSENYYS
Jos et ole vielä jäsen, liity nyt! Tarjolla paljon laadukasta har-
rastustoimintaa lapsille sekä valtakunnallisia etuja.

      Yksilömaksu 35€/vuosi ja perhemaksu 70€/ vuosi, yhteen-
sä kaikilta perheenjäseniltä.   
Liittymislomake:  https://liity.4h.fi/

YSIT TÖIHIN- TOIMINTAMALLI

Lumijoen 4H- yhdistys on mukana valtakunnallisessa opetus- 
ja kulttuuriministeriön tukemassa Ysit töihin- toimintamallis-
sa, jonka tavoitteena on saada kaikille halukkaille paikkakun-
nan yhdeksäsluokkalaisille vähintään kahden viikon mittainen 
kesätyöpaikka. 
HAASTAMME TEIDÄT KAIKKI LUMIJOEN 4H- YRITTÄJÄT TAR-
JOAMAAN YRITYKSESTÄNNE KESÄTYÖPAIKAN REIPPAALLE 
NUORELLE

KURSSIT JA KOULUTUKSET
Seuraa tiedotusta Facebook- ja nettisivuiltamme liittyen har-
rastekursseihin sekä koulutuksiin. Myöhemmin keväällä tulos-
sa 4H-yrittäjyyskoulutus uusille yrittäjille ja työpalvelukurssi uu-
sille työpalvelunuorille.
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HIRVASNIEMEN KYLÄYHDISTYS TIEDOTTAA
Hirvasniemen kyläyhdistyksen kylätalo HirvasAreena 
sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella Lumijo-
ella. HirvasAreena soveltuu erittäin hyvin erilaisten 
kokousten ja tilaisuuksien pitopaikaksi. Kylätalolla on 
mahdollisuus pelata mm. pingistä ja biljardia. Kyläyh-
distys vuokraa HirvasAreenaa edullisesti käyttöösi niin 
pienemmälle kuin suuremmallekin porukalle.
HirvasAreenasta saat lisätietoa kotisivuiltamme osoit-
teesta www.hirvasniemi.fi. Vuokrausasioissa voit ottaa 
yhteyttä Pirkkoon puh. 045-1123042. 
Hyvää alkanutta kevättä ja kesän odotusta!

 Terveisin kyläyhdistyksen hallitus

TERVEYSASEMA TIEDOTTAA 

Lumijoen Maa- ja kotitalousseura ry
Keväiset terveiset!
Vuosikokous järjestetään huhtikuun 
aikana. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan 
myöhemmin. 
Astia- ja liinavuokrauksissa ota yhteyttä Merjaan, en-
sisijaisesti tekstiviestillä numerosta 040 8272190. 
Vesijumppa 5.4. ja 3.5. klo 11 Zimmarissa
Ilmoitamme tapahtumista Facebookissa ja Rantalake-
udessa maajakotitalousnaiset.fi 
Iloa yhdessä olemisesta ja tekemisestä – Olet tervetullut 
mukaan! Tavataan vuosikokouksessa uudet ja vanhat 
jäsenet!

Terveisin johtokunta

Työväentalo Työnlinna 
varattavissa 

juhliin ja muihin 
tilaisuuksiin
Tiedustelut ja  

varaukset:  
Silvo Nybacka  
040 508 7627,  
Teppo Greus  
0400 015 417.  

Tervetuloa Työnlinnaan!
Työnlinna keskellä Lumijoen kirkonkylää, 

siellä onnistuu kaikki juhlat, niin pienet kuin 
suuret. Tule ja koe tunnelmallinen Työnlinna.

www.tyonlinna.fi
S-posti: info@tyonlinna.fi

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 takaisinsoitto-
pyynnön. Teille soitetaan takaisin mahdollisimman 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 puheli- 
mitse, Omakanta – sivuilla tai apteekissa. Uusinta-aika on 8 vrk. 

Päivystys
Yhteispäivystyksen käyntiosoite: Oulun yliopistollinen sairaala
Kajaanintie 50, sisäänkäynti A1
Hätätapauksia lukuun ottamatta ennen yhteispäivystykseen 
lähtöä pyydetään soittamaan ympärivuorokautisesti toimi- 
vaan Päivystysapu puhelinnumeroon 116117 . Puhelimeen 
vastaa sairaanhoitaja, joka antaa ohjeita sairastumiseen 
liittyen sekä arvioi vastaanotolle hakeutumisen tarpeen.
Sairaankuljetus  p. 112
Myrkytyskeskus p. 4711
KORONAROKOTUKSET
Tiedot rokotuksista on kunnan nettisivuilla ja niitä päivi-
tetään säännöllisesti.
Koronarokotuksiin liittyvät tiedustelut sekä ajanvaraus  
ma–to klo 12–13 p. 044 320 5095

Terveysaseman puhelinajat ja puhelinnumerot: 
Lasten- ja äitiysneuvola  ma–to 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–ke klo 11–12 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 8–8.30 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 odot-
taa hyvin seuraavaan arkipäivään.
Särkypäivystys viikonloppuisin ja arkipyhinä: Aapistie (Den-
topolis) puh. 044 7036426, ajanvaraus klo 10 – 15.
Vakavissa hammastapaturmatilanteissa Oys yhteyspäivystys, 
puh 08 315 2655

Hoitotarvikejakelu
Terveysaseman asiakkaat voivat saada sairauden hoidossa 
välttämättömiä hoitotarvikkeita hoitavalta taholta saadun 
lähetteen perusteella.
Terveysasemalta ilmaisten hoitotarvikkeiden haku keskiviik-
koisin klo 12 – 13. 
Tiedustelut Saara Hänninen p. 050 476 3791
Kotihoidosta  yli 18-vuotiaiden vaippajakelusta vastaa koti-
hoito. 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 puhelinyhtey-
dessä 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–vuot-
ta,  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

Ylipääntien- ja Ukuranperäntien asemakaavan 
muutos on valmis ja kevyenliikenteenväylän  
rakentamisesta kilpaillaan.

Lumijoen kunnanvaltuusto hyväksyi 24.1.2022 
Ylipääntien ja Ukuranperäntien asemakaavan  
muutoksen. Kaavamuutoksen yhtenä  
lähtökohtana, oli tutkia kevyenliikenteen 
jäsentelyä. Kaavamuutoksessa etsittiin ratkaisu  
kevyenliikenteenväylän sijoittamiselle.

Väylän rakentamisen urakkakilpailu on parasta 
aikaa meneillään ja odotuksena on, että  
rakentaminen toteutuu Ukuranperäntielle,  
välillä mt. 813 – Hoijakkaperäntie,  
vielä vuoden 2022 aikana.
 

KAAVOITUS

LUMIJOEN KUNNAN 
RAKENNUSLUPAPROSESSI
- Rakennuslupaa varten tarvitaan vähintään seuraavat  
   asiakirjat (www.lumijoki.fi/rakennuslupa): 
•  rakennuslupahakemus mahdollisimman tarkasti 
 täytettynä 
•  asema-, julkisivu- ja pohjapiirrokset
•  pohjatutkimus
•  energiatodistus 
•  naapureiden kuulemiset
•  vastaava työnjohtaja suostumus sekä 
•  rakennekuvaukset tai -piirustukset  
 (kattorakenteet, pohjarakenteet, seinät, jne)

• Rakennusvalvonta suosittelee ottamaan yhteyttä jo 
aikaisessa vaiheessa rakennusvalvontaan, jotta lupa-
käsittely saadaan mahdollisimman joustavasti toteutet-
tua ja hakemukseen saadaan mukaan kaikki tarvittava 
materiaali lupakäsittelyn nopeuttamiseksi.

• Keskimääräinen omakotirakentajan lupaprosessi 
hakemuksen jättämisen jälkeen kestää noin 2 – 4 
viikkoa riippuen hakemuksessa mukana olleista doku-
menteista. Yleensä hakemuksen jättäjät ovat raken-
nusvalvonnan kanssa tekemisissä hyvissä ajoin ennen 
rakennuslupahakemusta itse lupakäsittelyn nopeu-
ttamiseksi.

• Rakennuslupa tarvitaan kaikkiin yli 50 m2 asuin-, liike-, 
teollisuus- ja maatilarakentamiseen. Rakennuslupa 
tarvitaan myös kaikkiin tulisijallisiin rakennuksiin. 
Rakennusluvan myöntää pääasiallisesti rakennusval-
voja, mutta myös kehitys- ja elinvoimalautakunta voi 
myöntää luvan.

• Poikkeamisluvan myöntää Lumijoella kunnanhallitus

RAKENNUSVALVONNAN YHTEYSTIEDOT LUMIJOELLA
Rakennusvalvonta, Kunnankuja 1, 91980 Lumijoki

Rakennustarkastaja Kyösti Rajaniemi
Puhelin 040 688 6989
Sähköposti rakennusvalvonta@lumijoki.fi

Seuraava kuntatiedote ilmestyy 
Rantalakeudessa 25.5.2022.

Materiaali toimitettava viimeistään 
18.5.2022 osoitteeseen kirjaamo@lumijoki.fi
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