
KESÄ ON TÄÄLLÄ!

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

”Oi, jos oisi virta ja sen päällä 
silta, kävisin sun luonasi, vaik-
ka joka ilta.” Tämä ikiaikainen 
muistikirjan värssy tuli mie-
leeni ihastellessani Lumijoen 
uimamontun saareen vievää 
uutta siltaa. Kesään valmis-
tautuminen näkyy jo uima-
montulla. Saareen on saatu 
kaivattu nuotiopaikka laavui-
neen ja kaunis kaarisilta on 
pian valmis sinne kulkemi-
seen. Vastarannan kuntopor-
taat ja alueen frisbeegolf -ra-
ta houkuttelevat aktiiviseen 
kuntoiluun. Kunta on saanut 
lähivuosien aikana useam-
man aloitteen frisbeegolf – 
radan laajentamisesta. Har-
millisesti kunta ei kuitenkaan 
omista nykyisellä alueella riit-
tävästi maata, ja siksi täysi-

mittaisen radan saanti alueel-
le on vaikeaa. Se edellyttäisi 
alueen muiden maanomista-
jien suostumusta antaa mai-
taan radan rakentamiseen 
ja käyttöön.  Toivotaan, että 
asia etenisi suotuisissa mer-
keissä; onhan laji hyvin suo-
sittu liikunnallinen harrastus.

Toukokuun lopussa päättyy 
Lumijoella Terveystalon rei-
lun neljän vuoden aikakausi 
sote-palveluiden tuottajana. 
Kokonaisvaikutelma lienee 
kuntalaisten näkökulmasta 
hyvä, kun ihmiset ovat pää-
osin olleet tyytyväisiä palve-
luihin. Koska uusi kokonaisul-
koistus ei toteutunut, kilpai-
lutimme keväällä lääkäripal-
velut ja uutena toimijana Lu-
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mijoella aloittaa nuori, inno-
kas Terveytesi Palvelut Oy heti 
kesäkuun alussa. Lääkäripal-
velut tuotetaan sopimuksen 
mukaan pääasiassa lähipal-
veluna. Terveystalolle sanom-
me ’kiitos ja näkemiin’; Ter-
veytesi Palvelut Oy:lle ’terve-
tuloa meille töihin!’ Uusi toi-
mija käy kunnanhallituksen 
kokouksessa esittäytymässä 
jo toukokuussa ja valtuustos-
sa kesälomakauden jälkeen. 

Kunnanhallitus on päättä-
nyt käynnistää Lumijoen uu-
den kuntastrategian valmiste-
lun. Kuntien rooli ja tehtävät 
muuttuvat merkittävällä ta-
valla, kun sosiaali- ja terveys-
palveluiden järjestämisvas-
tuu siirtyy hyvinvointialueel-

le vuoden vaihtuessa. Kunnan 
elinvoiman vahvistuminen ja 
kuntalaisten osallisuuden ke-
hittyminen sekä hyvinvoinnin 
tukeminen ovat olennaisia 
tehtäviä kunnassa jatkossa-
kin. Uusia ideoita kunnan ke-
hittämiseen kaivataan kaikil-
ta kuntalaisilta. Strategian to-
teutus aloitetaan kuntalais- 
ja henkilöstökyselyllä sekä 
eri tahojen yhteisillä työpa-
jatyöskentelyillä. Kyselyt to-
teutetaan kesäkuun aikana 
sähköisesti, mutta osallistu-
minen on mahdollista myös 
kirjastolla, jonne järjestämme 
saman kyselyn paperisena. 
Kyselyn vastausten ja työpa-
jojen koottujen tulosten poh-
jalta valtuutetut työstävät sit-
ten seminaareissaan strategi-

aa valmiiksi. 

Valtuusto valitsi viimeisim-
mässä kokouksessaan uuden 
päiväkodin ja terveysaseman 
urakoitsijan ja kun suunnitel-
lut tilaratkaisut on viimeistel-
ty sekä urakkasopimus alle-
kirjoitettu, rakentaminen voi-
daan aloittaa. On todella hie-
noa saada uudet ja tarpeelli-
set tilat niin työntekijöille kuin 
tilojen käyttäjille. Taloudelli-
nen tilanteemme on tällä het-
kellä hyvä, joten suunniteltu-
jen investointien toteuttami-
nen on mahdollista. Olemme 
myös huomioineet laskelmis-
samme kansainvälisen tilan-
teen aiheuttaman kustannus-
ten kasvun.  

Lämmintä ja aurinkoista 
kesää kaikille!

Paula Karsi-Ruokolainen
Kunnanjohtaja

TERVEYTESI PALVELUT OY VASTAA LUMIJOEN 
LÄÄKÄRIPALVELUIDEN TUOTANNOSTA 1.6.2022 ALKAEN
Terveytesi Palvelut Oy vastaa 
Lumijoen lääkäripalveluiden 
tuotannosta 1.6.2022 alkaen
Lumijoen kunnanvaltuusto on 
valinnut 25.4.2022 Lumijoen 
lääkäripalveluiden tuottajaksi 
Terveytesi Palvelut Oy:n. Pal-
velutuotanto alkaa 1.6.2022, 
palvelusopimuksen kesto on 
kolme vuotta ja lisäksi on 
mahdollisuus kahden vuo-
den optioon. 

Terveytesi Palvelut Oy:n 
myynti- ja kehitysjohtaja Sa-
ri Hyyppä toteaa, että aika-
taulutus sekä kilpailutukses-
sa että palveluntuotannon 
aloituksessa on tiukka, mut-
ta meillä työskentelee yrityk-
sen nuoresta iästä huolimat-
ta erittäin sitoutunut, kokenut 
ja paikallinen terveydenhuol-
lon ammattilaisten verkos-
to.  Varmistamme näin, että 

palvelutuotanto käynnistyy 
ajallaan. Lumijoen kunta on 
meille ihanteellinen yhteis-
työkumppani ajatellen pe-
rusterveydenhuollon kehittä-
mistä ja olemme erittäin iloi-
sia, että Lumijoki valitsi mei-
dät kumppaniksi. 

Hoidonjatkuvuus on tutkitus-
ti tärkeimpiä hoidon laatuun, 
asiakas- ja työtyytyväisyyteen 
sekä kustannuksiin vaikutta-
via tekijöitä. Meille on alus-
ta asti ollut selvää, että ha-
luamme päästä kehittämään 
ja mittaroimaan perustervey-
denhuollon toimintaa panos-
taen erityisesti hoidonjatku-
vuuteen sitoutuneiden ja py-
syvien omalääkäreiden kaut-
ta. Lumijoen kunnan vastaan-
ottopalveluissa näemme tä-
hän hyvän mahdollisuuden, 
ja sitoutunut lääkärityövoi-

makin on tähän jo keskustel-
tu, jatkaa Terveytesi Palvelut 
Oy:n lääketieteellinen johta-
ja Jyri Moilanen.

Palvelusopimukseen kuuluu 
yleislääkäripalveluiden lisäk-
si myös hoidontarpeen arvi-
on toteuttaminen, sekä eri-
koislääkäripalveluita, kuten 
psykiatrin, geriatrin ja päih-
delääkäripalvelut. 

Lumijoen kunnassa olemme 
tyytyväisiä lääkäripalvelui-
den kilpailutustulokseen. Us-
komme, että voittajan eli Ter-
veytesi Palvelut Oy:n kanssa 
meidän on hyvä aloittaa työt 
terveysasemalla tulevan ke-
säkuun alussa. Pääosin lähi-
palveluna tuotettavat lääkä-
ripalvelut ovat kunnalle tär-
keä osa perusterveydenhuol-
lon palveluita ja odotuksena 

on, että myös tuleva hyvin-
vointialue ymmärtää piak-
koin vahvistettavan sopimuk-
sen mukaisten palveluiden 
arvon kuntalaisille. Odotam-
me innolla uuden yhteistyön 
alkua, toteaa kunnanjohta-
ja Paula Karsi-Ruokolainen.

Terveytesi Palvelut Oy

• Oululainen yhtiö, joka on 
perustettu keväällä 2020. 
• Konsernin omistavat sii-
nä työskentelevät ammat-
tilaiset, jotka ovat sitoutu-
neet yrityksen toimintaan 
ja sen kehittämiseen. 
• Arvomme ovat luotta-
mus, vastuullisuus ja te-
hokkuus. 
• Tarjoamme julkisille ja 
yksityisille kumppaneil-
le räätälöityjä ratkaisuja 
arjen haasteisiin. Konser-
niin kuuluvat Oulun Psy-

kiatriakeskus ja Terveyte-
si Klinikka tarjoavat pal-
veluita myös yksityishen-
kilöasiakkaille.

Lisätietoja antavat:
Lumijoen kunta: kunnanjoh-
taja Paula Karsi-Ruokolainen, 
paula.karsi-ruokolainen@lu-
mijoki.fi / 050 568 1366
Terveytesi Palvelut: myynti- 
ja kehitysjohtaja Sari Hyyppä, 
sari.hyyppa@terveytesi.com / 
0400 682 327

TÄRKEÄÄ: HOIDONTAR-
PEEN ARVIOINNIN YHTE-
YSTIEDOT 1.6.2022 AL-
KAEN

• Hoidontarpeen arviointi 
tapahtuu puhelimitse nu-
merosta 08 525 4551, josta 
sairaanhoitaja tarvittaes-
sa varaa teille ajan lääkä-

rin vastaanotolle. Terveys-
keskuksessa on käytössä 
takaisinsoittojärjestelmä. 
Valitse kiireellisyyden as-
te nauhoitteessa kuuluvan 
ohjeen mukaan.
• Kiireellinen ajanvaraus ar-
kisin klo 8-10 ja kiireetön 
ajanvaraus arkisin maa-
nantaista torstaihin klo 12-
15 ja perjantaisin klo 12-14. 
• Kiireellisissä päivystys-
asiossa saatte sairaanhoi-
tajan neuvoja ja hoitopai-
kan ohjausta tarvittaessa 
numerosta 116117. Hätä-
tapauksessa soittakaa nu-
meroon 112.
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Kirjasto avoinna:
Kirjasto avoinna:
Henkilökunta paikalla
Ma-ke 12-19
To 12-16
Pe 12-15
Omatoimikirjasto joka päivä klo 10-21.

HUOM! Kirjasto suljettu 7.6. kirjasto-ohjelman versio-
päivityksen vuoksi.

Näyttelyt 2022
Toukokuu: Päiväkodin näyttely
Kesäkuu: vapaa
Heinäkuu: vapaa
Elokuu: Arja Kiviahde
Syyskuu: Anni Näyhä
Lokakuu: vapaa
Marraskuu: Taideyhdistys Ultramarine
Joulukuu: vapaa

Näyttelyt löytyvät Lumijoen kunnan verkkosivuilta tapah-
tumakalenterista https://www.lumijoki.fi/#tapahtumat se-
kä kirjaston facebook - sivulta.
Vapaita näyttelyaikoja voit kysyä p. 050 4400375 tai kirjas-
to@lumijoki.fi
Ota rohkeasti yhteyttä vapaista ajoista!

Nukketeatteri kirjastolla:
Keskiviikkona 1.6.2022
klo 16.00 ja klo 17.00 
Tervetuloa!

HOX! Kirjastosta lainattavissa 
Frisbee-kiekkoja. skeittilautoja ja 
suojakypäriä, luistelutukia.
Uutuutena lainattavissa padel-
mailat ja pallot sekä kahvakuu-
lia, painot 2 kg, 6 kg, 8 kg ja 10 kg, 
ranne- ja nilkkapainot 1 kg, teles-
kooppikävelysauvat. 
Laina-aika 2 vkoa. 

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.

Kirjastokortti kännykkään
Löydät korttisi kirjautumalla OUTI-verkkokirjastoon osoit-
teessa outi.finna.fi. Valitse valikosta Kirjastokortit. 
Voit avata viivakoodin koko näytölle napauttamalla sitä. 
Koodista voi ottaa näyttökuvan ja käyttää sitä lainaamiseen, 
tai sen voi lisätä puhelimen aloitusnäytölle pikakuvakkeek-
si selaimen valikon kautta. Lainausautomaatilla lainatessa  
tarvitset lisäksi PIN-koodisi. 

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 jäl-
keen 1,50 € toinen palautuskehotus 35 vuorokautta eräpäi-
vän jälkeen 3,00 €
Palautuskehotus lähetetään sähköpostilla tai kirjeenä. ke-
hotukset lähetetään myös lasten ja nuorten lainoista.

KIRJASTO HIIDENKIVI TIEDOTTAA NUORISOTYÖ 
NUORISOTILA Nöre, Toripolku 3, (kirjaston ”takana”)
AVOINNA 2022 KEVÄT ja KESÄ (voimassa 22.6 asti)
Ma   17-20   nuoret (kuudes luokkalaisista ->)
Ke    17-20   nuoret
To    13-16   1.-6.-luokkalaiset (päättyy 2.6.)
Pe    17-23   nuoret
Nöre kiinni 23.6.-31.7., jonka jälkeen aukeaa normaaliin ai-
katauluun 1.8. alkaen.
Kesällä ollaan myös mahdollisuuksien ja säiden mukaan ui-
mamontulla touhuamassa. 
Nuorisotilassa toimivat ohjaajina vapaa-aikatoimenohjaaja 
Salla Mertala, tuntityöntekijä/työharjoittelija Saku Klaavo, 
4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja, 4H- ja etsivä nuorisotyön-
tekijä Sonja Junnila. Vapaa-aikatoimen toimintaan kannat-
taa käydä tutustumassa myös netissä: Facebookissa ” Lumi-
joen nuoriso- ja liikuntatyö”-sivulla.
Vapaa-aikatoimenohjaaja Salla Mertala on vuosilomilla 24.6.-
31.7. välisen ajan.

KESÄÄ KOHDEN MENNESSÄ ON HYVÄ MUISTUTTAA SKEITTI-
PARKKI ALUEELLA VALLITSEVISTA SÄÄNNÖISTÄ:
- Skeittialue on urheilualue. Asiaton oleskelu alueella on kiel-
letty. 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 huoltohen-
kilökunnalle
- Huollon tarpeesta voi laittaa viestiä: huolto(at)lumijoki.fi
- Onnettomuuden sattuessa soita 112

Liikunnan ja kulttuurin osalta kannattaa seurata kun-
nan eri somekanava tiedottelua. Kulttuurista oma mai-
nos myös tässä lehdessä!

KESÄN 2022 RETKET
KALAJOKI- Jukupark tai kiipeilypuisto ma 13.6.
Hinta 20-40€ (alle 3c, alle 130cm ja yli 130cm)
Ilmoittautuminen päättyy ma 6.6.
Alle 10-vuotias huoltajan kanssa.
POWER PARK –huvipuistoon Alahärmään 30.6. ja 4.8.
Hinta: yli 130 cm: 65 € / alle 130 cm: 55 € /
35 € (sisäänpääsy + kuljetus) 
Hintaan sisältyy kyyti, ranneke ja tapaturmavakuutus.
Ilmoittautuminen päättyy 16.6. ja 21.7.)
Alle 10-vuotias huoltajan kanssa.
Kaikki retket järjestetään yhteistyössä Limingan ja Tyrnä-
vän kuntien kanssa.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Salla Mertala, 044 0556077, 
salla.mertala(at)lumijoki.fi

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

Terveisiä etsivältä  
nuorisotyön-
tekijältä!

Etsivä-Sanna on tässä kevään aikana vaihtunut takaisin 
Etsivä-Sonjaksi. Eli täällä ollaan taas, 15-29 -vuotiaita nuoria 
ja nuoria aikuisia varten! Jes!

Jatko-opintopaikkojen saamiseen liittyvää jännitysnäytelmää 
aletaan kesän kynnyksellä taas seurata!  Jos opiskelupai-
kkahommat huolettaa, niin olkaapa muhun yhteydessä! 
Setvitään ja katellaan yhdessä mikä ois just sulle se passeli 
vaihtoehto! 

Te oppivelvollisuusikäisten, yhteishaussa hakeneiden nuorten 
vanhemmat! Muistattehan olla kiinnostuneita siitä, minne 
nuorenne pääsee ja/tai pääseekö nuori opiskelemaan! 😊Myös
te vanhemmat voitte nuoren kanssa olla muhun yhteydessä, 
mikäli esimerkiksi nämä opintoasiat mietityttää!

Nuoret!! Etsivään nuorisotyöntekijään voi olla yhteydessä 
ihan pikkujutuistakin! Asian ei tarvii olla iso, eikä vääriä kys-
ymyksiä ole olemassa! Usein etsivän asiakkailla on mielessä 
esimerkiksi Kela-, työnhaku-, vapaa-aika-, terveys-, asunto- 
tai raha- ja velkaantumishommiin liittyviä juttuja, joita sitten 
yhdessä hoidellaan kuntoon. Ei siis tartte yksin tuppuroida!! 

Mitä aiemmin muhun on yhteydessä, sitä helpommin ne huo-
let yleensä saadaan pois päiväjärjestyksestä! 
Kaikki toiminta etsivän kanssa on AINA MAKSUTONTA, LUOT-
TAMUKSELLISTA JA VAPAAEHTOISTA. 

Yhteyden etsivään saa esimerkiksi:
puhelimella  0505627561
sähköpostilla sonja.junnila@lumijoki.fi
facessa Etsivä Lumijoki Sonja
instassa: etsiva_lumijoki
snäpissä: elumijoki
verkossa: yhteysetsivaan.fi
Etsivään törmäät helposti myös: 
- maanantaisin nuokkarin tiloissa perhekerhossa klo 9.30-
11.30 -> kaikki lapselliset&lapsellistuvat, tervetulua! Tarjolla 
kahvia, pullaa, mehua ja ennen kaikkea seuraa sekä vanhem-
mille että lapsille!
- tiistaisin kuntosalilla n. klo 11-12 -> tuu reenaamaan & 
tutustelemaan meidän uudistuneeseen saliin! Etsivän kanssa 
ilmaseksi mukkaan! (laita mulle viesti kun oot tulossa, niin 
auon oven)
- tiistaisin etsivän kahveilla klo 15-17 nuokkarilla -> tarjolla 
kahvia, bilistä, lautapelejä ja huonoa huumoria ja mahkut 
halutessaan hoitaa juoksevia juttuja etsivän kanssa! 

Mukavaa kesän odottelua! Ollaan tolokusti ja moikataan ku 
törmätään!!

Terveisin: Etsivä-Sonja  

BUSSIEN KESÄAIKATAULUT 
OVAT VOIMASSA 6.6.–9.8.2022
Joukkoliikenteen bussit ajavat kesäaikataulujen mukaan 
6. kesäkuuta ja 9. elokuuta välisen ajan. Kesän 2022 ai-
kataulut näkyvät Reittioppaassa https://oulu.digitransit.fi/ 
kuukautta ennen aikataulukauden alkua. 
Joukkoliikennejaoston päätöksellä aikataulukirjojen 
painamisesta luovuttiin jo viime vuonna. Linjakohtaisia 
aikatauluja voi tulostaa Oulun joukkoliikenteen verkko-
sivuilta www.oulunjoukkoliikenne.fi toukokuun lopusta 
alkaen. 
Aikataulujen tulostusta voi tiedustella myös kirjastoista. 
Kirjastot perivät tulosteista palveluhinnastonsa mukai-
sen maksun. Joukkoliikenteen linjakohtaisia aikatauluja 
tulostetaan maksutta Oulu10-palvelupisteissä, Nallikarin 
Lomakylän vastaanotossa, Oulun kaupungin matkailuneu-
vonnassa (ent. Postitalo) ja Oulunsalon lentoaseman 
asiakaspalvelussa.
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LUMIJOEN  NUORISOSEURA
Kevät keikkuen tulevi ja "satujumppakin" jäi kesälomalle.
Kesän aikana osallistumme kunnan ja eri järjestöjen toimintaan. Kesällä on tarkoitus 
järjestää niin sanottu "taideleiri" lapsille, Ohjaaja on vielä kattelussa. Jos sinulla olisi 
vihiä, niin soittele Sirkalle 0405753591.
Elokuussa Onervan päivänä eli 14.8.on Lumijoella Limingan ja Lumijoen nuoriso-
seurojen yhteinen maakuntajuhla " LAKEUDEN ILO ".  Lauantaina on Limingassa 
tapahtumia, sunnuntaina  jumalanpalvelus Lumijoen kirkossa , käynti sankarihau-
dalla ja kirkkokahvit seurakuntatalolla. Pääjuhla Lumijoen liikuntahallissa klo 13. 
Ohjelmassa mm. juhlapuhe  maakuntajohtaja Pauli Harju.  Ohjelmasta tarkemmin 
seuraavassa kuntatiedotteessa.
Jäämme odottamaan lämmintä kesää ilman hyttysiä.

ELÄKELIITON LUMIJOEN YHDISTYS RY
Eläkeliiton kevään toiminta on loppumaisillaan.
Toimintaa oli monenlaista joten hengähdystauko on paikallaan.
Kerhokokoontuminen  oli vilkasta. Ohjelmaa oli monenlaista. Esim. kinkerit, lasten vierai-
lu päiväkodilta, musiikkipitoinen  tiistai, liikuntakoordinaattori Pirjo Luodon luento liikun-
nasta ja terveellisestä ravinnosta, Mari Penttilä kävi esittelemässä liikkeensä Desing Orvo-
kin toimintaa, myllyn siipien kääntö, toukosiunaus, arpajaisia ym.
Liikuntaa on harrastettu Pirjo  Luodon johdolla. Kuntosali, toiminnallinen liikunta Lumi-Lyh-
dyssä ja boccian peluu. Nämä liikkumiset jatkuvat myös ohjattuna kesän ajan.
Porinapiirissä perjantaisin on ollut toistakymmentä henkilöä ja juttu on luistanut.
Koronarajoitusten poistuttua pääsemme myös aloittamaan retkeilyn.
29.6-30.6 teemme kesäteatteriretken Lappajärvelle Kivitippuun Teatteriesitys Pesänjako on 
rikollisen hauska musiikkikomedia. Paluu Vaasan kautta länsirannikkoa myöten ylös kotiin. 
Retken pakettihinta 190€/henk. Hinta sisältää yöpymisen 2 hengen huon. teatterilipun, ruo-
at sekä kuljetuksen Saaga Travellin bussilla. Siis kaiken. Lisätietoa Ainolta p. 040 718 4955.
Tämän matkan lisäksi on tulossa perinteiset eläkeläisten piirin hyvinvointipäivät Pik-
ku-Syotteellä 27.9-29.9. Siellä ohjelmassa monenlaista aktiviteettiä. Ko. retkestä tarkem-
mat tiedot Riittalta p. 041 4356181 ja ilmoittautuminen 30.5 mennessä.
Kesän aikana voi tulla muitakin pieniä retkiä joista ilmoitellaan.

Kesäterveisin hallitus.

LUMIJOEN MARTAT RY
SU 29.5 klo 17.00 Pietan Puotin (Muhos) asiakasilta Martoille.Lähtö yhteiskyy-
dein Salen edestä klo 16.00. Ilm TO 26.5 mennessä 0400 683776/Pike
KE 15.6 klo 18.00 Paintball-peli Urheilutalon maastossa. Osallistumismaksu 
15€, Martta-jäsenille ilmainen. Max 16 pelaajaa. Varaa paikkasi 0400 683776/Pike
TI 21.6 klo 17-21.00 Hygieniapassikurssi (3t) + tentti (1t) Marttalassa. Hinta 65€/hlö, paitsi 
Martta-jäsenille -50%. Ilm 15.6 mennessä sihteerille 0400 683 776
SU 24.7 klo 13.00 Martanpäiväjuhla Lumilyhdyssä. Tangoprinsessa 2018 Virpi Piippo esiin-
tyy. Kahvitarjoilu. Kaikille avoin. Tervetuloa.
LA 20.8 Lumijoki-päivillä Martat paistavat ja myyvät muurinpohjalättyjä. Arvontaa.
Martta-illat jatkuvat Marttalassa syyskuusta alkaen (7.9) joka kuukauden ensimmäinen 
keskiviikko klo 18.00.Suunnitelmissa eri teemoja, käsitöiden tekoa ja kahvittelua
Hallitus:
Katja Greus pj    Sari Apila varapj
Pirkko Pönni, sihteeri 0400 683 776  
Maarit Arola, Kirsi Klaavo, Marja Nybacka, Kaisa Paavola

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

Lumijoen Maa- ja kotitalousseura ry
Syksyllä tulossa suolaiset juhlaherkut-kurssi ja sienikurssi. 
Jäsenmaksun (10€) voit suorittaa tilillemme: FI46 5741 1951 4072 47.
Johtokunta vuonna 2022: Jaana Ollakka pj, Mirella Kukkohovi siht., Merja Kukkohovi, 
Maarit Rehula varapj., Eeva Kauppi, Hanna Marttila, Mitka Koleva-Kyrö
Astia- ja liinavuokraus, ota yhteyttä Merjaan, ensisijaisesti viestillä numerosta 040 
8272190.
Ilmoitamme tapahtumista tarkemmin Facebookissa ja Rantalakeudessa.
Iloa yhdessä olemisesta ja tekemisestä – Olet tervetullut mukaan! 
Kesäterveisin johtokunta

4H
Päiväleiri 6.-17.6.2022 
Tule mukaan viettämään mukavaa kesälomaa päiväleirille! Leirillä 
pelailemme erilaisia pelejä sisällä ja ulkona.  Päiväleirillä myös syömme 
maukkaan lounaan. Päiväleiri on tarkoitettu 1. – 6. – luokkalaisille lapsille.
Päiväleirin osallistumismaksu 25€/viikon (5 arkipäivää). sis ohjauksen, ruuat ja 
vakuutukset.  Lähetämme leirikirjeen  ennen päiväleirin aloitusta.
Ilmoittautuminen: https://lumijoki.4h.fi/kerhot/ilmoittautuminen-kesaker-
hoon-2022/ (Lumijoen 4H-yhdistyksen kotisivujen kautta)
Tulossa myös muuta kurssi toimintaa, mm. Ponipuuhapäivä (yhteistyössä Limin-
ka-Lumijoki Hevosystävien kanssa), eräkursseja jne. Seuraa tiedotusta Lumijoen 
4H-yhdistyksen sivuilla ja somekanavilla

Uusi toiminnanjohtaja aloittaa työnsä 1.6.2022!

 Tervetuloa

perhekahvilaan
MLL:n perhekahvilassa voit tutustua oman

alueen vanhempiin, löytää lapselle leikkiseuraa
ja ihan vain hengähtää hetken.

Lisätietoja: www.mll.fi/perhekahvilat

Tämän alueen perhekahvila kokoontuu
perjantaisin klo 8.30–10.30.

Paikkana nuorisotila, Toripolku 3, Lumijoki.
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Seuraava kuntatiedote ilmestyy 
Rantalakeudessa 10.8.2022.

Materiaali toimitettava viimeistään 3.8.2022 
osoitteeseen kirjaamo@lumijoki.fi

YLIPÄÄNTIEN JA UKURANPERÄNTIEN ASEMAKAAVAN 
MUUTOS
Tällä kuulutuksella tulee voimaan 23.5.2022:
Valtuuston päätöksellä 24.1.2022 § 5 hyväksytty asemakaa-
van muutos kortteleissa 10, 11, 13-16, 21, 23-26, 29, 31, 34, 
121 ja 156.

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä Lumijoen kunnan verk-
kosivuilla 16.5.2022 – 6.6.2022. Tiedoksisaannin katsotaan 
tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisuajankohdasta.

KUNTA TIEDOTTAA 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 kunnanhallitus

Tarjouspyyntö käytetyistä betonirummuista

Lumijoen kunta myy tarjouskaupalla käytetyt rummun- ja 
kaivonrenkaat eniten tarjoavalle. Rummut sijaitsevat osoit-
teessa Poutalantie 2, jossa niihin voi käydä tutustumassa en-
nen tarjouksen jättämistä.
Tarjoukset tulee jättää 1.6.2022 mennessä sähköpostilla 
osoitteeseen: kirjaamo@lumijoki.fi. Renkaat tulee kuljettaa 
alueelta pois juhannukseen (2022) mennessä. 

Lumijoen kunnantoimisto on suljettu 
27.5.2022 ja 4.7.-29.7.2022
Virka-aikainen sosiaalipäivystys toimii numerossa 044 0418 
765. Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys toimii Oulun 
Seudun yhteispäivystyksessä numerossa 112.

Lumijoen kunta ja Kiertokaari järjestävät puutarha-
jätteen keräyksen Lumijoen jäteasemalla. 

Puutarhajätettä kerätään sulan maan aikaan jäteaseman 
aukioloaikojen puitteissa.
Jäteaseman puutarhajätteen vastaanotto on tarkoitettu 
henkilöauto- ja peräkärrykuormille. Isommat kuormat, ku-
ten traktori- ja kuorma-autokuormat, on toimitettava Rus-
kon jätekeskukseen.
Puutarhajätteen vastaanotto on asiakkaille maksuton. Ilmoit-
tauduthan jäteaseman työntekijälle ennen kuorman purkua.
Puutarhajätteet lajitellaan kahteen eri lavaan; erikseen ha-
ravointijäte (irtonainen ruoho, pudonneet puiden lehdet, 
naatit ja muut ruohovartisten kasvien maanpäälliset osat) 
ja oksa- ja risujäte (oksat, risut, puuvartisten kasvien maan-
päälliset osat). Purathan jätteet mahdollisista säkeistä en-
nen lavalle laittoa. Voit käyttää säkit uudelleen.
Haitallisten vieraskasvilajit (esim. jättiputki, komealupii-
ni, kurtturuusu) kuuluvat kiinteistön omaan polttokelpoi-
sen astiaan.
Osoite: Lumijoen jäteasema Ekokieppi, Pultti 2, Yrittäjän-
tien päässä, 91980 LUMIJOKI. Avoinna tiistaisin klo 15–18. 
Jätteiden tuonti aukioloaikojen ulkopuolella on kielletty.
Lisätietoa: 
Elina Hirvelä, Kiertokaari Oy, elina.h.hirvela@kiertokaari.fi
Ari Korkala, Lumijoen kunta, ari.korkala@lumijoki.fi

Kahvila Hailuotolaivalla 
vietetään avajaisia 1.6.2022

Tervetuloa viihtymään kauniiseen Lumijoen Varjakkaan!
Avoinna: ma-pe 14-20, la-su 12-20

Vietämme perinteiset Juhannusjuhlat tanssien 24.6
Heinäkuussa 2. päivä pärähtää Wanhat mopot viivalle.

Sauna päivää vietetään 16.7.
Venetsialaiset juhlitaan 20.8.

Elokipinä kisat 27.8.
 Seuraa meitä facebookissa: Kahvila Hailuotolaiva, 

sieltä näet kesän tapahtumista tarkemmin.
Olemme tehneet majoitushytteihin pientä pintare-

monttia. Lisäksi huoltorakennuksesta löytyvät ihanalla 
merimaisemalla sauna- ja kokoustilat. 

Meillä on myös muutamia vaunupaikkoja sekä vene-
paikkoja sähköllä. 

Varataan Kahvilasta aukioloaikoina ja p. 046 683 8010

TERVETULOA! 

Varjakan Kyläyhdistys ry
Rannan Kesämyymälä avataan 15.6 kello 12.00
Avoinna ke-su   12.00- 17.00.
Voit varata pöytää 11.6. kello 12.00 – 14.00,  
Heli 040 759 2935
Perinteinen juhannusjuhla laiva yrittäjän kanssa 24.6.
Wanhat Mopot Viivalla -tapahtuma järjestetään 2.7. 
11.30-15.00
Kaikista löytyy lisää tietoa lähempänä. Corona rajoi-
tukset otetaan huomioon.

LUMIJOEN SEURAKUNTA PALVELEE MYÖS KESÄLLÄ.
KESÄKUUN LASTENKERHOT, JOKA SUNNUNTAISET 

JUMALANPALVELUKSET KAUNIISSA LAKEUDEN 
KATEDRAALISSA, NUOTIOILLAT SEKÄ MONET MUUT 

TOIMINNAT KUTSUVAT SINUA MUKAAN.

TUTUSTU LISÄÄ 
KESÄAJAN TOIMINTAAMME INTERNET-SIVUILLA: 

WWW.LUMIJOENSEURAKUNTA.FI

Muistahan myös syksyllä tulevat seurakuntavaalit!
Seurakuntavaaleissa valitaan seurakuntien luottamushenki-
löt. Luottamushenkilöt vaikuttavat monin eri tavoin seura-
kuntansa työhön ja sitä kautta sen tulevaisuuteen.
Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluu lähes 3,7 
miljoonaa ihmistä. Tähän joukkoon mahtuu hyvin eri ta-
voilla kirkosta ajattelevia ja maailmaa näkeviä ihmisiä. Kun-
nioittamalla ja kuuntelemalla toisiamme mahdumme sa-
man katon alle.
Suomen suurimman yhteisön tulevaisuudesta päättävät sen 
jäsenet. Jokaisella yli 16-vuotiaalla jäsenellä on oikeus ää-
nestää seurakuntavaaleissa ja kaikilla täysi-ikäisillä jäsenil-
lä on mahdollisuus asettua ehdolle. Näissä vaaleissa ovet 
ovat auki kaikille. Tervetuloa asettumaan ehdolle ja äänes-
tämään seurakuntavaaleissa sellaisena kuin olet!

YHTEYSTIEDOT:
Seurakunnan työntekijät ovat myös sinun palveluksessa-
si koko kesän
Kirkkoherranvirasto: Ylipääntie 11, 90980 Lumijoki, 044 775 0600
Salla Autere, vs. kirkkoherra, salla.autere@evl.fi, 044 316 1434
Marjo Koski-Vähälä, diakonissa-seurakuntasihteeri sekä 
lähetys marjo.koski-vahala@evl.fi, 045 638 1973
Emilia Soranta, kanttori, emilia.soranta@evl.fi,  044 775 0603
Päivi Varjus, lastenohjaaja, paivi.varjus@evl.fi, 044 775 0601
Tapio Jurvakainen, seurakuntamestari
tapio.jurvakainen@evl.fi, 044 775 0604

Aurinkoista kesää kaikille

Liikuntakoordinaattorin kuulumisia 
Säännöllisesti toimivia ryhmiä liikuntakoordinaattorin oh-
jaamina ovat tällä hetkellä: 
Maanantaisin: Toiminallinen treeni ikäihmisille Lumilyhdyn 
kerhotilassa klo 11-12 
Tiistaisin: Kuntouttavan työtoiminnan vuoro kuntosalil-
la klo 11-12
Keskiviikkoisin: Eläkeläisten kuntosaliohjausta Lumijoen 
kuntosalilla klo 12.00-14.00 (kaksi ryhmää) 
Torstaisin: Vammaispalvelun toiminnallista liikuntaa Lumi-
joen liikuntahallilla/kuntosalilla klo 10.00-11.00
Nämä ryhmät menevät tauolle juhannukselta, mutta toimin-
ta jatkuu taas elokuussa
Kesällä voi suorittaa pyöräilyrasteja ympäri Lumijokea ajal-
la 6.6.-31.8! 
Pyöräilykortteja saa kirjastolta ja kun olet täyttänyt kortin 
saat halutessasi uuden kortin tilalle😊 Kaikkien osallistujien
kesken arvotaan lahjakortteja. Pyöräilyrasteista ilmoitellaan 
myöhemmin kunnan kotisivulla ja sosiaalisessa mediassa. 
Lumijoki-päivillä viikolla 33 kuntalaisille ilmaiset inBody- ke-
honkoostumusmittaukset ja muuta liikunnallista ohjelmaa. 
Tarkemmat tiedot seuraavassa kuntatiedotteessa. 
Matalan kynnyksen ilmainen elintapaohjaus:
Jos haluat saada tukea liikuntaan, uneen tai ravintoon liit-
tyen ota rohkeasti yhteyttä.
Yhteystiedot: Liikuntakoordinaattori Pirjo Luoto
p. 040 182 4615, pirjo.luoto@lumijoki.fi 
Facebook: Lumijoen liikuntakoordinaattori Pirjo
Lumijoen, kunnan kotisivut: www.lumijoki.fi/kulttuuri-va-
paa-aika-ja-matkailu/liikunta/liikuntakoordinaattori/

HOX! Voit lahjoittaa urheiluvälineitä liikuntavälnelainaa-
moon. Hyväkuntoisia liikunta- ja urheiluvälineitä voi tuo-
da liikuntahallin eteisessä olevaan laatikkoon tai kirjastolle. 


