
LUMIJOEN KUULUMISIA

Kunnantalo    Kunnankuja 1, 91980 Lumijoki      • Vaihde: 08 5587 1800       • Aukioloajat: ma-pe 9–11 ja 12–15

Elokuussa suurin osa meis-
tä kunnan työntekijöistä pa-
laa loman vietosta – toivotta-
vasti hyvin levänneenä ja vir-
kistyneenä. 

Uutta voimaa tarvitsem-
mekin, kun valmistaudum-
me syksyn mittaan lähene-
vään historialliseen muutok-
seen. Hyvinvointialueen toi-
minnan käynnistyminen vai-
kuttaa merkittävästi kunnan 
vuoden 2023 talouden ja toi-
minnan suunnitteluun, kun 
kunnan verotuloista ja val-
tionosuuksista suuri osa siir-
tyy hyvinvointialueiden toi-

mintaa rahoittamaan. Samal-
la tietysti vastuu sote-palve-
luiden järjestämisestä siirtyy 
pois kunnalta. 

Kuluvalle vuodelle päätetyis-
tä investoinneista on kesän 
aikana käynnistynyt Varja-
kan sataman päälaiturin kun-
nostus sekä tekojääradan ra-
kentaminen. Päiväkodin laa-
jennusosan ja terveysaseman 
rakentaminen aloitetaan elo-
kuun puolivälissä. Ulkokun-
tosalialueelle ollaan asenta-
massa uutta monitoimilaitet-
ta. Ukuranperäntien kevyen-
liikenteenväylä on myös ra-
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kenteilla ja Ruutikankaan tie-
liittymää tehdään kasitiellä.

Nyt elokuussa jatkuu myös 
Lumijoen uuden kuntastra-
tegian valmistelu. Järjes-
tämme kaikille kuntalaisil-
le, luottamushenkilöille ja 
työntekijöille ”Meidän Lu-
mijoki – osallistu ja vaiku-
ta!” -tilaisuudet tiistaina ja 
keskiviikkona 16 - 17.8. klo 
17-20.00. Tiistain tilaisuus 
on etätapahtuma ja keski-
viikkona kokoonnumme kou-
lun ruokasaliin. Tilaisuuksiin 
toivomme ennakkoilmoit-
tautumista. Tulkaapa mu-

kaan ideoimaan uutta Lumi-
joen elinvoiman ja hyvinvoin-
nin vahvistamiseksi!  Tapah-
tumissa hyödynnetään tou-
ko-kesäkuussa toteutetun 
kuntalaiskyselyn tuloksia. 

Heinäkuun puolivälissä toteu-
tuneet Lumijoen Lännenti-
lan kesämarkkinat olivat mel-
koinen voimannäyte nuor-
ten yrittäjien osaamisesta ja 
innosta luoda ja tuoda kun-
taan jotain uutta. Useat tu-
hannet ihmiset olivat kutsun 
kuulleet ja viihtyivät paikal-
la pitkään koko perheen voi-
min. Hyväntuulisessa tapah-

tumassa ei sade eivätkä lii-
kenneruuhkat haitanneet. Kii-
tos Lännentilan, Lumijokikin 
sai samalla mitä mainiointa 
markkinointia!

Kesä jatkuu Lumijoella vie-
lä usean tapahtuman myö-
tä. Tätä juttu lukiessa Hirven-
juoksun SM-kisat Lumijoella 
on jo juostu. Nuorisoseuro-
jen liitto järjestää maakunta-
juhlat Lumijoella ja Limingas-
sa 12–14.8. ja Lumijokipäivät 
pidetään 18–21.8. Perinteiset 
Ahvenmarkkinat sunnuntai-
na 4.9. Lumijoen Varjakassa 
käynnistävät syksyn.

Huomataan hyvä 
ja osallistutaan!

Paula Karsi-Ruokolainen
Kunnanjohtaja

LUMIJOKI-PÄIVÄT 
18.-21.8.2022 

LA 20.8.
Markkinat klo 11.00-14.00 
paikkavaraukset 
salla.mertala@lumijoki.fi, 044 055 6077 

DUO Sara & Julius 
esittää hyväntuulisia 
tuttuja kappaleita 
ja folksovituksia 
soittimina kitara, 
haitari, laulu ja 
rytmisoittimet 
torilla klo 13.00 

SU 21.8.
Varjakan jumalanpalvelus klo 13.00 
ja kirkkokahvit laivalla

TI 16.8. 
LUMIJOKI-PÄIVIEN ENNAKKOALOITUS 
klo 18 kirjaston edessä taikuri Elias Kvist 

TO 18.8. 
Kunnan yleisurheilukilpailut 
urheilukentällä  
klo 18.00 (ilmoittautuminen alkaa 17.30)

PE 19.8.
Kunnan frisbeegolfmestaruuskisat 
klo 18.00

SU 21.8.
IDA 
ELINA
Lumijoen 
kirkossa  
klo 19.00
Liput 15€ 
Lumijoki-päivien  
päätöskonsertti  
(ennakkomyynti  
alkaa 2.8.  
kirjastolla,  
maksu  
käteisellä tai  
kulttuuri- 
seteleillä) 
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NUORISOTYÖ 
NUORISOTILA Nöre, Toripolku 3, (kirjaston ”takana”)
AVOINNA 2022 syksy
ma 17–20 nuoret (13-v. ->) 
ke 17–20 nuoret 
to 13–16 1.-6.-luokkalaiset (vko 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, Päivi Suvanne (4H). Vapaa-aika-
toimen toimintaan kannattaa käydä tutustumassa myös ne-
tissä: Facebookissa ”Lumijoen nuoriso- ja liikuntatyö”-sivulla. 

Vapaa-aikatoimenohjaaja Salla Mertala 
044 055 6077/salla.mertala@lumijoki.fi 
facebook: Lumi Joki 
ig: lumijoen_nuorisotyo 
snapchat: Salla Lumijoki 
discord: Lumijoen Nuorisotyö Salla#1088

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

HUOM! Hyvä omatoimikirjaston asiakas, huolehdithan 
että kirjastoon sisään tultaessa ja kirjastosta poistues-
sa ovi menee lukkoon kunnolla. Omatoimikirjastoon si-
sään kirjautunut asiakas on vastuussa niin omasta kuin mu-
kanaan tulleiden muiden asiakkaiden käyttäytymisestä se-
kä velvollinen korvaamaan mahdolliset aiheuttamansa va-
hingot, sekä myös niiden henkilöiden aiheuttamat vahingot, 
jotka ovat tulleet kirjastoon hänen seurassaan tai samalla 
oven avauksella. Omatoimikirjastossa on tallentava kame-
ravalvonta turvallisuuden takaamiseksi.

HUOM! Kirjasto avoinna 
Lumijoki-päivien toripäivänä
lauantaina 20.8. klo 11–14

Nukketeatteri kirjastolla 
klo 12.30. Tervetuloa!

Poistokirjamyyntiä 0,10 €/kpl

NÄYTTELYT 2022
Elokuu: ”ART BY ARKI” - Arja Kiviahde taidekäsitöitä
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. 050 440 0375 tai kirjasto@lumijoki.fi
Ota rohkeasti yhteyttä vapaista ajoista!

HOX! Kirjastosta lainattavissa Fris-
bee-kiekkoja, skeittilautoja ja suo-
jakypäriä, luistelutukia. Uutuutena 
lainattavissa katukoripallot, padel-
mailat ja pallot sekä kahvakuulia, 
painot 2 kg, 6 kg, 8 kg ja 10 kg, ran-
ne- ja nilkkapainot 1 kg, teleskoop-
pikävelysauvat. 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 

LIIKUNTA

Terveisiä 
etsivältä  
nuorisotyön-
tekijältä!

Jäitkö ilman opiskelupaikkaa, tai tarvitsetko apua muissa 
opiskeluasioissa? Onko muutto omaan asuntoon mielessä? 
Mietityttääkö Kelan tuet, hakemukset ja päätökset? Etsitkö 
töitä? Mietitkö, miten rahat riittävät? Tuu tuumailemaan et-
sivän nuorisotyöntekijän kanssa ratkaisuja sun kysymyksiin! 

Työskentely etsivän nuorisotyöntekijän kanssa on mah-
dollista kaikille 15–29-vuotiaille. Tarkoituksena on löytää 
yhdessä vastauksia nuorta mieltä hämmentäviin kysymyk-
siin sekä neuvoa, ohjata ja tukea nuorta nuoren itse määrit-
tämien aihealueiden äärellä, nuoren oman tahdin ja tahdon 
mukaisesti. 

Palvelu on aina maksutonta, vapaaehtoista ja luottamuksel-
lista, ja palvelun kesto riippuu asiakkaan omista toiveista.  
Joskus asiat ratkeavat jo yhden kahvikupposen tai vaikkapa 
nuotion äärellä vietetyn tapaamisen aikana, joskus asiak-
kuus voi kestää paljon pidempään. 

Yhteyttä etsivään voi alla olevin keinoin ottaa joko 
nuori itse (yksin tai vaikka kaverin/vanhemman 
kanssa), tai nuorelle muu läheinen henkilö:
 • www.yhteysetsivaan.fi, jätä yhteydenottopyynnön  
  etsivälle
 • soitto, tekstari tai whatsapp: 050 562 7561
 • säpo: sonja.junnila@lumijoki.fi
 • fb/messenger: Etsivä Lumijoki Sonja 
 • ig: etsiva_lumijoki
 • sc: elumijoki

Pyrin vastaamaan yhteydenottoihin aina mahdollisimman 
rivakasti, ja aloittamaan hommat uuden nuoren kanssa 
hetimiten! Avun voit saada siis parhaassa tapauksessa jo 
saman päivän aikana! Mukavaa syksyn alkua, moikataan 
ku tavataan! 

PS. Etsivä on tavattavissa myös
 • maanantaisin nuokkarilla perhekerhossa klo 9.30–11.30
 • tiistaisin etsivän kuntosalivuorolla n. klo 11–12
 • tiistaisin etsivän kahveilla nuokkarilla klo 15–17!

Lumijoen etsivä nuorisotyöntekijä, Sonja

JOUKKOLIIKENTEEN TALVIAIKATAULUT VOIMAAN 10.8.2022
Joukkoliikenteen talviaikataulut 2022–2023 on julkaistu. Talviliikenne alkaa 
10.8.2022. Talviliikenteen aikataulut löytyvät reittioppaasta oulu.digitransit.fi  
ja linjakohtaiset aikataulut on julkaistu joukkoliikenteen verkkosivuilla,  
www.oulunjoukkoliikenne.fi.

Aikataulukirjasia ei enää paineta. Tarvittaessa joukkoliikenteen sivuilta voi 
tulostaa linjakohtaisia aikatauluja. Linjakohtaisia aikatauluja voi myös pyytää 
paperille tulostettuna maksutta Oulu10-pisteistä, Oulussa BusinessAsemalta 
(ent. Posti-talo), Nallikarin lomakylästä ja Oulunsalon lentoasemalta. Kirjastois-
sa paperitulosteista menee kirjaston palveluhinnaston mukainen maksu.

LIIKUNTAHALLIN KÄYTTÖVUOROJEN HAKEMINEN SEURAAVALLE KAUDELLE 
AJALLE 5.9.2022 – 28.5.2023            
Liikuntahallin käyttövuorotoivomukset talvikaudelle tulee toimittaa kirjallisena/sähköpostitse nuorisotilalle tai kirjastolle 
tiistaihin 23.8.2022 mennessä (Toripolku 3, 91980 Lumijoki/salla.mertala@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 voivat hakea ensisijaisesti järjestöt.  
Hakulomake löytyy myös kunnan nettisivuilta liikuntahallin alta. Tiedustelut vapaa-aikatoimenohjaaja Salla Mertalalta,  
044 055 6077.

KAHVILA HAILUOTOLAIVA 
PALVELEE ELOKUUSSA 
MA-PE 14–20
LA-SU 12–20
TERVETULOA! 
Rantakirkko 21.8. klo 13.00
Venetsialaiset 27.8. klo 18–24 
DJ Kajtsu, The Retro Discon takuuvarmaa tanssimusiik-
kia jokaiseen makuun! Kokko poltetaan klo 23.30 sään 
salliessa. 
Meillä voit myös: 
- majoittua laivan hyteissä 
- vuokrata saunan ja kokoustilan 
- yöpyä matkaparkissa
Varaukset aukioloaikoina  
Kahvila Hailuotolaiva p. 046 688 010 tai  
sähköpostilla kahvilahailuotolaiva@gmail.com
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LUMIJOEN MARTAT RY
LA 20.8. klo 11–14 Lumijoki-päivillä myymme lättyjä ja arpoja.
SU 4.9. klo 11–15  Ahvenmarkkinoilla myymme lättyjä ja arpoja.
KE 7.9.  klo 18.00 Kahvitellaan ja seurustellaan Marttalassa. Leena 
Renholm käy opastamassa kahvipussi- korien teossa. Kaikille avoin.                                
KE 21.9.  klo 18.00  Saamme Marttalaan Op:lta asiantuntijan kertomaan erilaisista 
sijoitusmahdollisuuksista yms. pankkiasioista. Kahvitellaan. Arvontaa. Kaikille avoin.
TO 6.10.  klo 18.00  Marttalassa Kaisa Paavola kertoo huovutuksesta. Olisiko huovutus-
kurssista kiinnostuneita? Kahvitellaan ja tutustutaan. Kaikille avoin.
KE 2.11.  klo 18.00  Marttalassa Marja Nybacka opastaa sytykeruusujen teossa. 
Ota tyhjiä munakennoja ja kynttilänpätkiä mukaasi. Kahvittelua. Kaikille avoin.

Arpojen yms. myynnin tuoton käytämme lumijokisten vanhusten ja lasten hyväksi.
Liity sinäkin Marttoihin. Liittymiskaavakkeita löytyy kirjastolta sekä Marttojen sivuilta.
Ilmoittelemme 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

LUMIJOEN 4H-YHDISTYKSEN KERHOKAUSI 2022–2023
Kerhokausi alkaa syyskuussa ja päivitämme nyt kerhokalenteriamme. 
Seuraa ilmoittelua nettisivuillamme ja koulun ilmoitustauluilta.  
Kaikkiin kerhoihin pitää ilmoittautua ennakkoon lomakkeella:  
https://lumijoki.4h.fi/kerhot/ilmoittautuminen/. Kerhoihin voi  
osallistua joko jäsen- tai tarvikemaksulla 35 €/jäsen tai 35 €/kerhokausi. 

Huom! Sinä yli 13-vuotias. Jos olet innostunut kerhonohjauksesta, otappa yhteyttä!

JÄSENYYS
Lumijoen 4H-yhdistyksen jäsenenä voit osallistua ilmaiseksi kerhoihin, saat alennusta 
kursseista ja tapahtumista sekä tapaturmavakuutuksen 4H:n tapahtumiin (6–28-vuoti-
aille). Lisäksi saat käyttöösi valtakunnalliset jäsenedut. Yksilömaksu on 35 euroa vuodes-
sa ja perhemaksu 70 euroa vuodessa kaikilta samaan ruokakuntaan kuuluvilta jäseniltä.      
Liittymislomake: https://liity.4h.fi/

TULEVIA KURSSEJA (muutokset mahdollisia)
Osaava kerhonohjaajakoulutus 26.-27.8. 
4H-yrittäjien syyskurssi   24.9. 
4H-nuorten työpalvelukoulutus  syyskuu 
Syyslomalla:    keppariyönylileiri ma-ti,  
    eräretki ke-to, leivontapäivä pe. 
4H-kerhonohjaajien infoisku  lokakuu  
Isänpäivälahjakurssi   11.11. 
Isänpäiväkakkukurssi   12.11.

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

LUMIJOEN 4H-YHDISTYS TIEDOTTAA

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 www.hirvasniemi.fi.  
Vuokrausasioissa voit ottaa yhteyttä Pirkkoon puh. 045 112 3042. Hyvää kesän jatkoa!

Terveisin kyläyhdistyksen hallitus

LUMIJOEN MAA- JA KOTITALOUSSEURA RY               
Illanvietto jäsenille Varjakassa torstaina 11.8. alkaen klo 18.00.  
Ohjelmassa leikkimielinen bingo, makkaranpaistoa kodassa ja kahvit 
Hailuotolaivalta. Tervetuloa! 
Jäsenmaksun (10 €) voit suorittaa tilillemme: FI46 5741 1951 4072 47. Astia- ja liina-
vuokraus, ota yhteyttä Merjaan, ensisijaisesti viestillä numerosta 040 827 2190.
Ilmoitamme tapahtumista tarkemmin Facebookissa ja Rantalakeudessa.

Iloa yhdessä olemisesta ja tekemisestä  – Olet tervetullut mukaan!

Meidän Lumijoki 
– osallistu ja vaikuta -tilaisuus        

Tule mukaan vaikuttamaan!
Meidän Lumijoki – osallistu ja vaikuta -tilaisuus  

tiistaina 16.8.2022 klo 17.00 - 20.00 (etänä, zoom-yhteydellä)  
tai paikan päällä Lumijoen koulun ruokasalissa  

keskiviikkona 17.8.2022 klo 17.00 – 20.00. 
Tilaisuuksiin ennakkoilmoittautuminen perjantaihin 12.8. klo 14 mennessä  

sari.lampela@lumijoki.fi tai puh. 050 4400 151.  
Etätilaisuuteen osallistuville lähetetään linkki tilaisuuteen sähköpostilla.

AHVENMARKKINAT  SUNNUNTAINA 4.9.
LUMIJOEN VARJAKASSA KLO 11–15                
Tervetuloa Lumijoen Varjakan iloiseen merelliseen  
tunnelmaan, nauttimaan hyvästä ruoasta ja seurasta. 
Mukana useita myyjiä ja esittelijöitä.   

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

Paikka varauksen tapahtumaan:       
salla.mertala@lumijoki.fi  tai 044 055 6077/Salla 

HAE MUKAAN LUMIJOEN 
AVOIMEN VARHAISKASVATUKSEN KERHOIHIN
Avoimen varhaiskasvatuksen kerhot on tarkoitettu kotihoidossa oleville 
2–5-vuotiaille lapsille. Avoimen varhaiskasvatuksen kerhot ovat hyvä vaihtoehto 
perheille, joilla ei ole tarvetta jokapäiväiseen tai kokopäiväiseen varhaiskasva-
tukseen.  Kerhojen toimintaa ohjaa varhaiskasvatussuunnitelma ja toiminta on 
suunnitelmallista, tavoitteellista ja ohjattua. Se tukee lapsen kasvua ja kehitystä 
sekä oppimisen edellytyksiä. 

Avoimeen varhaiskasvatukseen osallistuminen ei ole este kotihoidon tuen tai yk-
sityisenhoidon tuen saamiselle. Kerhoon tuodaan omat eväät ja kerhomaksu on 
10 €/lapsi/kk. Yksi kerhokerta kestää 3 tuntia ja kerhoa on kaksi kertaa viikossa. 
Kerhojen toiminta-aika määräytyy esi- ja perusopetuksen loma-aikojen mukaan. 
Kerhot alkavat syyskuun alussa viikolla 36.

Avoimeen varhaiskasvatukseen haetaan jatkuvan haun periaatteella ja paikat 
täytetään hakujärjestyksessä. Paikkoja on jäljellä vielä pari, joten haethan paikkaa 
piakkoin, jos haluat mukaan kerhoon. Hakemus tehdään Wilma ohjelman kautta. 
Lisätietoa nettisivuiltamme lumijoki.fi tai Päiväkoti Ensilumesta.
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Seuraava kuntatiedote ilmestyy 
Rantalakeudessa 30.11.2022.

Materiaali toimitettava viimeistään  
23.11.2022 osoitteeseen kirjaamo@lumijoki.fi

TERVEYSASEMA TIEDOTTAA 

AJANVARAUS/HOIDONTARPEEN ARVIOINTI LUMIJOEN LÄÄKÄRILLE JA SAIRAANHOITAJALLE 
Ottakaa yhteys Lumijoen terveysaseman ajanvaraukseen lääkärin/sairaanhoitajan vastaanottoa varten. Terveysasemal-
la on käytössä takaisinsoittojärjestelmä. Soittopyyntöihin vastataan viipymättä, käytännössä 1-2 tunnin sisällä, kuiten-
kin aina saman päivän kuluessa. 

Kiireellinen ajanvaraus: maanantai-perjantai klo 8–10 
Kiireetön ajanvaraus: maanantai-torstai klo 12–15, perjantai klo 12–14 
Puhelinnumero ajanvaraukseen: 08 525 4551

Äkillisissä, vakavissa sairastumistapauksissa, voi soittaa terveysasemalle arkisin klo 8–15. Kiireellisissä päivystys- 
asiossa saatte sairaanhoitajan neuvoja ja hoitopaikan ohjausta tarvittaessa numerosta 116117. Hätätapauksessa soitta-
kaa aina numeroon 112.

Pääsääntöisesti tutkimusvastaukset, eivät nouse lääkärin tulkittaviksi. Teidän täytyy itse, tutkimuksessa käytyänne, 
soittaa kiireettömään ajanvaraukseen ja pyytää, että lääkäri katsoo tuloksen. Pyyntönne jälkeen lääkärin vastaus tulee 
katsottavaksi Omakantaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 5 arkipäivän sisällä. Magneetti- ja ultraääni-
tutkimuksissa 10 arkipäivän sisällä. Mikäli tutkimusvastaus on kiireellinen, lääkäri tai hoitaja soittaa teille vastauksen 
ennen Omakantakirjausta.

Huomioithan, että kiireisin päivä on yleensä maanantai, jolloin myös puhelinliikenne saattaa ruuhkautua.  Reseptiä 
uusiessa toivomme  teidän  käyttävän ensisijaisesti Kantapalvelua tai terveysasemalla olevaa reseptin uusimislaatikkoa.
Tällä hetkellä kiirettömän lääkärin vastaanoton saatavuuson hyvä, keskimäärin 1–3 viikkoa. Päivystyksellisissä tapauk-
sissa pääsee tarvittaessa samana päivänä ja kiireellisissä muutaman vuorokauden kuluessa. Kiireellisyys arvioidaan 
aina henkilökohtaisesti.

Hoitotarvikejakelu keskiviikkoisin klo 12–13

JUMALANPALVELUKSET KAUNIISSA 
LAKEUDEN KATEDRAALISSA 

KUTSUVAT SINUA VIIKOTTAIN KIRKKOON. 

TUTUSTU MYÖS MUUHUN TOIMINTAAMME 
WWW.LUMIJOENSEURAKUNTA.FI

SEURAKUNTA MUKANA LUMIJOKI-PÄIVILLÄ
 - TORILLA LÄHETYKSEN ARPAPÖYTÄ
 - VARJAKASSA SUNNUNTAINA JUMALANPALVELUS
 - ks. muu ohjelma kunnan tiedotteesta

VIETÄMME SYNTYMÄPÄIVÄJUHLAA 
SEURAKUNTATALOSSA SU 18.9.2022 KLO 14
 - Tänä vuonna 70, 75, 80, 85, 90 ja yli 90 vuotta 
  täyttävät ovat kutsuttuja yhteiseen juhlaan 
  puolison/saattajan kanssa. 
 - Juhlassa on mukavaa porinaa, leppoista ja 
  iloista ohjelmaa sekä tietysti kakkukahvit
 - Laita jo nyt päivä kalenteriin!
 - Olet lämpimästi tervetullut!

Muistahan myös syksyllä tulevat seurakuntavaalit!
Seurakuntavaaleissa valitaan seurakuntien 

luottamushenkilöt. Luottamushenkilöt vaikuttavat 
monin eri tavoin seurakuntansa työhön ja 

sitä kautta sen tulevaisuuteen.

PÄIVÄKERHOT 
alkavat maanantaina 15.8.2022. Kerhot ovat tarkoitettu 
3–5-vuotiaille lapsille. Ryhmät kokoontuvat maanantaina 
ryhmä A klo 12–14 ja ryhmä B tiistaina 12–14. 
Tiistain ryhmään 3 paikkaa vapaana ja tarvittaessa 
lisäämme ryhmiä. Yhteydenotot lastenohjaaja 
Päivi Varjus 044 775 0601 tai paivi.varjus@evl.fi

SIUNAUSTA SYKSYYSI!
LUMIJOEN SEURAKUNTA, Ylipääntie 11, 90980 Lumijoki
P. 044 775 0600, lumijoen.seurakunta@evl.fi
www.lumijoenseurakunta.fi

NELJÄS KORONAROKOTEANNOS
THL suosittelee neljänsiä koronarokoteannoksia 
 • 12 vuotta täyttäneille, joiden immuunipuolustus on voimakkaasti heikentynyt 
 • 60 vuotta täyttäneille  
 • 18–59-vuotiaille, jotka kuuluvat vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin

Suositellut koronarokotteet ovat paras tapa suojautua vakavalta koronavirustaudilta. Tehosteannoksen voi antaa, 
kun kolmannesta annoksesta on kulunut vähintään kolme kuukautta. Koronataudin sairastanut ja kolme rokotean-
nosta saanut ei tarvitse neljättä rokoteannosta, sillä sairastettu tauti vastaa yhtä rokoteannosta. 

Voimakkaasti immuunipuutteisilla ihmisillä sekä 80 vuotta täyttäneillä henkilöillä vakavan taudin riski on muuta 
väestöä suurempi. Neljänsillä rokoteannoksilla pyritään ehkäisemään vakavia taudinkuvia, kuolemia sekä mene-
tettyjä elinvuosia. Voimakkaasti immuunipuutteisilla neljäs rokoteannos katsotaan tehosteannokseksi, joka vastaa 
muun väestön kolmatta annosta. Voimakkaasti immuunipuutteisilla perusrokotussarjaan kuuluu kolme annosta, 
muulla väestöllä kaksi.

Kotisairaanhoidon asiakkaiden 4. koronarokotus sovitaan kotisairaanhoitajan kautta, joten voitte olla yhteydessä 
kotisairaanhoitajaan. Muut yli 80-vuotiaat voivat varata ajan koronarokote ajanvarausnumerosta. 

Rokoteaikoja voit varata puhelimitse 
VAIN KORONAROKOTTEEN AJANVARAUSNUMEROSTA P. 040 355 9315 MA-TO KLO 12–13.

Aika ajoin ajanvarauksessa on ruuhkaa. Ethän jätä viestiä puhelinvastaajaan, vaan soita myöhemmin uudelleen.

Terveysasemalla on  
aloittanut kokoaikaisen 
työn fysioterapeutti  
Miika Sormunen. 
Avovastaanotto sijaitsee 
palvelukeskus Lumilyh- 
dyssä. Puhelinaika  
on arkisin klo 8–9,  

puh. 040 186 0510. 
Fysioterapiaan pääsee 
lääkärin lähetteellä.  
Fysioterapeutilta saat oh- 
jausta ja neuvontaa liik-
kumisen parantumiseksi 
yksilö- ja ryhmämuotoisena. 
Fysioterapeutti tekee myös 

toimintakyvyn arviointeja, 
lääkinnällistä kuntoutusta 
sekä asunnonmuutos- 
työarvioita. 
Fysioterapian keskeisenä 
tehtävänä on ylläpitää ja 
parantaa ihmisten toiminta- 
kykyä sekä liikkumista  

fysioterapeuttisen ohjauk-
sen ja terapeuttisen har-
joittelun avulla. Kuntoutuja 
nähdään aktiivisena hen-
kilönä, joka ottaa vastuuta 
omasta terveydestään ja 
toimintakyvystään.

SUUR-LIMINGAN MARKKINAT JA MAAKUNTAJUHLA 
LAKEUDEN ILO 12.-14.8.2022 Liminka, Lumijoki
Suojelija: Maakuntajohtaja Pauli Harju

PERJANTAI 12.8. 
klo 11.00  
Juhlaviikonlopun avajaiset   
Paikka: Limingan tori  
Avaus: Juhlan avauspuhe,  
maakuntajohtaja Pauli Harju 
Ohjelma: Lipunnosto, partiolaiset  

klo 12–17 Vilho Lampi -seminaari,  
kansanopisto (kutsuvierastilaisuus) 

LAUANTAI 13.8. 
klo 9.00 Niittypäivä,  
viikateniiton MM-kisa, Pappilan pelto 

klo 10–16 Markkinat 

klo 12–15 Eeli Aalto -elokuva

klo 13.00 Kävelykierros  
vanha Liminka 

SUNNUNTAI 14.8. 
klo 9.00 Lippuharjoitus  
sankarihaudoilla  
Nuorisoseurojen liput  
Paikka: Lumijoen kirkko   
Ohjelma: Suomenlippu,  
järjestöjen liput,  seppeleen laskijat 

klo 10.00 Juhlajumalanpalvelus   
Paikka: Lumijoen kirkko  
Ohjelma: Tekstinlukijat,  
kolehdinkantajat

klo 11.30 Kunniakäynti  
sankarihaudoilla  
Nuorisoseurojen liput  
Paikka: Lumijoen kirkko  
Puhe sankarihaudoilla:  
kunnallisneuvos  Erkki Suvanto  
lippulinna, seppeleenlaskijat 

klo 12.00 Kirkkokahvit  
Paikka: seurakuntatalo  
Vastuu: seurakunta 

klo 14.00  
Maakuntajuhlien pääjuhla  
Paikka: Lumijoen nuorisoseurantalo  
Ohjelma: Juhlapuhe tiede- ja  
kulttuuriministeri Petri Honkonen.  
Muistamiset, Maakuntahermanskan  
ja Hermannin julkistaminen, muut 
huomionosoitukset, Lumijoen kun-
nan tervehdys, kansantaideryhmä  
Vilikas, Aikaset miehet -kuoro,  
lausuntaa, Saara Rankinen ja  
Julius Rantala. Vapaa pääsy!  
 
Järjestäjä pidättää oikeuden  
ohjelmamuutoksiin 

Lisätietoja tapahtumasta  
pohjoispohjanmaa.nuorisoseurat.fi/ 
Ilmoitathan tulostasi ja  
henkilömäärästä sekä tuletko  
nuorisoseuran lipun kanssa  
kirsi.jaako@nuorisoseurat.fi  
puh. 044 720 8500 ja 044 720 8509.


