
LUMIJOEN TERVEISIÄ

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

Kädessäsi on Lumijoen 
kunnan vuoden 2022 vii-
meinen kuntatiedote. Pian 
päättyvä vuosi on ollut Lu-
mijoella muutosten, uu-
distamisen ja rakentami-
sen aikaa. Uuden terveys-
aseman ja päiväkodin har-
jannostajaiset on jo pidet-
ty, Ukuranperäntien ke-
vyenliikenteenväylä sekä 
8-tien liittymä Ruutikan-
kaalle on valmistunut ja 
Varjakan päälaituri on uu-
sittu. Ulkokuntosalialueel-

le olemme saaneet uuden 
monitoimilaitteen, jota on 
mahdollista käyttää myös 
alkutalven aikana, jos lu-
mi ei ole esteenä. 

Koulualueelle rakennettu 
tekojääratakin on viimeis-
telyä vaille valmis käyttöön 
otettavaksi. Vaikuttaa siltä, 
että innokkaita luistelijoi-
ta on tulossa – niin paljon 
palautetta ja kysymyksiä 
jäädytyksestä on jo tullut.

LUMIJOKI KUNTATIEDOTE 
4/2022

Uuden kuntastrategiam-
me valmistelussa oli muka-
na mainio määrä kuntalai-
sia, luottamushenkilöitä ja 
kunnan työntekijöitä. Val-
tuusto hyväksyi strategi-
an marraskuun kokoukses-
saan ja strategia on nyt tu-
tustuttavissa kunnan net-
tisivuilla. 
Tulevan vuoden talousarvi-
oon olemme laatineet stra-
tegian mukaiset tavoitteet 
kunnan eri toimialueille. 
Strategia antaa viranhalti-

joille ja työntekijöille suun-
nan kunnan tulevaan ke-
hittämiseen. Strategia elää 
aina ajassa ja se ei koskaan 
ole lopullisesti valmis. On-
nistuuko unelmien toteut-
taminen Lumijoella, siihen 
voimme jokainen itse omil-
la toimillamme vaikuttaa. 

Uutta vuotta 2023 koh-
ti lähdemme intoa täyn-
nä. Hyvinvointialueet vas-
taavat sosiaali- ja terveys-
palveluiden järjestämises-

tä, joten kunnan tehtävät 
painottuvat jatkossa eri ta-
voin. Kunnan elinvoiman 
vahvistamisessa yrittäjäm-
me ovat avainasemassa. 
Kehitys- ja elinvoima- sekä 
sivistys- ja hyvinvointilau-
takunnan panostukset pe-
ruspalveluihin vaikuttavat 
yrittäjien ja yritysten sijoit-
tumiseen Lumijoelle. Yh-
dessä tekemällä ja olemal-
la avoimia uudelle onnis-
tumme varmasti parhaiten.

Kynttilänvaloa ja lämpöä 
joulun odotukseen

Paula Karsi-Ruokolainen
Kunnanjohtaja

Itsenäisyyspäivän juhla Itsenäisyyspäivän juhla 

Lumijoella 6.12.2022Lumijoella 6.12.2022
Jumalanpalvelus Lumijoen kirkossa klo 10.00

Jumalanpalveluksen jälkeen seppeltenlasku sankari-
haudoille, kunniavartiossa Lakeuden Reserviläiset.

Juhlakahvit ja itsenäisyyspäivänjuhla  
seurakuntatalolla. 

Lämpimästi tervetuloa, 
Lumijoen kunta ja Lumijoen seurakunta

Lumijoen kunnantoimisto
on suljettu 5.12.2022 ja 
23.-30.12.2022
Virka-aikainen sosiaalipäivystys toimii numerossa  
040 5310 239. Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys 
toimii Oulun Seudun yhteispäivystyksessä numerossa 
112.
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NUORISOTYÖ 
NUORISOTILA Nöre, Toripolku 3
AVOINNA 2022 syksy ja 2023 kevät
ma 17–20 nuoret (13-v. ->) 
ke 17–20 nuoret 
to 13–16 7-12 vuotiaat (koulun lomien mukaan kiinni) 
pe 17–23 nuoret 

JOULUN AUKIOLOT
Nuorisotila on normaalisti avoinna joululoman aikana muul-
loin paitsi tapaninpäivä maanantaina 26.12. ja loppiais per-
jantaina 6.1.2023, jolloin nuorisotila on kiinni. Nuorisotilas-
sa toimivat ohjaajina vapaa-aikatoimenohjaaja Salla Merta-
la, 4H:n toiminnanjohtaja Päivi Suvanne, ohjaaja Heikki Pa-
juluoma ja etsivä nuorisotyöntekijä Sonja Junnila. 

Lumijoen kunnan nuoriso- ja liikuntatyön toimintaan kan-
nattaa käydä tutustumassa myös netissä: Facebookissa ” Lu-
mijoen nuoriso- ja liikuntatyö”-sivulla. Sivuilta löytyvät kai-
kista ajantasaisimmat ja päivitetyimmät tiedot koskien Lu-
mijoen kunnan nuoriso- ja  liikuntatyötä. 

Vapaa-aikatoimen väki toivottaa 
kaikille asukkaille 

oikein rentouttavaa ja 
rauhallista joulun aikaa. 

Ja toimeliasta ja yhteistyön täyteistä 
Uutta Vuotta 2023!

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 vahin-
got, jotka ovat tulleet kirjastoon hänen seurassaan tai sa-
malla oven avauksella.
Omatoimikirjastossa on tallentava kameravalvonta turval-
lisuuden takaamiseksi.

Poikkeavat aukioloajat:
5.12. avoinna klo 12-16
6.12. suljettu
26.12. suljettu
6.1.23 suljettu

Vuoden 2022 viimeisessä satutuokiossa 
esitämme pienen nukketeatteriesityksen Myyrä ja joulu.
Esitykset ovat:
ma 5.12. klo 9:30 ja 10:00
ke 14.12. klo 10:00

V. 2023 satuilemme seuraavasti
klo 9:30-10:30
30.1., 27.2., 27.3., 24.4. 

Poistokirjamyyntiä 0,10 €/kpl

NÄYTTELYT 2022
Joulukuu: Liminka-Lumijoki Hevosystävät ry:n näyttely - Suo-
menhevonen lakeudella ja muualla Suomessa 115v

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!

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.

KIRJASTO HIIDENKIVI TIEDOTTAA 

Etsivän 
nuorisotyöntekijän 
terveiset

Syksy on hurahtanut melkoisen vauhdikkaasti melkeinpä 
jo joulukuun puolelle! Vaan vielä oon kelkassa pysynyt!  
Ihan ensimmäisenä haluan tämän vuoden ja syksyn osalta 
kiittää isosti mun asiakkuudessa olevia nuoria: vitsi te teette 
sinnikkäästi töitä omien tavoitteidenne eteen jokainen 
omalla tahdilla ja tyylillä!! 

Tänä vuonna moni etsivän asiakas on ylittänyt itsensä, 
moni on oppinut uusia tärkeitä juttuja - itsestä ja tästä 
kaikesta ympäröivästä -, jotkut on löytäneet asunnon, toiset 
lähteneet opintielle, osa töihin, osa on saanut laitettua ra-
hahommat paremmalle tolalle, osa on oppinut hoitamaan 
hommat itsenäisesti KELA:n kanssa, joku on tehnyt hyvän 
työhakemuksen, ja toinen saanut kesätöitä! Voisinpa siis us-
koakseni sanoa, että jokainen ”mun nuori” on tänä vuonna 
onnistunut jossakin itselle tärkeässä asiassa! 

Etsivän nuorisotyöntekijän ”erityisosaamista” on yhtä aikaa 
vähän kaikki ja ei mikään. Tämän vuoksi neuvoa, apua, ja 
juttukaveria voi pyytää aluksi myös ilman tarkkaa aihera-
jausta! Jos siis joku sinulle läheinen 15-29 -vuotias Lumijoki-
nen nuori tarpoo vielä omaa suuntaansa etsien, tai nuoren 
olo on jostain syystä asioidensa äärellä neuvoton, niin täällä 
ollaan! 

Ja muistutuksena: etsivä nuorisotyö on kaikkien 15-29 
-vuotiaiden Lumijokisten nuorten puolella ja käytettävissä! 
Palvelu on nuorelle AINA, joka hetki alusta loppuun vapaa-
ehtoista, maksutonta ja luottamuksellista. 

Yhteyttä etsivään voi alla olevin keinoin ottaa nuori 
itse (yksin tai vaikka kaverin/vanhemman kanssa), tai 
nuorelle läheinen henkilö:
 • www.yhteysetsivaan.fi , jätä yhteydenottopyynnön 
 etsivälle
 • soitto, tekstari tai whatsapp: 0505627561
 • säpo: sonja.junnila@lumijoki.fi
 • fb/messenger: Etsivä Lumijoki Sonja 
 • ig: etsiva_lumijoki
 • sc:elumijoki
 • hihasta nykäisemällä 

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

Ysiluokkalaisten kanssa me tavataan alkuvuodesta opon 
tunneilla, kun yhteishaku lähenee! Mutta tämän vuoden 
puolella ehditään vielä muutamat etsivän kahvit järkätä 
tiistaisin klo 15-17 nörellä! Ja etsivän luukku koko kunnan 
joulukalenterissa 15.12.! Rauhallista loppuvuotta jokkaisel-
le!

Sonja, Lumijoen etsivä nuorisotyöntekijä

POHTEEN ENSIMMÄINEN 
JÄRJESTÖAVUSTUSHAKU AVAUTUI
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen järjes-
töavustushaku vuodelle 2023 avautui 15.11.2022. Pohde 
tukee järjestöavustuksilla yleishyödyllistä toimintaa, 
joka edistää pohjoispohjalaisten ihmisten hyvinvointia, 
terveyttä ja/tai turvallisuutta. 

Avustuksilla tuettavan toiminnan tulee toteuttaa 
hyvinvointialuestrategian painopisteitä, strategisia 
periaatteita ja toimenpiteitä. Toiminnan tulee tukea ja 
täydentää hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevia 
sosiaali- ja terveyspalveluja tai pelastuspalveluja ja 
toimia yhteistyössä näiden palvelujen kanssa.

Lisätietoja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen 
kotisivuilta pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/ajan-
kohtaista/pohjois-pohjanmaan-hyvinvointialueen-jar-
jestoavustushaku-alkaa-15-11-2022/

LIIKUNTA

LIIKUNTA JA HYVINVOINTI
LIIKKUVAT LUMIJOKISET- TEEMAVUOSI 2023
Kuntalaisten hyvinvointi on kuntalain mukaan kuntien tärkein tavoite. Hyvinvointi merkitsee jokaiselle kuntalaiselle yksilöl-
lisiä asioita. Mitä hyvinvointi merkitsee sinulle? 
Liikkuvat lumijokiset 2023 kysely toteutetaan joulukuun 2022 aikana. Kysely toteutetaan sähköisenä kyselynä (linkki tästä 
tulee löytymään kunnan nettisivuilta ajankohtaista osiosta ja kunnan facebook sivulta) ja paperisena kyselylomakkeena 
kirjasto Hiidenkivessä. 
Liikkuvat lumijokiset-teemavuoden 2023 tapahtumista tiedotetaan näillä samoilla kanavilla vuoden 2023 aikana.

Palvelutalo Lumilyhtyyn 
on hankittu defibrillaattori, 

joka on saatavilla 
24/7.

Kirjaston henkilökunta toivottaa Rauhallista 
Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2023!
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LUMIJOEN MARTAT RY
KE 7.12. klo 18.30 Martta-ilta Marttalassa. Askartelemme joulukortteja 
pikkujouluillen. Tervetuloa uudetkin jäsenet mukaan.
KE 14.12. klo 20.00-21.00 pidetään tämän syksyn viimeinen pilates-tunti 
Liikuntahallilla. Tuntihan on avoin ja ilmainen kaikille lumijokisille.
SU 18.12. klo 13.00 järjestämme perinteisesti Lumilyhdyssä pikkujoulun asukkaille 
sekä kotihoidon ja vanhustentalon väelle omaisineen. Saara & Julius esiintyvät. Kahvi-
tarjoilu.
Ilmoittelemme tapahtumistamme myös Lumijoen Salen ja kirjaston ilmoitustaululla.
Martat haluavat toivottaa rauhallista Joulua jokaiseen lumijokiseen kotiin.
Sekä onnellista ja hyvää tulevaa vuotta 2023.
Liity sinäkin Marttoihin. Liittymiskaavakkeita löytyy kirjastolta sekä Marttojen sivuilta.
Hyvästä arjesta parempi maailma
https://www.facebook.com/lumijoenmartat  •  https://lumijoen-martat8.webnode.fi
www.martat.fi  •  lumijoen.martat@gmail.com

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 alkaa joulutauon jälkeen 
9.1.2022.

 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/.

JOULU-TAMMIKUUN TAPAHTUMAT
9.12. Joululahjakurssi,  10.12. Kynttilänkoristelukurssi, 12.12. Jouluinen askartelu kirjas-
tolla 17:30-19, 16.12. Joululeivontakurssi
Tammikuussa tulossa
3. ja 4. päivä ponipäivä, 14.-15. pvä eräleiri

Näistä ja monesta muusta kurssista löydät lisätietoja yhdistyksen kotisivuilta. Käy-
hän kurkkaamassa.

Päivi kiittää kaikkia tästä puolesta vuodesta: ”Lumijoki on mahtava kunta ja olen onnelli-
nen tästä työpaikasta. Minun sydämeni on juurtunut tänne. Lapset ja nuoret ovat mahtavia 
tyyppejä ja olen etuoikeutetussa asemassa työskennellessäni heidän kanssaan.”

Lumijoen 4H-yhdistys toivottaa kaikille jäsenille, yhteistyökumppaneille, kerholai-
sille ja muille toimintaan osallistuneille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

HAEMME YHDISTYKSELLEMME TOIMINNANOHJAAJAA.

Pääset mukaan aktiiviseen yhdistykseen, jossa pääpaino on lasten ja nuorten kanssa 
toimiminen. Saat käyttää omia vahvuuksiasi kerho- ja kurssitoiminnoissa sekä erilaisissa 
tapahtumissa ja toimistotöissä.

Odotamme kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja joustavuutta sekä työajoissa että tehtävis-
sä. Työaika on 5h/päivä ja toivomme sinun olevan 100% palkkatukeen oikeutettu.

Kysy lisää toiminnanjohtaja Päiviltä p. 040 733 2442.

LUMIJOEN 4H-YHDISTYS TIEDOTTAA

HIRVASNIEMEN KYLÄYHDISTYS TIEDOTTAA
Hirvasniemen kyläyhdistyksen kylätalo HirvasAreena sijaitsee hyvien liikenneyhte-
yksien 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 pienemmäl-
le 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 2023

LUMIJOKI-SEURA kiittää kuluneesta vuodesta ja toivottaa HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 2023.
Hanki joululahjaksi Lumijoen kotirintama muistelee -kirja (10€/kpl) Lumijoen kirjas-
tosta. Kirjaan haastateltiin 125 entistä ja nykyistä lumijokista.

LUMIJOEN NUORISOSEURA
Lasten joulujuhla nuorisoseuralla su 11.12. alkaen kello 13.  Sointupajan Anu ja Erja 
sekä Hermanni tulevat esiintymään. Ei tiedä vaikka pukkikin vierailee miten hän 
kiireiltään joutaa. Tilaisuus on maksuton.
Kun talo on lämmitetty niin pidetään joulumyyjäiset alkaen klo 16 ja jatketaan klo 
19 saakka mikäli asiakkaita riittää. Ei peritä pöytämaksua. Tule myymään jouluiloa. 
Arvontaa. Kanttiini pelaa. Pientä korvausta vastaan puuroa ja soppaa, sekä kahvia ja 
pullaa.
Tervetuloa 
Toivotamme kaikille rauhaisaa joulun aikaa ja hyvää uutta vuotta 2023. 

VARJAKAN KYLÄYHDISTYS RY
Pikkujoulu/puurojuhla 5.12. kello 17.00 – 20.00 Hailuotolaivalla
Tarjolla riisipuuroa ja soppaa, torttuja, kahvia ja teetä. Kyläyhdistyksen jäsenille 
ilmainen.
Sytytämme jouluvalot. Pieni joulupuoti.
Uuden vuoden aattona sytytämme kynttilöitä Varjakan rantaan. Voit osallistua teke-
mällä jäälyhdyn Varjakan tien varteen. Ja sytyttää kynttilän.
Hyvää tulevaa vuotta 2023

ELÄKELIITON LUMIJOEN YHDISTYS
Vuosi alkaa olla lopuillaan ja niin myös eläkeläisten toiminta pysähtyy muutamaksi 
viikoksi. Syksyhän lähti mukavasti käyntiin koronasta huolimatta. Kerhotoiminta on 
ollut vilkasta ja  monipuolista.
Eläkeliiton liikuntaharrastukset ovat lähteneet myöskin hyvin pyörimään. Maanan-
taisin on VOITAS jumppaa Lumilyhdyssä fysioterapeutin johdolla. Keskiviikkoisin 
kuntosalivuorot hallilla ja perjantaisin pelaamme bocciaa. Perjantaisin kokoontuu 
”porinapiiri” koululla eläkeläisten omissa tiloissa kahvittelun merkeissä.
Kokoonnumme vielä pikkujoulun merkeissä keskiviikkona 14.12. klo 13:00 Hotelli - 
Ravintola Liminganlahden tiloissa. Ilmoittautuminen 3.12. mennessä Anna-Liisalle 
puh. 050 5300104.
Maksu 20 euroa suoritetaan kerhossa tai yhdistyksen tilille FI 69 5233 0820 1316 86. 
Vapaaehtoinen pieni paketti ”Ken lahjan tuo se lahjan saa”. 
Kiitokset kaikille toimintaamme osallistuneille menneestä vuodesta sekä

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta.

LUMIJOEN MAA- JA KOTITALOUSSEURA RY               
Tarjoamme jäsenille pikkujoulujen merkeissä jouluruoan 13.12.22 
klo 18 Siikajoella Törmälässä. Ilmoittaudu mukaan 5.12. mennessä 
Jaanalle 044 5835457 tai Mirellalle 040 5942624, ilmoita erityisruoka-
valioista myös. Tule viettämään jouluinen hetki kanssamme!
Suunnitelmissa järjestää talvella kursseja suolaisen ja makean leivonnan merkeissä.
Vuoden 2022 jäsenmaksun (10€) voit suorittaa tilillemme: FI46 5741 1951 4072 47.
Astia- ja liinavuokraus, ota yhteyttä Jaanaan (044 5835457) tai Merjaan (040 8272190) 
ensisijaisesti viestillä.
Hyvää Joulun odotusta kaikille! Lahjoitimme tänä vuonna jouluiloa seurakunnan 
diakoniatyöhön, etsivän nuorisotyöntekijän kautta itsenäistymässä oleville nuorille ja 
nuorisovaltuuston toimintaan yhteensä 2000€ ♥  
Ilmoitamme tapahtumista tarkemmin Facebookissa ja Rantalakeudessa.

Iloa yhdessä olemisesta ja tekemisestä – Olet tervetullut mukaan!

LUMIJOEN HIRVASAREENALLA JOULUKUUSSA TAPAHTUU
Hirvasniemen kyläyhdistys järjestää joulukuussa jo perinteeksi muodostuneet 
YHTEISLAULUTILAISUUDEN ja JOULUMYYJÄISET HirvasAreenalla. Viime vuonna 
koronan vuoksi molemmat tilaisuudet jouduimme valitettavasti jättämään väliin. 
Yhteislaulutilaisuus pidetään Areenalla torstaina 8.12.2022 klo 18.30 – 20.30. Laulam-
me Aimo Rankisen hanurimusiikin tahdissa. Tauolla juomme torttukahvit ja päätäm-
me tilaisuuden joululauluihin. Tervetuloa joukolla laulamaan!
 Suuren suosion saaneet joulumyyjäiset järjestetään Areenalla sunnuntaina 
18.12.2022 klo 12-14. Kuudelle ensimmäiselle ilmoittautuneelle annetaan myyntipöy-
tä veloituksetta käyttöön. Pöytävaraukset puh. 040-7338590 (Matti). Ohjelmassa on 
mm. arvontaa ja myynnissä on luonnollisesti monenlaisia perinteisiä joulutuotteita. 
Tervetuloa jouluisille ostoksille!
JOULUISET TERVEISET KYLÄYHDISTYKSESTÄ!

20.12.2022 Koko kylän joulukalenterissa  joulupuuhaa  
lapsille ja lapsenmielisille

Kiitos kaikille kuluneesta vuodesta ja hyvää ja  
rauhallista joulunaikaa!

Ensi vuodelle kaivattaisiin perhekahvilaan uusia vetäjiä,  jotta toiminta saataisiin taas 
käynnistettyä. Mikäli voisit auttaa, laita viestiä joko sähköpostitse  

lumijoen.mll@gmail.com tai Facebookin kautta.

MTK-LUMIJOKI RY 100 –VUOTTA
Kutsumme MTK-Lumijoki ry:n jäsenet perheineen Jouluaterialle
lauantaina 10.12.2022 klo 18.00 Lumijoen Nuorisoseuralle
(Onnittelut klo 17.30 alkaen)
TERVETULOA!

Ilmoittautumiset 6.12.2022 mennessä – Kiitos!
Sähköpostilla anne.meskus@dnainternet.net
puhelimitse teksti-  tai whatsapp -viestillä  040 7561364
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Seuraava 
kuntatiedote ilmestyy 

Rantalakeudessa 
29.3.2023.

Materiaali 
toimitettava 
viimeistään  

22.3.2023 
osoitteeseen 

kirjaamo@lumijoki.fi

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

saavu 
suuri 
rauhanjuhla
JOULUKONSERTTI LUMIJOEN KIRKOSSA 
ti 13.12.2022 klo 18
Kamarikuoro Melodiam,  johtaa Ossi  Kaikkonen
Kuorosol ist i t ,  kvartett i
Mikael  Säi ly ,  sel lo  -  Juha Soranta,  urut
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VAPAA PÄÄSY, KÄSIOHJELMA 5e (käteinen, MobilePay)

Pohjan Laulu
Kuoroa johtaa: Mihkel Koldits 

Solisti: Markku Koskela

Lakeuden

 

katedraali

 

Ylipääntie 15, Lumijoki

 Tiistaina

 

6.12.2022

 

klo

 

14.00

 

Pääsyliput 20€

© Matti Rahko

www.pohjanlaulu.fi

ITSENÄINEN SUOMI 
JOULUNA 2022

Lumijoen kunta

Su 27.11. klo 10 1. ADVENTTISUNNUNTAIN MESSU
Mukana Lumijoen kirkkokuoro, torttukahvit tarjoaa Lumijoen Eläkeliitto.

Pe 2.12. klo 19 JOULULAULUILTA 
Järjestää Lumijoen Rauhanyhdistys, yhteistyössä Lumijoen seurakunnan kanssa.

Su 4.12. klo 10 2. ADVENTTISUNNUNTAIN SANAJUMALANPALVELUS

Ti 6.12. klo 10 ITSENÄISYYSPÄIVÄN SANAJUMALANPALVELUS, 
SEPPELEIDEN LASKU JA JUHLA
Jumalanpalveluksessa mukana Lumijoen kirkkokuoro, Markku Pitkälä (laulu) ja Kaarlo
Kinnunen (trumpetti). Seppeleiden laskussa Lakeuden Reserviläiset. Srk-talolla
juhlapuhe, musiikkia (Tapio Jurvakainen, laulu) ja juhlakahvit.

Su 11.12. klo 10 3. ADVENTTISUNNUNTAIN MESSU

Ma 12.12. klo 18 MUSIIKKIOPISTON JOULUKONSERTTI SRK-TALOLLA

Ti 13.12. klo 18 JOULUKONSERTTI "SAAVU SUURI RAUHANJUHLA"
Kamarikuoro Melodiam, kuoron solistit ja kvartetti 
Mikael Säily (sello) ja  Juha Soranta (urut).

Pe 16.12. klo 10 JOULUINEN PIKKUKIRKKOTUOKIO JA GLÖGIHETKI 
Kutsumme tilaisuuteen erityisesti lapsia ja lapsiperheitä.

Pe 16.12. klo 18 KAUNEIMMAT JOULULAULUT
Mukana miesten lauluryhmä ja Rebekka Lohi (viulu).

Su 18.12. klo 18 4. ADVENTIN SANAJUMALANPALVELUS
Nuotion äärellä kirkkopuistossa, makkaranpaistoa.

La 24.12. klo 15 JOULUAATON HARTAUS
Mukana Suvilinnut-kuoro.

Su 25.12. klo 8 JOULUAAMUN SANAJUMALANPALVELUS
Mukana Lumijoen kirkkokuoro.

Ma 26.12. klo 10 TAPANINPÄIVÄN SANAJUMALANPALVELUS

Joulunaika 2022 
Lumijoen seurakunnassa

Tarkemmat tiedot: www.lumijoenseurakunta.fi


