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Kesä alkaa pikku hiljaa vaihtua syksyyn. Erilaiset
harrastukset ja toiminnat alkavat taas. Samalla myös
Korona-rajoituksia puretaan vähitellen. Sievin
kunnassa entinen vapaa-aikatoimi on muuttunut
hyvinvointitoimeksi. Muutoksesta huolimatta
haluamme edelleenkin kertoa tämän oppaan myötä
Sievin alueella olevista monista
harrastusmahdollisuuksista.
Sievissä on mahdollisuus harrastaa monipuolisesti
ja ulkoilusta puhtaassa luonnossa
voi nauttia ympäri vuoden.
Toivomme, että löydät mielenkiintoisen harrastuksen,
jonka parissa saat viettää riemukkaita hetkiä!

Sievin kunnan hyvinvointitoimi

Maakuntaviesti
Sievissä
Jussinmäen urheilualueella järjestetään
Keski-Pohjanmaan 70. maakuntaviesti
sunnuntaina 2.1.2022.
Tervetuloa mukaan!
Seuraa meitä somessa!
https://www.facebook.com/MaakuntaviestiSievi2022

@maakuntaviestisievi2022
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HYVINVOINTITOIMI
Hyvinvointitoimisto
Kunnantalolla, 2 krs. huone 236
Haikolantie 16
85410 Sievi
Sievin kunnan hyvinvointitoimi tarjoaa monipuolisia ja laadukkaita vapaaajanpalveluja kaikille ikäryhmille. Toimialaamme kuuluvat kirjastopalvelut,
kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut ja nuorisopalvelut, joista kerrotaan tässä
harrasteoppaassa tarkemmin seuraavilla sivuilla. Teemme läheistä
yhteistyötä eri järjestöjen, yhdistysten ja seurakunnan kanssa.
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Lisätietoja erilaisista tapahtumista löydät Sievin kunnan internetsivuilta,
vapaa-aikatoimen Facebook- ja instagram-sivuilta sekä paikallislehdestä.
Internetsivuilta löytyy myös tapahtumakalenteri, johon päivitetään tulevia
tapahtumia. Kalenteriin voit myös itse käydä täyttämässä tiedot
tapahtumasta kohdasta ehdota tapahtumaa tapahtumakalenteriin. Näin
ollen varmistat, että tapahtumasi näkyy myös Sieviläisen menovinkki
palstalla.
Tapahtumakalenteri

Hyvinvointijohtaja

Toimistosihteeri

Outi Santavuori
p. 044 4883 310
outi.santavuori@sievi.fi

Anne Huhtala
p. 044 4883 207
anne.huhtala@sievi.fi

Avustukset
Sievin kunnan hyvinvointilautakunta jakaa vuosittain yleis- ja
kohdeavustuksia liikunnan, nuoriso- ja kulttuurityön saralla.
Keväisin on haussa toiminnan yleisavustukset, jota voivat hakea
rekisteröityneet seurat ja yhdistykset, joiden kotipaikka on Sievi.
Syksyllä jaetaan kohdeavustukset, jota voivat hakea yhdistysten
lisäksi vapaat ryhmät ja yksityiset toimijat, joiden toiminta on
kuntalaisia palvelevia. Avoinna olevista avustuksista tiedotetaan
kunnan internetsivuilla, paikallislehti Sieviläisessä sekä kunnan
tiedostuslehtisessä.
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Lisäksi vuosittain jaetaan Jorma Kultala - rahaston ja Matti Saviluoto rahaston avustukset rahastojen sääntöjen mukaisesti.
Jorma Kultalan - rahaston avustukset on tarkoitettu sieviläisten, 12-30
vuotiaiden nuorten urheilijoiden kannustamiseen, heidän urheilunsa
ja opiskelunsa edistämiseen.
Matti Saviluoto - rahaston avustukset on tarkoitettu sieviläisten
nuorten musiikki- tai urheiluharrastustoiminnan tukemiseen.
Rahastosta voidaan jakaa yksittäisiä avustuksia sieviläisille nuorille
tai sieviläisten nuorten musiikki- tai urheiluharrastustominnan ryhmille
tai joukkueille.

KUNNANKIRJASTO
Pääkirjaston aukioloajat
Talviaukioloajat 6.9.21 lähtien
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
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11.00-19.00
11.00-19.00
11.00-19.00
11.00-19.00
11.00-16.00
11.00-14.00

Kesäaukioloajat 16.5.22 lähtien
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai

11.00-19.00
11.00-19.00
11.00-19.00
11.00-19.00
11.00-16.00
Suljettu

Lehtilukusali avataan maanantaista perjantaihin klo 10.
Arkipyhien aattoina kirjasto on auki klo 11.00-15.00.
Pääsiäis-, juhannus- ja jouluaattoina kirjasto
on suljettu.
Joki-verkkokirjasto avoinna 24 / 7 osoitteessa
joki.finna.fi/

YHTEYSTIEDOT
Sievin kunnankirjasto
Haikolantie 19
85410 Sievi

Asiakaspalvelu
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p. 044 4883 238
sievinkirjastoi@sievi.fi

Kouluyhteistyö
kirjastovirkailija
Niina Mattila
niina.mattila@sievi.fi
p. 044 4883 418

Kirjastonhoitaja
Pirjo Tuomimäki
p. 044 4883 237
pirjo.tuomimaki@sievi.fi

Some

@suomensievinvapari

Facebook.com/sievinkirjastopalvelut

@suomensievinvapari

Sievi kuuluu Joki-kirjastojen
ryhmään ja kirjastokortilla voit
lainata kaikista Joki-kirjastoista.
Lainoja voi uusia puhelimitse tai
verkossa. Verkkouusimista
varten tarvitset salasanan
kirjastosta.

Kirjastosta voit lainata myös
urheiluvälineitä sekä lauta- ja
konsolipelejä.

Tiesithän, että kirjaston aukioloaikoina
kirjastossa on itsepalvelulainausmahdollisuus.
Tätä varten tarvitset kirjastokortin ja
salasanan. Ohjeet löytyvät
itsepalvelulainauspisteen seinältä.
Pyydä apua henkilökunnalta!

Mukavia luku-, pelija liikuntahetkiä!
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Vitriinikaappi
pienoisnäyttelyille
Vitriinin tekniset tiedot:
leveys 73 cm
korkeus 175 cm
syvyys 42 cm
Neljä hyllytasoa,
enimmäiskuormitus
5 kg/hylly.
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Kirjaston eteisaulassa on erilaisille pienoisnäyttelyille sopiva valaistu
ja lukittava vitriinikaappi. Vitriinin voi varata maksutta kuukaudeksi
kerrallaan. Näyttelyn järjestäjä pystyttää ja purkaa näyttelynsä sekä
tekee tiedotusmateriaalinsa itse. Kirjasto tiedottaa näyttelyistä oman
tiedotuksensa yhteydessä. Kirjasto ei osallistu näyttely- eikä
kuljetuskustannuksiin. Vastuu näyttelyn aineistosta on näyttelyn
järjestäjällä.

Kirjastopalvelut

Joki-kirjastot

Kirjastoauto

Kirjastoauto Pauliina 2 kiertää kylien lisäksi kaikilla alakouluilla.
Parillisen viikon keskiviikkona se ajaa vuoron Kannuksessa.
Kirjastoauto liikennöi koulupäivinä. Kesälomalla, syyslomalla (vko
43), joululomalla ja talvilomalla (vko 10) kirjastoauto ei liikennöi.Voit
tehdä ehdotuksia tarpeellisten pysäkkien lisäämiseksi.

Kirjastoauton
kuljettajavirkailija
Heikki Kopola
p. 044 4883 481
heikki.kopola@sievi.fi

Kirjastoauto
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Sievin Asemakylän kyläyhdistyksen
ylläpitämä kirjasto
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KULTTUURIPALVELUT
YHTEYSTIEDOT
Kunnantalo 2 krs.
Haikolantie 16
85410 Sievi
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Sievin kunnan hyvinvointitoimen kulttuuripalveluiden tehtävänä on
huolehtia kunnan kulttuuritoiminnasta, sen kehittämisestä ja tukemisesta.
Kulttuuripalveluiden toiminta näkyy kuntalaisten arjessa Sieviin tuottettavien
konsertti- ja teatteritapahtumien sekä alueelle järjestettävien kulttuuriretkien
kautta. Kulttuuritapahtumia järjestetään yksin sekä yhteistyössä muiden
alueen kulttuuritoimijoiden kanssa.
Kulttuuripalveluiden yksi vuoden isoimmista kokonaisuuksista on
Muttimarkkinoiden järjestäminen heinäkuun kolmantena lauantaina. Lisäksi
kulttuuripalvelut vastaa heinäkuussa pidettävien Sieviviikkojen
koordinoinnista.
Kuntalaisten tekemää kulttuurityötä tuetaan
hyvinvointilautakunnan myöntämien
kulttuuriavustuksien kautta. Lisätietoja löydät
oppaan sivulta 7.

Kulttuuripalvelut

Facebook.com/
sievinkulttuuripalvelut/
@suomensievinvapari

Taidelaari
Perustietoja Taidelaarista:
Pinta-ala: 190 m2
Korkeus: 3 m (paikoitellen
putkistot madaltavat
tilaa)
Pituus: n. 15 m
Leveys: n. 11 m
Muuta: Keskellä näyttelytilaa
on tolppia, yksi ikkuna
ja ulko-ovi.
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Taidelaari on näyttelytila Sievin kunnankirjaston alakerrassa. Se sopii
näyttelytilaksi monenlaisille näyttelyille. Taidelaarista ei peritä vuokraa. Tila
voi olla yhden näyttelyn käytössä enintään kuukauden. Taidelaari on avoinna
kirjaston aukioloaikojen mukaisesti. Jos ryhmät haluavat vierailla näyttelyissä
muuna aikana, asiasta täytyy sopia erikseen. Myös näytteilleasettaja voi
pitää näyttelyä auki silloin, kun kirjasto on suljettu. Tällöin näyttelyn valvonta
tulee järjestää itse ja käynti näyttelyyn tapahtuu kirjastotalon takaa,
Taidelaarin ulko-ovesta.
Taidelaaria on mahdollista varata myös kokoustilaksi. Kokouksia varten
tilassa on langaton verkko, videotykki, keittiö ja WC. Yksittäiset
näyttelyvieraat voivat vierailla Taidelaarissa myös kokousten aikana. Jos
kirjasto on kiinni, kokousvieraat kulkevat Taidelaarin ulko-ovesta. Takaoven
käytöstä täytyy sopia tilan varauksen yhteydessä.

Taidelaarin varaukset

Kirjaston asiakaspalvelu
p. 044 4883 238
sievinkirjasto@sievi.fi

Kotiseutumuseo Aarreaitta
Haikolantie 44
85410 Sievi
Museo-opas p. 044 4883 493 (kesä-heinäkuu)

Kotiseutumuseo Aarreaitta
sijaitsee historiallisesti merkittävällä
Pekanmäellä vuonna 1865
rakennetussa lainajyvämakasiinissa.
Entiset viljalaarit on muutettu
huoneiksi, joihin on koottu mm.
talopoikaisesineistöä, käsitöitä sekä
vanhoja valokuvia Sievistä. Kotiseutumuseo on avoinna
kesäkuukausina, sekä ryhmille tilauksesta. Museoon on vapaa pääsy.

Maatalousmuseo
Jyringissä Kokkola-Kajaanitien
varressa. Museo on avoinna sopimuksen mukaan.
Luokkalantie 73
85340 Sievi
Tiedustelut:
Mauri Eskola p. 040 528 7272 tai
Markku Eskola p. 040 413 6122
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Kotiseutuarkisto ja Topoteekki
Kotiseutuarkistoon kerätään Sievin kannalta merkittävä aineisto.
Kotiseutuarkiston tehtävänä on järjestää, säilyttää ja asettaa saataville
paikallista sieviläistä arkistomateriaalia. Yhdistykset tai yksityiset ihmiset
voivat luovuttaa arkistonsa Kotiseutuarkiston säilytettäväksi.
Luovutuksesta sovitaan erillisellä suovutussopimuksella.

Kotiseututyössä käytämme verkkotyökaluna Topoteekkia. Se on
kotiseutu- tai harrastusyhteistyöpiirin verkkoarkisto, johon tallennetaan
paikallista, historiallisesti merkityksellistä materiaalia ja tietoa.

Sievin Topoteekki
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Ylivieskan seudun
musiikkiopisto
Ylivieskan seudun musiikkiopisto tarjoaa
taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista
musiikinopetusta Sievissä, jossa on 52 oppilaspaikkaa.
Sievissä voi opiskella kanteleen, kitaran, pianon, viulun,
vaskisoitinten, sellon ja viulun soittamista.
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Opetus tapahtuu pääasiassa musiikkiopiston tiloissa
kirjastolla ja Jussinpekan koululla. Musiikkiopistoon
pyritään pääsykokeiden kautta. Pääsykokeet järjestetään
keväisin musiikkiopistolla ja niistä ilmoitetaan nettisivuilla
ja paikallislehdissä maaliskuussa. Sievissä toimii myös
musiikkileikkikouluryhmiä.
Niihin
voi
ilmoittautua
sähköisen lomakkeen kautta osoitteessa ysmo.eepos.fi.

LISÄTIETOJA
Kanslia
Kyöstintie 4
84100 Ylivieska
p. 044 429 4323
(opintosihteeri)

Ylivieskan seudun kansalaisopisto
Ylivieskan seudun kansalaisopisto on
Ylivieskan kaupungin omistama ja
Opetushallituksen valvoma oppilaitos, jonka
toimialueena on Ylivieska, Alavieska ja
Sievi. Kansalaisopistossa voi opiskella ja
kehittää itseäsi monella tavalla.
Järjestämme yleissivistävää, jatkoopintovalmiuksia parantavaa ja
harrastuksia tukevaa koulutusta kaikille
ikäryhmille. Kurssiohjelmassamme on
satoja erilaisia kursseja kielistä
kädentaitoihin ja teatterista tanssiin. Lisäksi
YHTEYSTIEDOT
opisto järjestää maahanmuuttajille suomen
kielen ja kulttuurin koulutusta.
Kanslia
Kansalaisopisto voi järjestää koulutusta
avoinna ma-pe klo 12-16
tukevaa kehittämis- ja palvelutuotantaa.
Kyöstintie 4
Tiedäthän, että myös Sinä voit jättää meille
84100 Ylivieska
kurssitoiveesi.
Lasten ja nuorten taidekoulu

p. 044 429 4319 tai
044 429 4321

Kansalaisopiston alaisuudessa toimivassa Lasten ja nuorten
taidekoulussa voit opiskella taiteen perusopetuslain mukaista
kuvataiteen, käsityötaiteen, sanataiteen ja teatteritaiteen
perusopetusta.
Tervetuloa opiskelemaan ja
harrastamaan!
SIJOITA ITSEESI - OPISKELE!

21

LIIKUNTAPALVELUT
Sievin
Monitoimihalli
Jussinmäentie 2
85410 Sievi

Monitoimihallin aukioloajat
Monitoimihallin asiakaspalvelu avoinna pääsääntöisesti:
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Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai

10.00-13.00
14.30-17.30
14.30-17.30
14.30-17.30
10.00-13.00

Facebook.com/sievinliikuntapalvelut/

@suomensievinvapari

Vapaa-aikatoiminnan
ohjaaja

Monitoimihallin
asiakaspalvelu

Jenni Tuomi
p. 044 4883 495
jenni.tuomi@sievi.fi

p. 044 4883 492
monitoimihalli@sievi.fi

Monitoimihallilta löytyy
liikuntasali ja kuntosali.
Käytettävissä on
monipuoliset välineet eri
lajeihin. Välineitä saa
lainata vapaasti omalla
vuorolla välinevarastosta.

Maksut
Liikuntasali

Koko sali
2/3 osa salia
1/3 osa salia

Sieviläisille:
30 €/h
20 €/h
10 €/h

Muille käyttäjille:
40 €/h
30 €/h
20 €/h

Muistathan, että saat klo 22.00 alkavista vuoroista -50 % alennuksen!
Sieviläisten alle 16-vuotiaiden ohjatut harrastusryhmät 15 €/tunti
(kesäkausi) ja 30 €/tunti/1/3 lohko (talvikausi).
Tiesithän, että Julius-tilavarausjärjestelmän
kautta voit helposti varata irtovuoron
liikuntasaleille sekä Beach Volley-,
jalkapallo-, urheilu-, ja tenniskentät.

Liikuntapalvelut

Juliustilavarausjärjestelmä
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Kuntosali

6 kk
3 kk
1 kk
1 krt

Normaalihinta
90 €
65 €
27 €
5€

Opiskelija/eläkeläinen/työtön
70 €
50 €
23 €
4€

Meillä käy maksuvälineenä Smartum, Tyky, ePassi ja Edenred.

Kuntosalikorteista perimme lisäksi
ensimmäisellä kerralla 12 € pantin.
Kortilla saat oven auki klo 5.30-22.15
välillä.
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Eläkeläisten kuntosalivuoro on
torstaisin klo 7.45-13.30 ja ryhmiä on
neljä.
Tiesisthän, että Café
Monari palvelee
maanantaista perjantaihin
klo 13-15.30.

Kuntosaliohjelmat
- Opastus kuntosalilaitteiden käyttöön 0 €
- Henkilökohtainen kuntosaliohjelma 20 €
- Henkilökohtainen monijakoinen
kuntosaliohjelma 25 €
- Kuntosaliohjelman päivitys 10 €
Ota yhteyttä Jenni Tuomeen
jenni.tuomi@sievi.fi

Kiiskilä ja Korhonen
Liikuntasali
Punttisali

7 €/h
15 €/h/kausi

Alle 16-vuotiaiden ohjatut harrastusryhmät 30 €/h (talvikausi) ja
15 €/h (kesäkausi).
Liikuntasalissa voi hyvin pelata mm. lento- tai koripalloa ja
salibandyä. Punttisalilla on jonkun verran voimailuvälineitä.

25

Muut liikuntatilat ja -alueet
Jussinmäentie 38
85410 Sievi

Sievistä löytyy useita sisä- ja ulkoliikuntapaikkoja, joissa
on hyvät mahdollisuudet kuntoilla ja harrastaa
turvallisesti. Qr-koodin takaa löydät tarkemmat tiedot
Sievin sisä- ja ulkoliikunta mahdollisuuksista.
Liikuntapaikkoihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä
urheilualueiden hoitaja Hannu Kopolaan tai
vapaa-aikatoiminnan ohjaaja Jenni Tuomeen.
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Urheilualueiden hoitaja
Hannu Kopola
p. 044 4883 214
hannu.kopola@sievi.fi

Facebook.com/
sievinliikuntapalvelut/

@suomensievinvapari

Sisä- ja ulkoliikuntapaikat
Jokikylä:
hiihtolatu 1,8 km
kuntorata
punttisali
kaukalo
Karjula:
kaukalo
tenniskentt
Jyrinki:
hiihtolatu 1,4 kmhiihtolatu 1,4 km
pallokenttä
tenniskenttä
yleisurheilu
kaukalo
kuntoportaat
frisbeegolf-rata

Järvikylä:
tenniskenttö
hiihtolatu 1,5 km ja 5
km
pallokenttä
kaukako
Kiiskilä:
hiihtolatu 1,5 km
kuntorata
pallokenttä
punttisali
pesäpallo
yleisurheilu
kaukalo

Kirkonkylä:
valaistu hiihtolatu 1-5 km, voi hiihtää perinteisellä tavalla ja
luistelutyylillä
muttilatu kulkee Kirkonkylän ja Louetin välillä, 14 km/28 km
koiralatu
kestopäällysteinen urheilukenttä 300 m (5 rataa)
18-väyläinen frisbeegolf rata
kaukaloita (2 kpl)
valaistu kuntorata (reitin varrelta löytyy kuntoratavälineistöä)
tenniskenttä
nurmipintainen ja täysmittainen jalkapallokenttä
hiekkatekonurmi päällysteinen pesäpallokenttä
urheilukentän punttisali
Skeittiparkki
lähiliikuntapuisto Puuhaparkki

27

Korhonen:
hiihtolatu 1,1 km
kuntorata
pallokenttä
punttisali
tenniskenttä
yleisurheilu
kaukalo

Maasydämen leirintäalue:
valaistu hiihtolatu 1,5 km ja
3 km, voi hiihtää perinteisellä
tavalla ja luistelutyylillä
Huuhankallion perinteinen
latu 9 km
kuntopolkuja
18-reikäinen frisbeerata

Kukonkylä:

Sievinkylä:

hiihtolatu 1,9 km
kuntorata
kaukalo

hiihtolatu 2 km
kaukalo
urheilukenttö
kuntoportaat

Leppälä:
1,8 ja 5 km ladut
tenniskenttä
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Uimarannat
Sievin yleinen pieni uimaranta on Villenjärvi. Muita uimapaikkoja
ovat Maasydänjärvi, Louetjärvi, Korhosjärvi, Saarivesi,
Vanhankirkon monttu, Jyringin monttu ja Kiiskilän monttu.

Skeittiparkki
Vuonna 2017 valmistunut
Skeittiparkki sijaitsee
urheilukentän laidassa
(Jussinmäentie 4). Se on
aidattu alue, josta löytyy kolme
erilaista skeittielementtiä.
Skeittiparkki sopii hyvin myös
BMX-pyöräilyyn, rullaluisteluun
ja scoottaukseen.

Lähiliikuntapuisto
Puuhaparkki
Lähiliikuntapuisto Puuhaparkki
(Alatalontie 1) on valmistunut
vuonna 2019. Puistosta löytyy
ulkoliikuntavälineitä, lasten
leikkipuisto, interaktiivinen
Sona-peli ja senioreille
tarkoitettu osio.

Jokaiselle liikkujalle jotakin! :)
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Vuokraus:

30
Ajo-ohje:
Sievistä n. 28 km
Reisjärvelle päin,
viitta oikealle
Pikkurata, jota
mennään n. 7 km.
Kämppä on
vasemmalla puu-ukon
opastamana.

Saariveden Savottakämppä
Saariveden Savottakämppä on hirsirakenteinen
vuonna 1947 valmistunut perinteinen iso
savottakämppä. Se sijaitsee kauniilla paikalla
Saariveden rannalla ja on ainoa Pikkuradan ajoilta
säästynyt savottakämppä. Kämpässä on kaksi isoa
tupaa, pikkupääty ja keittiöosa. Makuupaikkoja on
32 kpl. Rannasta löytyy nuotiopaikka, tilava sauna,
kohtuullinen uimaranta ja soutuvene. Saariveden
kämpän voi vuokrata Lomarenkaan kautta.
Savottakämppä sopii hyvin kalastusta ja
metsästystä harrastaville. Lisäksi alueelta lähtee
6 km ohjattu retkeilypolku Maasydämen
matkailualueelle.

Louekeskus ky
Louekalliontie 60
85410 Sievi
Kari Niemi
p. 044 502 6902
louet@louekeskus.fi
www.louekeskus.fi

31
Maasydämen Matkailu Oy
Maasydänjärventie 1
85470 Sievi
Jari Pennala ja Suvi Reijasalo
p. 08 480 823
maasydan@urjanlinna.fi
www.urjanlinna.net

NUORISOPALVELUT
Nuorisotalo Miitti
Jussinmäentie 3 B
85410 Sievi
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Nuorisopalveluiden tehtävä on tarjota ja kehittää palveluitaan
kohderyhmään kuuluville kuntalaisille. Voimassa olevan nuorisolain
mukaan palvelun piiriin kuuluvaksi luetaan kaikki alle 29-vuotiaat.
Nuorisotalo Miitti
Säännöllistä viikkotoimintaa ovat ala- ja yläkoululaisten tilailtapäivät ja -illat
Jussinmäentie
B
sekä koulupäivystykset. Tilailloissa
on 3aina
paikalla joku kunnan
85410
Sievi
nuorisotyöntekijöistä. Lisäksi toimintamme koostuu
yksilöohjauksesta, ryhmätoiminnoista sekä pitkin vuotta järjestettävistä
Vapaa-aikatoiminnan
ohjaaja järjestetään
retkistä, leireistä ja tapahtumista.
Koululaisten loma-ajoille
puuhapäiviä, leirejä ja erilaisia Marika
liikuntatapahtumia.
Ahonniska
P. 044 4883 491
Miitin tiloja vuokrataan myösmarika.ahonniska@sievi.fi
yhteisöille ja

Nuorisopalvelut

yksityishenkikilöille. Nuorisotalosta löytyy sali-, klubi-,
kerho- ja musiikkitilat sekä
Sievin Perhepalvelukeskus
www.facebook.com/sievinkunta
ry:n että Jelppiverkon toimistot.
Kerhotilassa pidetään
@suomensievinvapari
erilaisia kerhoja ja kursseja. Musiikkitilassa voi
harjoitella vaikkapa bändin kanssa soittamista ja
laulamista.

Vapaa-aikatoiminnan
ohjaaja
Elena Oja
p. 044 4883 480
elena.oja@sievi.fi

www.facebook.com/
sievinnuorisopalvelut/
@suomensievinvapari

Nuorisotalo Miitti on avoinna
Tiistai
klo 13-17 alakoululaiset
klo 15-20 yläkoululaiset

Keskiviikko
klo 13-17 alakoululaiset
klo 15-20 yläkoululaiset

Torstai
klo 13-17 alakoululaiset
klo 15-20 yläkoululaiset

Perjantai
klo 18-22 yläkoululaiset

Tilojen vuokraushinnasto:
Nuorisoryhmät
Muut ryhmät ja yksityishenkilöt
Salin päivävuokra
Salin ja klubin yhteiskäytön päivävuokra

10 €/tunti/kausi
10 €/tunti
60 €
100 €

Nuorisotalo Miitin varauksista ja laskutuksesta vastaa vapaaaikatoiminnanohjaaja Jenni Tuomi. Lisätietoja tiloista saat
myös vapaa-aikatoiminnan ohjaaja Elena Ojalta.
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Jelppiverkko
Jussinmäentie 3 B
85410 Sievi
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Jelppiverkko on nuorten palvelu, jonka
tarkoituksena on yhdessä nuoren kanssa löytää
ratkaisuja elämän solmukohtiin. Jelppiverkko tarjoaa
yksilöllistä ohjausta ja tukea 15-28-vuotiaille.
Toiminta on nuorelle vapaaehtoista, luottamuksellista
ja maksutonta. Yhteistyö nuoren kanssa päättyy kun
nuori ei koe tarvetta palvelulle tai tavoitteet on
saavutettu. Työntekijöiden avustuksella sinun on
mahdollista selkiinnyttää omaa elämäntilannettasi.
Voimme tarvittaessa olla mukanasi virastoasioinneilla
ja olla yhteistyössä kanssasi työskentelevien
viranomaisten kanssa.

Yksilövalmentaja
Satu Heinonen
p. 044 4883 243
satu.heinonen@jelppiverkko.fi

Etsivä nuorisotyöntekijä
Kaisa Pietikäinen
p. 044 4883493
kaisa.pietikainen@jelppiverkki.fi

Sievin Nuorisovaltuusto
Nuorisovaltuusto on poliittisesti
sitoutumaton nuorten vaikuttajaryhmä,
joka koostuu nuorisovaltuutetuista. Sen
tehtävänä on tuoda nuorten ääni kunnan
päätöksentekoon.

Nuorisovaltuutetut ovat usein iältään 13-18-vuotiaita nuorita, jotka
nuorisovaltuuston kautta pääsevät tutustumaan yhteiskunnalliseen
vaikuttamiseen, kehittämään yhdistystoiminta- ja ryhmätaitojaan sekä
osallistumaan itse nuorten aseman parantamiseen.
Lisäksi he tiedottavat nuoria kunnan päättäjien toiminnasta sekä auttavat
nuoria löytämään keinoja vaikuttaa. Nuorisovaltuutetut vaikuttavat kuntien
lautakunnissa ja muissa toimielimissä. Nuorisovaltuusto myös järjestävät
erilaisia tapahtumia, kampanjoita ja tempauksia.

Suomen
Nuorisovaltuustojen ry.

Koulunuorisotyöntekijä
Marika Ahonniska
p. 044 4883 485
marika.ahonniska@sievi.fi
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SIEVIN SEURAKUNTA
Sievin seurakunta järjestää lapsille päiväkerhotoimintaa syyskuulta toukokuulle. Kerho on
tarkoitettu 4-5 vuotiaille lapsille. Ilmoittautuminen
syksyllä alkavaan kauteen on keväisin. Kerhon
koko toimintakausi on 20 € ja sisarus 10 €.
Pikkukirkko on joka kuukauden ensimmäinen
keskiviikko klo 10. Perhekerho kokoontuu
keskiviikkoisin klo 10-12 Väentuvalla.
Perhekerho on maksuton, johon ei tarvitse
ilmoittautua etukäteen.
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Kirkkotie 7
85410 Sievi
p. 044 700 1310
sievi.seurakunta@evl.fi
Kirkkoherranviraston
aukioloajat
ma klo 9-14
ti klo 13-16.30
ke klo 9-12

Varhaisnuoriso- ja nuorisotyöstä vastaa:
nuorisotyönohjaaja Jani Vähäkangas
p. 050 303 4561

Varhaisnuorisotyön
toimintamuodot ovat:
leirit Louetin leirimajalla
toimintapäivät koulujen loma-aikoina
10-synttärit
koululaisten jumalanpalvelukset
esikoululaisten kirkkoon tutustuminen
aamunavaukset koululla

Nuorisotyön
toimintamuotoja ovat:
nuortenillat
koulupäivystykset lukiolla ja
Jussinpekan koululla
nuorten leirit
Maata näkyvissä - festarit
aamunavaukset
ryhmäyttämiset
rippikoulu ja isostoiminta

Kuorotoiminta:
Seurakunnassa on tällä hetkellä vain yksi kuoro, jossa on parikymmentä laulajaa,
ja uudet laulajat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan. Kirkkokuoro kokoontuu
kerran viikossa keskiviikkoiltaisin ja on mukana
jumalanpalveluksissa ja muissa seurakunnan tapahtumissa
noin kerran kuussa.

SIEVIN RAUHANYHDISTYS RY

Seuratoiminta on keskeisin ja tärkein työmuoto. Seuroihin kokoonnutaan
seuraohjelman mukaan yleensä lauantaisin ja sunnuntaisin. Seuralähetyksiä voi
kuunnella radiosta tai internetistä. Seuroja järjestetään oman toimitalon lisäksi
mm. toimialueen kirkoissa ja seurakuntataloissa sekä kodeissa. Seurojen
aikataulut näet toimintakalenterista tai paikallislehden kirkollisista tiedotteista.
Seuroihin niin kuin muuhunkin toimintaan - on aina vapaa pääsy ja kaikki ovat
lämpimästi tervetulleita!
Lapsi- ja nuorisotyö:
Päiväkerho ja pyhäkoulu on suunnattu perheiden pienemmille. Opetus perustuu
kirkkovuoden mukaiseen evankeliumitekstiin, ja se on havainnollistettu lapsille
sopivaksi. Raamattuluokka on tarkoitettu varhaisnuorille, jotka eivät ole vielä
käyneet rippikoulua. Raamattuluokka järjestetän perjantai-iltaisin
rauhanyhdistyksen toimintatalolla.
Nuortenillat on suunnattu varttuneille,
YHTEYSTIEDOT:
rippikoulun käyneille nuorille. Tarkoitus on
tukea nuorten uskonelämää. Tilaisuudessa Vainiontie 13
on alustus jostain ajakohtaisesta aiheesta. 85340 Sievi
Alustuksen perusteella tehdään ryhmätöitä p. 08 480 274
ja keskustellaan.
Puheenjohtaja
p. 044 988 9814
puheenjohtaja.sievinry@outlook.com
Sihteeri
sihteeri.sievinry@outlook.com
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KYLÄYHDISTYKSET
Järvikylän
Jokikylän
kylätoimikunta
kyläyhdistys
Puheenjohtaja Jarkko
pj. Jukka
Kivioja,Jokitalo
p. 044 4883
p. 044
269,
4883
jarkko.kivioja@sievi.fi
270
Sihteeri Taina Pakkala taina.pakkala@sievi.fi
Jyringin kyläyhdistys ry
Puheenjohtaja Ilkka Harri, p. 044 340 8576
Sihteeri Tiina Timlin, p. 044 555 3292, timlin.tiinat@gmail.com
jyringinkylayhdistys@gmail.com
Järvikylän kylätoimikunta
Puheenjohtaja Jarkko Kivioja, p. 044 4883 269, jarkko.kivioja@sievi.fi
Sihteeri Taina Pakkala taina.pakkala@sievi.fi
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Kiiskilän kyläyhdistys ry
www.facebook.com/kiiskilankylayhdistys

Kukonkylän kyläyhdistys ry
Puheenjohtaja Pirjo Rahkonen, p. 040 026 9846

Leppälän / Lahdenperän kyläyhdistys
Puheenjohtaja Keijo Kukkonen, p. 040 516 6645,
keijo.kukkonen@kotinet.com. Sihteeri Heli Korpi

Sievin Asemakylän kyläyhdistys ry
Puheenjohtaja Jukka Wörlin, p. 040 051 8633
Sihteeri/rahastonhoitaja Liisa Korhonen, p. 044 566 6132
Sievinkylän kehitys Oy
Puheenjohtaja Sakari Virta, p. 050 312 8672
lomahietala@lomahietala.fi

METSÄSTYSYHDISTYKSET

Joenkylän
Metsästysyhdistys ry
Puheenjohtaja
Heikki Tölli
p. 040 686 5168
Kotisivut: www.jomy.fi

Sievin Asemaseudun
metsästysseura ry
Puheenjohtaja
Reijo Peltokorpi p. 044 4883 264
Sihteeri
Mauno Korhonen
Kotisivut: www.ampuu.fi
Seuralla on metsäkota Kukonmaan
maastossa, metsäautotien varressa.

Jyringin Metsästysseura
Puheenjohtaja
Vesa Parkkinen p. 040 520 5733
Sihteeri
Elina Kankkonen
p. 044 293 0414
Kotisivut: http://jyringinms.net/

Sievin Metsästysseura ry
Puheenjohtaja
Janne Niemelä
p. 044 9817761
Kotisivut: www.sievims.fi

Kiiskilammin Metsästysyhdistys ry

Sievin Jousimetsästäjät ry

Puheenjohtaja
Eeli Nurmimäki
p. 050 358 8981

Puheenjohtaja
Harri Kinnunen harri.kinnunen@suomi24.fi
Sihteeri
Marko Muhonen marko.muhonen@kase.fi
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HARRASTEYHDISTYKSET
Sievissä toimii erilaisia harrasteyhdistyksiä ja tähän harrasteoppaaseen
olemme kooneet toimijoiden tietoja. Lähde mukaan kiinnostavan yhdistyksen
toimintaan. Yhdistystoiminta on hyvä harrastus ja yksi kanava vaikuttaa oman
kunnan palveluihin! Sievin kunnassa on järjestöyhteyshenkilö- Hänen
puoleen voivat kääntyä niin järjestötoiminnassa mukana olevat kuin
järjestötoiminnasta kiinnostuneet.

ELÄKELIITON SIEVIN
YHDISTYS RY
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Yhdistyksemme tarkoituksena on
Sievissä eläkeläisten ja eläketurvaa
tarvitsevien henkisten ja aineellisten
etujen valvominen sekä heidän
asemassaan ilmenevien epäkohtien
korjaaminen.
Toimintaamme ohjaavat arvot ovat
inhimillisyys, oikeudenmukaisuus,
tasa-arvo, yhteisvastuu ja
vuorovaikutus.

JOKILAAKSOJEN
KELKKAILIJAT RY

Kala- ja Pyhäjokilaakso alueella on
kelkkauraverkosto, joka sisältää alueen
kunnat yhdistävän runkoverkoston ja
siihen liittyvät yhdysurat kuntakeskuksiin
ja matkailukohteisiin. Alueelta on
yhteydet myös naapurikuntien sekä
Metsähallituksen uraverkkoihin.

Puheenjohtaja
Anne-Maj Mäenpää, p. 040 556 9665
anne-maj.maenpaa@elisanet.fi
Sihteeri
Eila Löytynoja, p. 044 327 6040
eila.loytynoja@gmail.com
Kotisivut:
www.elakeliitto.fi/yhdistykset/sievi
Hankalantie 2
85200 Alavieska
Puheenjohtaja
Mikko Raudaskoski, p. 044 544 9539
info@jokikelkka.fi
Sihteeri
Ari Pitkänen, p. 050 331 8355
sihteeri@jokikelkka.fi
Vetäjänä Sievissä
Markus Saukkonen, p. 050 327 2493
Jokikelkka

Kotisivut:
www.jokikelkka.fi

MAANTALOUSTUOTTAJAIN
SIEVIN YHDISTYS MTKSIEVI RY

MTK-Sievi on maanviljelijöiden,
metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien
paikallinen etujärjestö ja vaikuttaja. MTKSievi toimii maaseudun elinkeinojen ja
elävän maaseudun puolesta.
Elinvoimainen maaseutu on suomalaisten
yhteinen asia. Kerran vuodessa
järjestetään Päivä maalla -tapahtuma,
joka tarjoaa mahdollisuuden tutustua
maatilan toimintaan. Tervetuloa mukaan!

Puheenjohtaja
Riku Somero, p. 0408617044
riku.somero@gmail.com
Varapuheenjohtaja
Antti Ruuttula, p. 050 306 7181
antti.ruuttula@gmail.com
Sihteeri
Outi Koskela, p. 0445609457
outikoskela80@gmail.com

MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULIITON
SIEVIN YHDISTYS RY

Paikallisyhdistys edistää lasten, nuorten ja
lapsiperheiden hyvinvointia MLL:n arvojen
ja toimintaperiaatteiden mukaan. Sievi
yhdistys järjestää erilaisia retkiä ja
tapahtumia lapsiperheille. Lisäksi yhdistys
on mukana erilaisissa lapsiperheisiin
kohdistuvissa tapahtumissa Sievissä.
Sievi yhdistys ottaa mielellään vastaan
lisää vapaaehtoisia, jäseniä ja vinkkejä
mitä toimintaa halutaan Sievin alueelle.

Puheenjohtaja
Tanja Parhiala, p. p. 041 431 9614
tanja.parhiala@gmail.com
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MC SIEVI RY
Kerho järjestää yhteisiä ajotapahtumia ja
illanistujaisia. Vuokrattuna myös lämmintä
varasto/huoltotilaa jäsenten pyörille,
paikan saa pientä korvausta vastaan.
Puheenjohtaja
Teemu Takanen, p. 040 704 6081
teemu.takanen@hotmail.com
Facebook.com/mcsievi.ry

PUOLIVAKINAINEN
PALOKUNTA SIEVISSÄ
(SIEVIN PVPK)
Jos olet kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta, niin tule reippain
mielin mukaan. Nuoriso-osastoon
etusijalla ovat edellisenä vuonna
olleet, jonka jälkeen täytetään
paikkoja uusilla jäsenillä. Ryhmään
mahtuu mukaan 25 henkilöä ja
alaikäraja on 10 v. Harjoituksissa
tehdään normaaleja palomiehille
kuuluvia harjoituksia iän sallimissa
rajoissa.

SIEVIN 4H-YHDISTYS RY.
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Toimisto sijaitsee Sievin kunnantalon
2. kerroksessa (helpoin reitti, kun
tulee hammashoitolaan tulevasta
ovesta ja nousee portaat ylös, niin
oikealla heti ensimmäinen ovi).
Kotisivut:
www.sievi.4h.fi

Pelastajantie 1
85410 Sievi
Puheenjohtaja
Mikko Haikola, p. 044 584 3634
Nuoriso-osaston johtaja
p. 040 049 5003
Naisosaston johtaja
Paula Hyvönen, p. 040 913 7139
pk.sievi@jokipelastus.fi
Kotisivut:
Jokipelastus.fi/sopimuspalokunnat
Haikolantie 16
85410 Sievi
Puheenjohtaja
Tiina Lipponen, p. 050 338 1892
4H-toiminnanjohtaja
Teija Kallio, p. 050 559 345
sievi@4h.fi
Facebook.com/
@4hsievi

Sievin 4H-yhdistyksen toimintaa ovat:
Kerhotoimintaa 6-13-vuotiaille
(syyskuu-toukokuu),
kerhonohjaustyötä yli 13 v.
Monipuolisia työpalvelutöitä 4Hjäsenille
Harrastekursseja ja
työelämäkoulutuksia lapsille ja nuorille
Työpalvelua mm. siivous- ja
pihanhoitotöitä kotitalouksille 4Hnuorten toimesta

Sievin 4H-yhdistyksen toimintaa ovat:
Kotitalousrinkitoimintaa perheille
Retkiä, päiväleirejä ja kilpailuja
Lannoite- ja siemensäkkikeräys
kesäisin
Jäteneuvonta (yhteistyssä Vestia)
Marjanostotoimintaa syksyisin
Nuorisovaihtoja
Kursseja ja koulutuksia
tai sinä yli 13-vuotias, kiinnostaako
4H-yritys?

Tervetuloa mukaan monipuoliseen toimintaan!

SIEVIN ELÄKELÄISET RY
Eläkeläiset järjestää kahvitilaisuuksia ja
retkiä, tarkemmat ilmoitukset
paikallislehti Sieviläisessä.

Puheenjohtaja
Sanni Myllyoja, p. 044 440 0947
Sihteeri
Eija Anttila, p. 040 596 8415,
enneliisa4@hotmail.com
Kotisivut:
www.elakelaiset.fi/yhdistyksetalueittain/jokilaaksojen-aluejarjesto/

SIEVIN
HEVOSYSTÄVÄINSEURA RY
Sievin Hevosystäväinseuran ry:n
tarkoituksena on hevoskasvatuksen,
-hoidon, -jalostuksen ja -urheilun
ylläpitäminen ja kehittäminen
jäsenten keskuudessa.

SIEVIN KENNELKERHO RY
Sievin kennelkerho on
koiraharrastusseura, jonka toiminnassa
on tärkeintä se, että harrastaminen on
hauskaa. Suhtaudumme siihen vakavasti,
ja hauskanpidon ohessa järjestämme
kursseja, koulutusta, kisoja ja kokeita
yms. Sievin kennelkerhon jäseneksi
voivat liittyä kaikki koiramaisesta
elämästä ja hyvästä treeniseurasta
kiinnostuneet.

Puheenjohtaja
Janne Saarela
p. 040 762 9030
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Kalliontie 443
85430 Sievi
Puheenjohtaja
Nina Saajossalo, p. 040 548 1542
hrullan@saunalahti.fi
Sihteeri
Minna Junttila, p. 044 258 4341
minna.junttila92@gmail.com
Facebook.com/Sievinkennelkerho

Kotisivut:
www.sievinkennelkerho.fi

SIEVINKYLÄN
NUORISOSEURA RY

Rautiontie
85320 Sievi
Puheenjohtaja
Elina Kankkonen, p. 044 293 0414
elina.kankkonen@hotmail.com
Sihteeri
Markus Sikkilä
Facebook.com/Sievinkylan.ns
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Seurantaloa on
mahdollista vuokrata sekä
juhlakäyttöön että
kokouskäyttöön. Lisäksi
voi vuokrata pöytiä,
tuoleja ja astiastoja myös
omiin tapahtumiin.
Lisätietoa ja vuokrauksen
hinnat löydät
Facebookista.

SIEVIN LYLY RY

Vuokraustoiminnasta vastaa:
Tilan ja kaluston vuokraus:
Hannu Petäjistö 0414334821
Terttu Sipilä 0504334856

Astiaston vuokraus:
Terhi Kangas, p. 044 360 7643

Korhosenkatu 4
85310 Sievi as.
Puheenjohtaja
Kauko Huhtala, p. 0504699821
Yhteyshenkilö
Eero Korhonen p. 0414374466
sievinlyly@hotmail.com

Facebook.com/sievinlyly

SIEVIN
PERHEPALVELUKESKUS RY
Yhdistyksen tarkoituksena on tukea
lapsiperheiden arjessa jaksamista ja antaa
vertaistuka. Perhepalvelukeskus tarjoaa
mm. perheparkkipalvelua ja yhteisiä
kokoontumisia Perhemiitissä sekä
perhetyötä kodeissa. Toiminta keskittyy
nuorisotalo Miittiin.

Jussinmäentie 3 (Nuorisotalo Miitti)
85410 Sievi
Aikoja voit kysyä soittamalla tai
tekstiviestillä p. 044 972 3240 tai
044 240 0492 klo 8-16
sievin.perhepalvelukeskus@gmail.com

Kotisivut:
https://sievinperhepalvelukeskus.
yhdistysavain.fi
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FB Facebook.com/Sievinperhepalvelu

Kotipalvelutyötä kodeissa
Perhetyötä joka kuukauden toinen
maanantaisin, keskiviikkoisin,
lauantai:
torstaisin ja perjantaisin:
klo 8-18 välisenä aikana max. 7,5 h
puolipäivää (3,5 h) 15 € jäsenetuhinta,
varaus viimeistään 14 vrk aikaisemmin
20 € ei jäsen
hinta 40 € jäsen, 50 € ei jäsen
koko päivä (7 h) 30 € jäsenetuhinta,
Perhemiitti tiistaina klo 9.30-12.30:
40 € ei jäsen
rentoa yhdessäoloa, lapset voivat
12 puolipäiväkäyntiä tai 6 kokopäiväleikkiä ja telmiä salissa
käyntiä
keittolounas klo 10.30
(Kunnanhallitus 21.01.2019 § 4)
ruoan hinta 2 €/lapsi ja 3 €/aikuinen,
jälkiruoaksi kahvi

SIEVIN SIEVÄT
MARTAT
Sievin Sievät Martat järjestää n.
kerran kuukaudessa toimintaa.
Vuoden aikana tehdään retkiä
mielenkiintoiseen kohteeseen,
vierailu jossakin kohteessa,
käsityöilta, luento ajankohtaisesta
aiheesta, leivontaa tai
ruoanvalmistusta.
Tavoitteena on oppia uutta ja
toimia yhdessä.
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Yhdistys tekee kahvitusta ja
muonitusta talkootyönä. Martoilla
on astioiden ja kahvinkeittimen
vuokrausta. Maksua vastaatn
tulemme myös auttamaan
erilaisissa tapahtumissa.
Ottamalla yhteyttä kerromme
miellään lisää.

SIEVIN SISU RY
Yleisseura Sievin Sisu
kannustaa kaiken ikäisiä
paikkakuntalaisia
liikkumaan harrastus- tai
kilpailu-mielessä.

Puheenjohtaja
Paula Ahola, p. 040 582 2965
paula.ahola17@gmail.com
Varapuheenjohtaja
Mari Yrttikoski, p. 050 491 0784
mari.yrttikoski@kapsi.fi
Sihteeri
Anne Huhtala, p. 040 757 8041
anne.huhtala84@outlook.com
Facebook.com/sievinsievatmartat

Sievin Sievien Marttojen tapahtumia
on ollut muun muassa:
- äitienpäiväaamiainen
- renkaiden vaihtopäivä
- perinteinen lättyilta
- vauvoille lahjoitettu sukkia
- villiyrttikurssit
- roskalenkit

Haikolantie 16
85410 Sievi
sievin.sisu@kotinet.com
Puheenjohtaja
Mika Takanen, p. 040 828 1995

Sievin Sisun toimivia jaostoja ovat:
Hiihto
Puheenjohtaja Kirsi Paaso
p. 040 8281995
Jalkapallo
Yhteyshenkilö
Sami Sandholm, p. 040 136 6022
sami.sandholm@kotinet.com

Voimannosto
Puheenjohtaja
Salla Kallio
Sihteeri
Hannu Kopola p. 044 4883 214
Voimistelu
Puheenjohtaja
Kristiina Markkula, p. 050 345 6553

SIEVIN SYDÄNKERHO

Yhdistyksemme edistää terveitä
elämäntapoja ja toimintaa, jotka
ehkäisevät sydän- ja
verisuonisairauksia. Toimintaamme
ohjaavia arvoja ovat ihmisen
kunnioittamineen, asiantuntemus,
luotettavuus, ohjaus, neuvonta,
koulutus ja virkistystoiminta.
Säännöllisistä tapahtumista
mainittakoon talvikauden viikoittaiset
jumpat ja kesäkauden patikoinnit.

Pesäpallo
Puheenjohtaja
Tapio Salonsaari, p. 040 847 3075
take@nerd.fi
Salibandy
Yhteyshenkilöt:
Marko Päiveröinen, p. 040 595 8479
Mika Takanen, p. 050 364 3095

Suunnistus
Puheenjohtaja
Markku Vesisenaho, p. 050 4024902

Yleisurheilu
Puheenjohtaja
Miia Säilynoja, p. 0405629471

Puheenjohtaja
Inke Saviluoto, p. 040 741 6840,
inke.saviluoto@gmail.com
Sihteeri
Hanna Järvi, p. 040 725 8495,
hanna.jarvi@omanetti.fi
ylivieskanseutu@sydan.fi
Kotisivut:
www.sydanliitto.fi/ylivieskanseutu
Facebook.com/sievinsydankerho
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TEMPOA TENAVIIN
Tempoa Tenaviin on Suomen
Nuorisoseurat ry:n alaista toimintaa.
Sievissä toimintaa järjestetään Sievinkylän
nuorisoseuralla. Se on suunnattu alle
kouluikäisille lapsille ja heidän kanssaan
tulee aikuinen mukaan touhuamaan.
Tempoa Tenaviin on lasten ja aikuisten
yhteistä tekemistä. Tempoa Tenaviin
toiminta on laululeikkejä, liikuntaa, musiikkia, temppuilua sekä myös rentoutumista
ja läheisyyttä oman aikuisen kanssa.

Ohjaaja
Tanja Parhiala,
p. 041 431 9614
Sievinkylän nuorisoseura
Rautiontie
85320 Sievi
Syksyn 2021 ryhmistä ilmoitetaan
heti kun aikataulut varmistuvat.

WADO-RYU KARATE DO
SIEVI RY
Facebook.com/SievinWadoKarate
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Yhdistys järjestää
kuntonyrkkeilytreenejä.

Puheenjohtaja
Ahti Hannula, p. 050 058 0233,
ahti.hannula@kotinet.com

SIEVIN SAMOOJAT RY

Partiossa seikkaillaan luonnossa,
opitaan uusia taitoja itse tekemällä.
Aikuisillakin on monipuolisia
mahdollisuuksia partiossa. Partioon
kuuluu elämyksiä ja seikkailua, jotka
kasvattavat tervettä luottamusta omiin
kykyihin. Tervetuloa mukaan lapsesi
kanssa toimintaan!

Puheenjohtaja
Piia Autio, p. 044 347 8556
autiopiia@gmail.com
Sihteeri
Sari Virkkala, p. 040 539 5195
sari.virkkala@gmail.com
Rahastonhoitaja
Reija Aspfors, p. 040 739 5701
reija.aspfors@gmail.com

LUONTOPOLUT JA LAAVUT

Ahvenlampi
Ahvenlammella perhoskalastajat ja luonnossa liikujat
voivat kokea erämaista rauhaa ja kalastuksen jännitystä
helposti kalastettavalla kohteella. Ahvenlammelta löytyy
nuotiopaikka ja lammen ympäri kiertävä luontopolku
Huuhankallio
Huuhankallion korkeimmalle kohdalle on
metsähallitus joskus rakentanut näkötornin, josta
avautuu hulppeat näkymät ympäristöön. Huuhankalliolta
löytyy näkötorni, laavu, nuotiopaikka, puukatos ja
puucee. Maasydänjärveltä on merkitty polku tornille n.
2,5 km. Saarivedeltä on merkitty polku Huuhankalliolle n.
3,7 km. Huuhankalliolle on matkaa Sievistä Reisjärvelle
päin n. 32 km.
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Koppelokoski
Koppelokoski sijaitsee Pikkuradan ja Vääräjoen
risteyksessä. Alueelta löytyy nuotiopaikka, puukatos ja
puucee.

Kukonkylän luontopolku
Pitkospuilla varustettu merkitty polku kulkee alueelle
tyypillisen suomaiseman läpi. Polun varrelta löytyy suon
keskeltä nousevalle kalliolle rakennettu laavu,
nuotiopaikka ja puucee. Laavusta parisataa metriä
on lintutorni. Luontopolun pituus on n. 3 km. Huollosta
vastaa Kukonkylän kylätoimikunta.
Pappissaaren laavu
Pappissaaren laavu sijaitsee Pappissaaressa. Laavulle
on hyvä merkitty polku ja pitkospuut osassa matkaa.
Laavu on hyvä retkikohde, jossa on nuotiopaikka. Reitti
lähtee keskustan urheilukentän kuntoradalta.
Polkujuoksureitit
Pillikallio-Huosio 11,2 km ja Pikku-Huosio 6,2 km lähtevät
keskustan urheilualueelta. Reitit on merkitty maastoon
sinisellä 11,2 km ja punaisella 6,2 km. Alusta
enimmäkseen kangasmaastoa, mutta matkalla on myös
hidaskulkuisia pätkiä. Korkeuserot eivät ole kovin suuria,
mutta haasteita kyllä riittää.
Muut polut
Kirkonkylä
Pillikallion luontopolku
Mutterilaavu pururadalla
Ojanperä
Ryhmäjärven laavu
Asemakylä
Pirttisaaren laavu
grillikatos Korhosjärven uimarannalla
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KALASTUSMAHDOLLISUUDET
Sievissä on hyviä kalastuspaikkoja. Osaan paikoista Sievin
kalastus/osakaskunnan myynnissä olevat luvat koskevat Vääräjokea,
Louetjärveä, Ryhmäjärveä ja Petäjäojaa.
Myytävien kausilupien hinnat:
yli 15 v.
30 €/hlö
10-14-vuotias
15 €/hlö
päivälupa
15 €/hlö
Huom! Alle 10-vuotias ei tarvitse kalastuslupaa
Rapumerta (vain paikkakuntalaisille) 5 € / kpl
Katiska (enintään 3 kpl) 5 € / kpl
Lisäksi vaaditaan 18-65-vuotiaalta valtion
kalastuksenhoitomaksun suorittaminen.
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Huom! Enintään 2 vapaa/lupa ja 2 lohikalaa/vrk.
Taimen ja harjus on rauhoitettu Vääräjoessa
vuonna 2018.
Kalastuslupia myyvät:
Asemakylä: T-Erka Erkki Himanka
Jyrinki: Tapio Peltokorpi, p. 044 972 3563 ja Niilo Korpi, p. 040 740 9457
Jokikylä: Tapani Korkeakangas, p. 040 845 6239
Järvikylä: Simo Kivijakola, p. 040 778 2730 ja Ahti Soini, p. 040 068 6755
Karjula: Pj. Veli-Pekka Naukkarinen, p. 044 978 9953
Kiiskilä: Kyläkirppis (aukioloaikoina)
Kirkonkylä: ABC
Kukonkylä: Jari Silver, p. 050 414 7726
Markkula: Alpo Saksa, p. 044 563 5372 ja Niko Känsälä, p. 040 064 7758

Tiesithän, että mato-onkiminen vaatii luvan
Vääräjoessa ja Louetjärvessä.
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TAITOKESKUS SIEVI
Kantolantie 8, p. 08 481 331
sievi@taitokeskipohjanmaa.fi

ma - to klo 9 - 17, pe klo 9 -15
Facebook.com/taitokeskussievi

KAUDEN AVAJAISET
10.9.2021 KLO 10 - 12
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Paikkaa ja parsi -paja
klo 10-12.
Ei ennakkoilmoittautumista.
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Lasten käsityökoulut
Lasten ja nuorten ryhmät kokoontuvat viikoittain
iltapäivisin ja iltaisin. Lukukaudet
mukailevat koulujen aikatauluja.
Hakuaika käsityökouluun on huhti-toukokuu. Vapaita
oppilaspaikkoja voi kysellä läpi lukuvuoden.
7-9 -vuotiaiden ryhmässä on tilaa syksyllä 2021.
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Harrasteoppaan on laatinut Sievin kunnan
hyvinvointitoimi. Harrasteopas ilmestyy syksyisin ja sitä
päivitetään vuoden aikana.
Jos huomaat oppaassa puutteita tai
tiedoissa on päivitettävää,
ota yhteys hyvinvointitoimeen.

Mukavia hetkiä harrastuksesi parissa!
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Kiitos kaikille
harrasteoppaan
kokoamiseen
osallistuneille!

