
LUOHUA

T I E T O A  K Y L Ä S T Ä M M E

MEIDÄT LÖYTÄÄ

Tietoa kylästä löydät tästä
infolehtisestä, johon on koottu
tärkeitä ja olennaisia asioita kylällä
asumiseen liittyen. Kyläläisten
keskinäiseen yhteydenpitoon on
olemassa oma suljettu Facebook-
ryhmä Luohua sekä WhatsApp-
ryhmä. Lisätietoja WA-ryhmästä saat
numerosta 0405908574 / Päivi
Pietarila. 

Kylällä tapahtuvista ajankohtaisista
asioista löydät tietoa myös kylän
sosiaalisen median kanavista
Facebookissa ja Instagramissa.

          facebook.com/luohuankyla

          instagram.com/luohuankyla 

 

LUOHUA

Luohuan kylä Siikajoella on idyllinen
ja vireä kylä maaseudun ja luonnon
keskellä. 

Etäisyyksiä maanteitse: 
Paavola 10 km / 12 min
Ruukki 18 km / 17 min (kuntakeskus,
juna-asema, yläkoulu, 2. asteen
koulut)
Vihanti 20 km / 20 min (juna-asema)
Oulainen 50 km / 38 min
Raahe 51 km / 40 min 
Oulu 65 km / 50 min
Ylivieska 75 km / 58 min



PERUSPALVELUITA

Koulu
Luohuan koululla järjestetään
esiopetusta sekä vuosiluokkien 1-6
perusopetusta.  

Pariperhepäivähoito Asta Kallio
 
Kirjasto
Koulun ohessa toimii Luohuan
lähikirjasto, joka on avoinna
keskiviikkoisin klo 10-17.
Pääkirjasto löytyy Ruukista.  

Terveysasema (lääkärin,
sairaanhoitajan, terveydenhoitajan,
hammaslääkärin ja suuhygienistin
vastaanotot sekä laboratorion
näytteenotto), pankki sekä apteekki
sijaitsevat kuntakeskuksessa
Ruukissa.

Kierrätys
Lähin kierrätyspiste (paperi,
kartonkipakkaukset, lasipakkaukset  
ja pienmetalli) löytyy Paavolasta
Kirkkotien ja Keskustien
risteyksestä.

Ruokakaupat
K-Kyläkauppa Paavola / 10 km
K-Market Ruukki / 18 km
Sale Ruukki / 18 km
S-market Vihanti / 20 km
K-Market Rantsila / 25 km
Sale Rantsila / 25 km

Ruokaostosten
kotiinkuljetusmahdollisuudet
Luohuan kylälle
Jos olet kiinnostunut hyödyntämään
ruokaostosten
kotiinkuljetusmahdollisuuksia, ota
yhteyttä Luohuan kylän Facebook
Messengerin kautta tai
sähköpostitse osoitteeseen
luohuankyla@gmail.com. Ottamalla
yhteyttä saat lisää tarvittavaa tietoa
erilaisista
kotiinkuljetusmahdollisuuksista. 

Posti 
Posti toimitetaan arkipäivisin
suoraan omaan postilaatikkoon.
Viikonloppuisin posti (Kaleva,
Raahelainen, mahdolliset muut
lehdet) toimitetaan kylällä
sijaitseviin jakolaatikoihin.



VAPAA-AIKA

Luohuan koulu
Koululta löytyy lasten leikkipuisto,
pieni nurmialue sekä iso valaistu
hiekkakenttä, joka tarjoaa alustan
ulkoliikuntalajeihin. Talvisin
hiekkakenttä jäädytetään  ja siihen
pystytetään jääkiekkokaukalo.

Koululta voi myös varata
liikuntasalia (100 m2) ilmaiseksi.
Varaukset koulunjohtaja Juha
Isomaa / juha.isomaa@siikajoki.fi.
Koulun avaimen saa panttia vastaan,
joka maksetaan takaisin avaimen
palautuksen yhteydessä. 

Tönkyräkangas
Tönkyräkankaalta löytyy valaistu 2
km pururata/latu, yleinen
laavu/nuotiopaikka ja kota sekä
Tönkyräkankaan maja. Kyläläiset ja
kuntalaiset voivat vuokrata majaa
veloituksetta käyttöön. Maja on auki
klo 21 saakka. Alueella on myös
frisbeegolfrata, jota kehitetään
edelleen.

Ulkoliikuntapaikkojen valot
sammuvat klo 22:30.

Kipsuanjärvi
Järven rannalta löytyvät kota ja
laavu. Matka kylältä järvelle on n. 11
km. Kipsuanjärvelle löytää helposti
noudattamalla Google Mapsin
ohjeita. 

Ajo-ohjeet järvelle:
Aja Viitalanperäntietä n. 6,9 km ja
käänny vasemmalle metsäautotielle.
Laavulle johtava metsäautotie on n.
3 km pitkä ja päällystetty karkealla
sepelillä. Jätä auto tien päähän ja
kävele loppumatka polkua pitkin. 

Jussilanranta
Luohuanjokivarteen sijoittuvasta
Jussilanrannasta löytyy
hiekkarantainen uimapaikka,
laavu/nuotiopaikka sekä
lentopallokenttä. Osoite Mikkolantie
28.

 



Ohjeet Ylipään laavulle (n. 700 m): 
Jätä auto Pökkylän parkkipaikalle.
Kulje Pökkylän hakevaraston
kohdalta lähtevää peltotietä kohti
Pökkylän suota. Kävele pellon
reunaa kohti Piilosaarta ja mene
ojan yli Piilosaareen. Laavu sijaisee
metsän korkeimmassa kohdassa.
Ylitä oja. Ojan jälkeen laavulle
matkaa on n. 50-70 m.
Huom. peltotie vie vain pellolle ja
laavulle päästäkseen täytyy kävellä
kahden eri pellon reunaa.

Huom. Varo laavun läheisyydessä
sijaitsevaa vanhaa pihankaivoa.
Kaivo on jäänyt jäljelle paikalla
aiemmin sijainneesta talosta. 

Alhaalla olevassa kuvassa kartta
Pökkylästä laavulle.

Karhuviian kivi
Karhuviian kivi on suosittu
retkeilijöiden ja kiipeilyharrastajien
keskuudessa. Kivi on n. 7 metriä
korkea ja kuuluu Suomen
suurimpiin siirtolohkareisiin.
Paikalta löytyy nuotiopaikka. Kivi on
suojeltu, joten olethan varovainen!

Ajo-ohjeet kylältä päin (7,6 km):
Aja Ylipääntietä 3,6 km. Käänny
vasemmalle Isonmaantielle ja aja
sitä n. 4 km. Viitan osoittamassa
paikassa aja auto parkkiin tien
laitaan. Loppumatka kävellen viitan
osoittamaan suuntaan noin 200 m.

Ylipään laavu
Luohuan Ylipäässä sijaitsevat laavu
ja nuotiopaikka ovat
yksityisomistuksessa, mutta
vapaasti käytettävissä. Laavulla
käynti syys-huhtikuun
(talven/alkukevään) aikana. 



Hangasnevan luontopolku
Paavolaan ja Luohualle sijoittuvalle
entiselle turvesuolle rakennettu
erämainen retkeilyreitti on noin 4,1
km pitkä ja soveltuu erinomaisesti
ympärivuotiseen käyttöön niin
maastopyöräillen kuin kävellen.
Luontopolulla on pitkospuita, useita
penkkejä maisemapaikoilla ja
näkötorni sekä laavu ja
nuotiopaikka. Erityisesti keväällä
alueella on paljon lintuja. Talvella
reitillä ja sen tuntumassa kulkee
hiihtolatu.

Liikkujien tulee pysyä merkityllä
reitillä, sillä alueella on syviä
kanavia, lähteitä ja paikoin syvää
suota. Viralliset kulkupaikat alueelle
Vihannintieltä (Vihannintie  366) tai
Paavolan kylän kuntorataa pitkin.

Siikajoki-opisto
Siikajoki-opistolla on toimintaa
koko kunnan alueella. Luohualla
järjestettäviä kursseja löytyy
esimerkiksi musiikkiin ja käsitöihin
liittyen. Tutustu opiston
kurssivalikoimaan  osoitteessa:
https://www.siikajoki.fi/siikajoki-
opisto 

Siikajoen 4H-yhdistys
4H-yhdistys järjestää kylällä lapsille
kerhotoimintaa tai yksittäisiä
toimintapäiviä.   

Tietoa muista Siikajoen kunnan
palveluista löydät helposti kunnan
omilta nettisivuilta www.siikajoki.fi. 



Yhteydenotot sähköpostitse
osoitteeseen
luohuanmaaseutuyhdistys
@gmail.com 
tai puhelimitse PJ Päivi Pietarila /
0405908574.

Luohuan Seudun Erämiehet ry
Pohjois-Pohjanmaalla Siikajoen
kunnassa Luohuan kylällä toimiva
metsästysseura on perustettu
vuonna 1979. Maita seuran käytössä
on n. 17 000 hehtaaria. Jäseniä
seurassa on n. 300. Lisätietoja
seurasta löydät seuran omilta
Facebook-sivuilta.

Luohuan Hevosystävät ry 
Luohualla hevosharrastajat saavat
apua toisiltaan. Yhdistyksen
tavoitteena on jakaa tietoa ja tuoda
tunnetuksi hevosten monipuolista
käyttöä. Kaikenrotuiset ja -väriset
hevoset ovat omistajiensa kanssa
tervetulleita mukaan toimintaan!
Yhtenä ajatuksena hevosystävien
toiminnassa on ylläpitää vanhoja
hevosmiestaitoja. Luohuan
hevosystävät ry onkin merkittävässä
roolissa vuosittain järjestettävässä
Ryskypäivän työnäytöksessä. 

KYLÄLLÄ TOIMIVAT
YHDISTYKSET 

Luohuan Maaseutuyhdistys ry
Maaseutuyhdistys on kaikkia
Luohuan kyläläisiä ja mökkiläisiä
yhdistävä yhdistys.
Maaseutuyhdistyksen tavoitteena on
luoda ja ylläpitää hyvää kylähenkeä,
edistää yhteisön yhteistoimintaa,
ihmisten välistä kanssakäymistä
sekä ylläpitää ja kehittää
maaseudun kulttuuriperinnettä ja -
palveluita. Yhdistys on kylällä
aloitteiden tekijä, lausuntojen
antaja ja toimija kyläyhteisön
edistämiseksi ja hyvinvoinnin
parantamiseksi. Viime vuosina
toiminta on ollut näkyvimmin esillä
Ryskypäivässä ja Tönkyräkankaan
majan huollossa. Yhdistys on myös
vuosittain tarjonnut luohualaisille
nuorille kesätyöpaikkoja.  

Lisäksi Maaseutuyhdistykseltä voi
vuokrata käyttöön Topi-ruuvia,
perunannostokonetta, betonimyllyä,
astiastoa 60-70 hengelle kokonaan
tai osittain (pelkkä kahvi- tai ruoka-
astiasto).

Maaseutuyhdistyksen jäsenmaksu
per talous on 5€. 

Luohuan rauhanyhdistys
Keskuskuja 15, 92450 LUOHUA 



KYLÄN TAPAHTUMIA

Ryskypäivä
Ryskypäivä on perinteikäs vuosittain
Luohualla järjestettävä tapahtuma.
Elokuussa järjestettävässä päivässä
on nähtävää kaiken ikäisille, kun
esitellään muun muassa vanhoja
koneita ja entisajan maatalouden
työmenetelmiä. Työnäytöksissä
nähdään hevosilla ja maakoneilla
tehtyjä töitä. Järjestetään seuraavan
kerran vuonna 2021.

Porinaillat
Porinailta on kahvilatyyppinen pop
up-tapahtuma, jonne voi tulla ja
josta voi lähteä oman aikataulun
mukaan. Iltojen tarkoituksena on
nähdä muita kyläläisiä ja tulla
porisemaan. Tervetulleita ovat
kaikki kyläläiset ja mökkiläiset. 
 
Ylipään Olympialaiset
Luohuan Ylipään urheilukentällä 4
vuoden välein järjestettävät
leikkimieliset olympialaiset, joissa
kisaillaan eri lajeissa. Järjestetään
seuraavan kerran vuonna 2021. 

Tapahtumista tiedotetaan kylän eri
kanavien välityksellä.



LUOHUALAISIA PALVELUITA

M E I L L Ä  O S A T A A N  

Luohualta löytyy muun muassa
seuraavanlaisia palveluita:

Kirjanpito Arto Väyrynen

Kivipellon talli
Hyvän mielen
hevosharrastustoimintaa sekä
pienimuotoista yritystoimintaa.
Kengitykset, leirit ja
hevosharrastetunnit.
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta.

Kone- ja metsätyö Petäjämaa ky
Maanrakennus ja maansiirto.
Koneurakointi ja metsätyöt.
Sopimuksen mukaan myös pihojen
lumenauraustyöt. 

Koneurakointi Arto Kangas
Maanrakennus ja -siirto.
Kaivinkoneurakointi, kaivuutyöt.

Lahjan Puoti
Kuvioidut käsipyyhkeet ja patalaput,
huovutetut lapaset ja sukat/ tossut.
Viljahauteet ja pipipussit. Aikuisten
ja lasten esiliinat.
Askartelutuotteita. Jouluksi
ovikransseja.

Lehtocomponents Oy
Elementti- ja
rakennuskomponenttien valmistus.

Luohoito
Hieronta. Refleksologia. Moderni
vyöhyketerapia. Hermoratahieronta.
Intialainen päänhieronta.
Vauvahieronta. Korvakynttilähoito.
Öljyhoidot. Tunnevyöhyketerapia.

Luosiivous
Ilmanvaihtokanavien puhdistukset
sekä mittaukset ja säädöt. Sooda-,
lasimurska- ja hiekkapuhallukset.
Siivoukset. Polttopuut.

Lämpöruukki Ky
Ilma-, vesi- ja
maalämpöjärjestelmät. 

Maatalous ja rakennus Tuomo
Mettovaara 
Rakennustöiden lisäksi myös
luonto/erä ja
metsästys/kalastusvideot
tilauksesta.

MJ Ruotsalainen Ky
Keittiökalusteet.

MSJ-Wood OY

Pitopalvelu Eija Törmäkangas 

Pökkylän Punanen Tupa
Tilausravintola. Erilaiset juhlat ja
tilaisuudet. Sisustusmyymälä.
Sauna- ja kokoustilat. Kesäisin
majoitusmahdollisuus.



Sanergia Oy
Maalämpöön liittyvät työt.

Tilamestarit Oy
Kalusteasennuspalvelua
kerrostaloihin, rivitaloihin ja julkisiin
tiloihin.

Vaiscom
Teollisuuden ja viranomaisten
prosessivalvontaan ja -ohjaukseen
sekä turvallisuuteen liittyvät
videovalvontatuotteet, radioverkot
ja radio-ohjauslaitteet.
Asennuspalvelut, ylläpidot sekä
huolto.

Valokuvaus- ja graafiset palvelut
Johannes Saukko

Valokuvaus ja julkaisugrafiikka
Eveliina Saukko

Verka Mestarit Oy
Mittatilaustöinä toteutettava
verhoilupalvelu.

Väiskin Pelti
Piippujen pellitykset ja hatut.
Ikkunapellit. Yrittäjältä voi kysellä
myös pihojen lumenaurauksesta
sopimuksen mukaan.

Jos et löydä etsimäsi yrityksen
yhteystietoja, selvitämme ne sinulle.
Laita mellle viestiä sähköpostitse
osoitteeseen
luohuankyla@gmail.com tai
Luohuan kylän Facebook-sivun
kautta. 

Infolehtisen tuottanut
Luohuan Maaseutuyhdistys ry


