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Ilmoitushinnat:
1,20 mk/pmm, toistomainos 1 mk/pmm

500 mk /puoli sivua, 750 mk/sivu,
Järjestöpalsta 100 mk/vuosi.
Hintoihin lisätään ALV 22%.

Laskutuslisä 10 mk alle
50 mk:n ilmoituksesta.

Emme vastaa puhelimitse tulleiden
ilmoitusten  virheistä.

Lehden vastuu ilmoituksen pois jäämisestä tai
julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu

enintään maksetun määrän palauttamiseen.

Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä
lehdelle seitsemän vuorokauden kuluessa

julkaisupäivästä.

KUULUMISTEN TOIMITUS

Hanhikivenkiertäjät Pietariin
lähtijät, kokoonnutaan to 20.7
klo: 11.30 Renkituvalle pakkaa-
maan minidösää.

Vaeltajat: Ensi syksynä lippu-
kunta järjestää VJ- kurssin.

MTK Pyhäjoki Yhteiskuljetus
�talonpojanralliin� Kärsämäelle.
Linja-auto lähtee Shelliltä klo
18.30.  Ilmoittautumiset 435541/
Susanna (15 paikkaa).

Kirjastotalon näyttelytilassa
heinäkuussa on esillä  Seija von
Bruun-Riegelsin tekstiilinäyttely
� Temporibus mutatis�. Avoinna:
ma, to 11-16, ti, ke, pe 13-20

Annalan kotiseutumuseo
avoinna klo 12-18.00. Pääsy-
maksut 5 mk / 2 mk, maanantai-
sin maksutta.

Yleisurheilun viikkokisat Kir-
konkylän urheilukentällä torstai-
sin klo 18.00. Ilmoittautuminen
klo 17.30.

la-su 29-30.7.Gold Wing-
moottoripyörien kokoontumis-
ajo Kielosaaressa. Tiedustelut
Kim von Bruun-Riegels 0400-
198 556

TIETOTEKNIIKAN PERUSTEET
KOULUTUKSEN

Koulutus on tarkoitettu työttömille ja työttömyys-
uhanalaisille työnhakijoille, joiden työllistymistä
tietotekniikan koulutus parantaa.

Koulutusaika 28.08-10.11.2000
Hakuaika päättyy 14.08.2000.

Hakemuslomakkeita liitteineen saa lähimmästä
työvoimatoimistosta, jonka kautta koulutukseen
hakeudutaan. Lisätietoja koulutuksesta Raahen
työvoimatoimisto puh. 29931/vaihde, sekä
31.7.2000 alkaen Pyhäjoen työvoimatoimisto puh.
433178.

TYÖVOIMAKOULUTUS

Raahen työvoimatoimisto järjestää
yhteistyössä  Suomen Seutukehitys
Oy:n kanssa työvoimakoulutuksena
Pyhäjoella

Kuollut: Anders Ernest Översti
Yppäristä 85 v 3 kk 21 pv

Avioliittoon kuulutettu: Tuo-
mas Petteri Kinnunen ja Päivi
Elisabet Tuikkala, Kimmo Jo-
hannes Satomaa ja Maarit Johan-
na Koutonen

Ehtoollisjumalanpalvelus kir-
kossa su 23.7. klo 10

Kesäillanhartaus kirkossa ke
26.7. klo 20

Merikirkko su 30.7. klo 18
Nuoret: Nuortenilta Rajanie-

men rannassa pe 21.7. klo 20.
Jalkapalloa urheilukentällä tiis-
taisin klo 19.30-21, Pesisilta
koulun kentällä keskiviikkoisin
klo 18.

Bussimatka Lohtajan kirkkoon
Kalastajaoopperaan yhdessä raa-
helaisten ja kalajokisten kanssa
su 6.8. Liput 120 mk ja 180 mk
istumapaikasta riippuen + bussi-
matka. Lähtö Pyhäjoen matka-
huollosta klo 17.30. Sitovat il-
moittautumiset kirkkoherranvi-

rastoon puh. 433 119 28.7. men-
nessä. Ilmoittautumisen yhtey-
dessä mainittava ottaako halvem-
man vai kalliimman lipun.

Kesän diakonialeireistä:
· Eläkeläisten leiri Kalajoen

opistolla 8.-11.8. Omavastuu lei-
rimaksusta 200 mk koko ajalta.
Yhteiskuljetus lähtee apteekin
edestä ti 8.8. klo 10. Paluu leirin
päätyttyä.

· Omaishoitajien leiri 31.8.-
3.9. Kalajoen opistolla

· Näkövammaisten leiri
31.8.-3.9. Kalajoen opistolla

· Mielenterveysleiri Niva-
lassa 8-10.8. Omavastuuosuus
kustannuksista 120 mk.

Ilmoittautumiset kaikille lei-
reille kirkkoherranvirastoon
28.7. mennessä

Seurakuntapastori Harri Joen-
suu vuosilomalla 25.7.- 29.8.

RY: Seurat RY:llä su 23.7. klo
17 ( Teuvo Hurme, Väinö Kaup-
pila )

Pyhäjoen Pauhu 9-15 vuotiai-
den piirinmestaruuskisat Raahes-
sa la-su 29-30.7. Ilmoittaudu Jar-
kolle 21.7 mennessä puh.050-
3205390.

Pyhäjoen sotaveteraanit ja
naisjaosto Rokuan lomaosak-
keen vko 36 haettavissa heinä-
kuun aikana. Varaukset puh. An-
neli 433316 ja Aaro 433670.

Aurinko paistaa, mut-
ta vettä on tullut jo lii-
kaakin. Maataloustuki-
hakemukset on tallen-
nettu ja peltotukien val-
vonta on alkanut Pyhä-
joellakin.

Miksi maataloustutan-
toa valvotaan?
Valvonnalla pyritään

varmistamaan se, että
viljelijät saavat tuet ta-
sapuolisin perustein
koko maassa. Valvonta
on välttämätöntä myös
maataloustukien kan-
sallisen rahoituksen hy-
väksymiseksi.

Miten valvotaan?
Pinta-ala valvontoja

tehdään viidelle prosen-

Ajankohtaista maataloudesta
tille tiloista paikan pääl-
lä ja kymmenelle pro-
sentille eläintukihake-
muksista. Lisäksi suori-
tetaan hallinnollista val-
vontaa eri atk rekiste-
rien ristiin ajoilla.

Miten viljelijä voi va-
rautua valvontaan?
Heinäkuun loppupuo-

lella tiloille lähetetään
tukihakemusten tallen-
nustiedot, jotka kannat-
taa tarkistaa mahdolli-
simman hyvin. Mahdol-
liset korjaukset ennen
määräaikaa maatalous-
toimistoon.
Varautumista on myös

pitää viljely-ja eläintie-
dot jatkuvasti ajantasal-
la.

Elämä on elämistä varten,
sanotaan.

Se on iloja ja suruja,
sanotaan.

Mutta,
jos sä aina vaan varoitat mua.

Miten mä pääsen elämän makuun?
* Riitta Möttönen

Ps. lisää Riitan ajatuksia ensi viikon Kuulumisissa...

Renkituvan siivoustalkoot jär-
jestetään elokuun alussa. Seura-
kuntatalon purkamisen takia
Hanhikiven kiertäjät ovat tuoneet
partiokaupan varusteet ja muut
lippukunnan arkistot kololle. Nyt
lippukunnan arvotavarat yrite-
täänkin järjestää yhteen Renkitu-
van käyttämättömistä huoneista.
Muutostyöt tehdään talkoilla lip-
pukunnan johtajiston ja vaeltaja-
ryhmä Valtsujen voimin. Joten
varatkaapa kalentereihin aikaa
elokuun alkuviikoille. Tarkempi
aika ilmoitetaan Kuulumisten
järjestö palstalla.

Hyvää kesän jatkoa!

Hanhikiven kiertäjät

Pahvilaatikot
ovat vallanneet
Renkituvan
lattiat


