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MAIJA MARTINMÄKI

Pyhäjoen Pelimannit olivat alku-
jaan nimeltään Pyhäjoki-Merijärvi 
-pelimannit. ”Ryhmä sai alkunsa kun 
Pohjois-Pohjanmaan Pelimanniyh-
distyksen kokouksessa tuli puheek-
si, että tälle alueelle pitäisi perustaa 
oma soittoporukka”, Taavi Niskanen 
muistelee. 

Erilaisia pelimanniryhmiä toimi lä-
hialueilla, mutta tällä alueella ei ol-
lut pelimannitoimintaa. Varsinainen 
perustava kokous pidettiin vuonna 
1999. Taavi Niskanen oli kerännyt 
paikallisia soittajia koolle.

Pelimanniharjoituksia pidettiin al-
kuaikoina vuorotellen Merijärvellä 
ja Pyhäjoella. Lopulta pitkät viikoit-
taiset harjoitusmatkat alkoivat tun-
tua rasittavilta. Tämän seurauksena 
pyhäjokiset jäsenet alkoivat soittaa 
omana ryhmänä.

Yhteistä taivalta on jatkunut jo 9 
vuotta. Nykyisestä kokoonpanosta 
löytyy kaksi hanuristia, Veikko Tuik-
kala ja Veikko Hautala. Rumpujen 
takaa löytyy Jukka Kesti, ja kitaraa 
soittaa Taavi Niskanen. Benjamin 
Karkulahti hoitaa laulupuolen, ja 
Heikki Viljanmaa säestää huuli-
harpulla. Tällä hetkellä Pelimannit 
toimivat Pyhäjoen Nuorisoseura ry:
n opintokerhona ja varsinaista pu-
heenjohtajaa ei ole.

Harjoitukset pidetään kerran viikos-

Pyhäjoen Pelimannit - historiasta nykypäivään
sa omassa treenikämpässä. Soitetta-
vat kappaleet päätetään porukassa. 
Jos joku keksii jonkun mukavan uu-
den kappaleen ja muut pitävät siitä, 
se otetaan harjoittelun alle.

Esityksiin Pelimannit valmistautu-
vat pitämällä harjoituksia tiiviimmin 
ja sopimalla esiintymisvaatteista. 
”Yhtenäiset esiintymisasut on han-
kittu keikkarahoilla. Asuina ovat 
joko juhlavampi kauluspaita ja liivi 
tai kesäisempi t-paita”, Taavi Niska-
nen lisää. 

Kappaleet ja niiden järjestyskin 
mietitään hyvissä ajoin. Esityksiä on 
monenlaisia. Joskus Pelimannit jär-
jestävät omia konsertteja, ja joskus 
he esiintyvät erilaisissa yksityistilai-
suuksissa, kuten esimerkiksi häissä 
ja syntymäpäivillä. Pelimannit ovat 
useana vuotena esiintyneet koti-
seutuviikon tapahtumissa ja useita 
tanssikeikkojakin on takana. 

Laidunkauden avajaiset

Yksi tunnetuimmista Pelimannien 
ja Taavi Niskasen saavutuksista on 
joka kesä järjestettävät Laidunkau-
den avajaiset. Sitä kautta Pyhäjoki on 
tullut muiden pelimannien ja muun-
kin musiikkiväen tietoisuuteen. 

Soittajia saapuu koko Pohjois-
Pohjanmaan alueelta ja muualtakin 
Suomesta. ”Tapahtuman nimi Lai-
dunkauden avajaiset on kulttuurisih-
teeri Marjo Luokkasen keksintöä”, 
mainitsee Taavi Niskanen.

Kansallisen veteraanipäivän kunniaksi haastattelimme Anna Luotoa. Pyhä-
jokinen Anna Luoto syntyi Iisalmessa 18.4.1922. Vasta syntymäpäiviään 
viettänyt Luoto on ollut sodan aikana lottana.

”Vuonna 1939 kävin lääkintäkurssin. Viimeisenä koulutuspäivänämme 
saimme viestin, että talvisota on syttynyt”, Anna Luoto kertoo. Sodan 
aikana Luoto oli muonittamassa evakkoja. Varsinaisessa koulutuksessa ei 
Luodon mukaan paljoa oppinut, vaan työn oppi parhaiten paikan päällä 
rintamalla.

Lottana sodassa: Anna Luoto

PIIA LAITINEN

Sota ei kestänyt kauan ja tuli 
välirauha.

”Kodissamme oli kylän ainoa radio 
ja huoneet olivat täynnä kyläläisiä. 
Ihmiset itkivät, kun rauhan ehtoja 
lueteltiin. Tuntui kuin omaa lihaam-
me olisi leikattu, kun lueteltiin mitkä 
osat Karjalaa joutuisimme luovutta-
maan”, Luoto muistelee.

Talvisodan päätyttyä, Luoto pyysi 
kevättalvella 1940 lottapiiristä ko-
mennusta linnoitustyömaalle. Työ-
maalta palattuaan, hän ilmoittautui 
edelleen halukkaaksi komennukselle, 
missä vain lottia tarvittaisiin.

Vuoden 1941 juhannuksena syt-
tyi jatkosota. ”Ilmoittauduin heti 
lottapiirissäni lääkintälotan tehtä-
viin”, hän kertoo. Saman vuoden 
heinäkuussa hän sai komennuksen 
Lapinlahdelle.

Lapinlahden komennuksen päätyt-
tyä Luoto ilmoittautui taas lottapii-
rissä. Lääkintälotilla ei juuri silloin 

Anna Luoto nuorena lottana

Veteraaniemme ansiosta voi Anna Luotokin viettää vanhuuden päiviään rau-
hassa omassa kauniissa kodissaan.

Rintamalla kohtasi usein tällaisen kaoottisen näyn.

Lapinlahden sairaalan henkilökuntaa.

ollut kysyntää, mutta sotilaiden 
vaatekorjaamossa oli hommia. Tätä 
työtä kesti muutama viikko, kunnes 
tuli komennus sotasairaala 57:ään. 
”Kemin sotasairaalassa jouduin se-
kaosastolle, isosta käytävästä ovet 
menivät luokkahuoneisiin, toisissa 
oli suomalaisia ja toisissa saksalai-
sia.” Saksalaisilla sotilailla oli tiukka 
kuri: he olivat tarkasti huoliteltuja, ja 
saappaiden tuli kiiltää puhtautta.

”Saksalaiset hoitivat muonituk-
sen ja sain silloin ensimmäisen ker-
ran maistaa kaakaota. Join sitä niin 
paljon, että nykyäänkään ei suklaa 
maistu”, Luoto naurahtaa.

Kemin sotasairaalassa Luoto ehti 
olla puoli vuotta, kunnes hän sai ko-
mennuksen rintamalle. Ennen lähtöä 
hän sai käydä kuitenkin kotona.

Viholliset lähellä

Jatkosodan talvet olivat kylmiä 
ja lunta oli paljon. Vihollispartion 
hyökkäyksen vaara oli aina olemas-

sa, varsinkin talvella, mutta sitä ei 
aina muistanut pelätä.

”Kun yhtenä yönä olin yövuorossa, 
puhelin kilisi. Päivystäjä otti puhelun 
vastaan, ja soitti heti perään päällik-
kölääkärille. Arvasin, että puhelu oli 
tullut rintamalta. Arvelin, että meil-
le oli tulossa lisää haavoittuneita. 
Päivystäjä käski välittömästi ruveta 
pukemaan haavoittuneita. Viholliset 
olivat 300 metrin päässä rannasta. 
Ambulanssit olivat jäässä, valmis-
tuttiin kiireiseen perääntymiseen. 
Rannassa sijaitseva sairaala oli hyvä 
kohde vihollisille. Sairaalassa ei saa-
nut olla aseita.”

Noin tunnin kuluttua tuli tieto, 
että vaara oli ohi. Vihollispartio oli 
kääntynyt rannasta takaisin. Vihol-
lispartion käynnin jälkeen muutim-
me 10 kilometriä kauemmaksi rin-
tamalinjasta. 

Sotamuistoistaan Anna Luoto on 
kirjoittanut myös kirjan Näin sodan 
armottomat kasvot. Kirjan nimi tuli 
siitä, kun hän meni Lapinlahden sai-

raalaan ensimmäisen kerran; ”Kun 
seuraavana aamuna menin osastol-
le, vastaan tulvahti vanhan veren ja 
mädän löyhkä, sillä silloin ei vielä 
ollut antibiootteja.”

Kenttäsairaala A27.

ja kaikki saavat äänensä kuuluviin. 
Mielipiteitä löytyy yleensä yhtä 
monta kuin soittajiakin, mutta aina 
päästään yhteisymmärrykseen. 
Musiikkimaku on kaikilla aika lailla 
sama, eikä sen kummempia ristirii-
toja ole syntynyt.

Pelimannien suosio on vuosien 
varrella vain kasvanut. Yleisöä tulee 
konsertteihin ja yhteislaulutapah-
tumiin, vaikka pelimannit ovat ihan 
amatööripohjalla liikkeellä. Suosio ei 
ole noussut päähän, eivätkä soitta-
jat kuvittele itsestään liikoja.

Matkan varrelle on kertynyt useita 
erilaisia tapahtumia. ”Joskus on ol-
lut useampi soittokeikka päällekkäin. 
Ensin on pitänyt kunnialla suoriutua 
Pyhäjoen konsertista ja sitten kaa-
su pohjassa jatkaa Kalajoelle”, Taavi 
Niskanen kertoo. Kerran Pelimannit 
soittivat Nivalan Nuorisoseuran ta-
lolla ja saivat vahvistukseksi Kultai-
sen Harmonikan finalistin Henna-
Maija Kukin. Harvoin pääsee niin 
tasokkaassa seurassa soittamaan.

Mahtava yhteishenki

Pelimanneilla on hyvä yhteishenki, 

Taavi Niskanen on Pyhäjoen Pelimannien kokoaja.
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Pyhäjoen lukion opiskelijat Pariisissa

Mika Waltarin juhlavuosi näkyi Pariisissa. Suomalaiset vetivät Waltari-kävelykierroksia kirjailijan jalanjäljillä. Kuvassa 
Terhi Rissanen (vas.) Helsingin kuvataidelukiosta kertoo Waltarista; pyhajokisista Sonja Anttila (oik.) ja Saara Salmi-
nen ihastelevat lukiolaiskollegan ranskan kielen taitoa.

Napoleon halusi Riemukaaren sotavoittojensa muistomerkiksi. Valtava triumfikaari on vielä 200 vuotta myöhemminkin 
ranskalaisten kansallisylpeyden symboli. Riemukaarelta leirikoulumme alkoi. Terveisin Sari, Paul ja 12 lukiolaista. Kuvat 
lähetimme Suomen kulttuuri-instituutista latinalaiskorttelista.

Eiffelin torni on Pariisin must: se täytyy nähdä ja kokea.

Mika Luoto (vas.) ja Samu Sarpola kahvittelivat kahvila Mabillonissa, jonne sijoittuu Satu Waltarin romaani Kahvila 
Mabillon.

Saint Sulpicen torilla törmasimme moniin julkisuuden henkilöihin: muun muassa Seppo Toivoseen, joka toimi aikoinaan 
Pariisissa radion ja television ulkomaan kirjeenvaihtajana. Nykyisin hän on eläkkeellä. Saimme kuulla oppitunnin siita, 
minkälaista oli toimittajan työ 70-luvulla.
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PYHÄJOEN KUNTA

sunnuntaina 27.4

* klo 10.00 Jumalanpalvelus kirkossa, saarnaa Niko 
Rantanen
veteraanijärjestöjen seppeleen lasku sankarihaudoille

* klo 11.00 Ruokailu ja juhla seurakuntatalolla, juhlapuhe 
Aino Helaakoski

* Kyytiä tarvitsevat voivat ottaa yhteyden Pyhäjoen taksiin 
puh. (08) 437100 pe 25.4 klo 10 mennessä.

Tervetuloa
Pyhäjoen kunta ja Pyhäjoen seurakunta 

Veteraanipäivä

PYHÄJOEN KUNTA
Valtuuston kokous pidetään maanantaina 
28.4.2008 alkaen klo 19.00 kunnanviraston 
valtuustosalissa.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

- Kunta- ja palvelurakenneuudistus / seutuvoimahankkeen 
esittely
- Tarjouksen tekeminen Järventaus RN:o 18:10 ja 
Kirmulankangas RN:o 14:13 metsätiloista / Ostopäätös
- Lukiokoulutuksen haasteet ja mahdollisuudet Raahen 
seutukunnassa -selvitysraportti 14.2.2008
- Lausunto Pro Hanhikivi ry:n kunnallisvalituksesta 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 
hallinto- ja elinkeino-osastolla maanantaina 5.5.2008 klo 9.00 - 
16.00.

Markku Kestilä
valtuuston puheenjohtaja

MA, TI, TO 10-16
KE   10-24
PE   10-03
LA   14-03
SU   12-24

Vanhatie 48
86100 Pyhäjoki
044-3500 540
www.dado.ws

PERJANTAI 25.4.  LAUANTAI 26.4.  SUNNUNTAI 27.4.

Taattua Hurriga-
nes menoa...

Flash Rockin

Liput 7e

SPR:n järjestämät
NAAMIAISET

ja
KARAOKE

* 3 parasta pukua 
palkitaan
* Arpoja

Liput 5e

Päivä lapsille ja lap-
senmielisille 
klo 12 - 17:

Noutopöydästä:
Pizzaa, pastaa, lihapul-

lia, nakkeja yms. herkkuja 
10e

LASTEN KARAOKE

Kaikki laulajat palkitaan!
Mukana myös Peppi!

V  A  P  P  U
VAPPUAATTO 

30.4.
VAPPUPÄIVÄ 

1.5.
Tanssikansan suosikki

Maarit 
Peltoniemi

&
Federal

Liput 7e
Huom! Olemme avoinna 

04.00 saakka

Vappulounas:

Porkkanasosekeitto
Yrttistä porsaan ulko-

filettä
Kermaperunoita
Kahvia/simaa ja tippa-

leipää

13e
Pöytävaraukset 

044 - 3500 540

Tu l o s s a !

L a  3 . 5  p ö y t ä l ä t k ä n

P y h ä j o e n  m e s t a r u u s -

k i s a t .  I l m o tt a u d u  n y t !

PYHÄJOEN KUNTA

Tiehallinto on päättänyt keväällä 2008 suorittamansa 
erikoistarkastuksen jälkeen pienentää Etelänkylän Isosillan 
painorajoitusta kokonaispainoltaan kolmeen (3) tonniin 
rakenteiden heikentymisen vuoksi. 

Painorajoitus astuu voimaan Tiehallinnon päätöksellä 
15.04.2008 lähtien.
Etelänkylän Isosilta kuuluu Pohjois-Pohjanmaan 
kulttuurihistoriallisesti merkittäviin kohteisiin 
Tielaitoksen museosiltana.

Tiehallinto pitää rajoituksen voimassa, kunnes Isosillalle 
saadaan tehtyä laaja peruskorjaus, alustavissa 
suunnitelmissa hankkeen toteutus on 2009 - 2010, jos 
hankkeelle saadaan investointirahoi-tus.

Lisätietoja asiasta antaa Tiehallinto / projektivastaava Terhi 
Mik-konen, puhelin 040 524 8690. 

PYHÄJOEN KUNTA
KUNNANHALLITUS

KUULUTUS 
PYHÄJOEN ETELÄNKYLÄN 
ISOSILLALLE PAINORAJOITUS

Kirjaston asiakaskysely - nyt netissä
Pääkirjaston asiakastyy-

tyväisyyskyselyn lomak-
keet olivat täytettävinä 
pääkirjastolla 7.-18.4. 
Opiskelija Minna Leppälän 
opinnäytetyön tuloksista 
tiedotetaan työn valmis-
tuttua syksyllä. Vastannei-
den kesken arvotun kirja-
lahjakortin voitti Anna-
Leena Kittilä.

S a m a n a i ka i s e s t i  o n 
avoinna Suomen kirjasto-
jen yhteinen asiakaskysely 
verkossa. Osallistua voivat 
Suomen kaikki kirjastot 
- ammattikorkeakoulu- ja 
yliopistokirjastot, monet 
erikoiskirjastot sekä yleiset 
kirjastot.

Verkkokysely on laatu-
aan ensimmäinen, ja sen 
on laatinut Kansalliskirjas-
ton verkkopalvelut. Kaikki 

lähetetty palaute käsitellään 
keskitetysti ja tulokset ra-
portoidaan maakuntatasol-
la. Kyselystä saadaan myös 
kuntatason analyyseja. 
Aineistoa voidaan tarjota 
tutkimuslaitosten käyttöön, 
esimerkiksi opinnäytetöitä 
varten.   

Kysely avautuu Pyhäjoen 
kirjaston kotisivulla  www.
pyhajoki.fi/kirjasto olevasta 
linkistä. Kyselylomakkeeseen 

pääsee, kun täyttää alkuun 
maakunnan (Pohjois-Pohjan-
maa) ja kunnan (Pyhäjoki).

Kuten lomakekyselyssä, 
vastaajan henkilöllisyys ei 
tule näkyviin myöskään 
verkkokyselyssä.

Palautetta odotetaan – nyt 
verkon välityksellä.

Tietoa päihteistä:
alkoholi, huumeet ja tupakka sekä peliriippuvuus

www.paihdelinkki.fi  

Kuulumisten mielipiteet
Mielipidekirjoitusten enimmäis-

mitta on puoli konekirjoitusliuskaa. 
Myös selkeitä käsin kirjoitettuja 
juttuja voi lähettää julkaistavaksi. 
Mielipiteen kirjoittaminen ei tie-
tenkään maksa mitään. Nimimerk-
kikirjoituksia julkaisemme vain to-
della poikkeustapauksissa. 

Kaikkien kirjoitusten mukana pi-
tää olla kirjoittajan nimi, osoite ja 
puhelinnumero. Kirjoitusten va-

linta, otsikointi, muokkaaminen ja 
lyhentäminen jäävät toimituksen 
tehtäväksi. Tekstejä ei palauteta. 

Mielipiteen voi lähettää sähköpos-
tilla suoraan päätoimittajalle osoit-
teeseen sari.rintamaki@pyhajoki.fi. 
Mielipiteen voi lähettää myös fak-
silla 08-4390282 tai postin kautta 
Pyhäjoen Kuulumiset, Koulutie 8, 
86100 Pyhäjoki
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Kun kymmenkunta vuotta sitten lii-
tyin kuoroon ei minulla ollut mitään 
ennakkotietoa millaista kuorossa on. 
Olin kuvitellut, että laulellaan kaikkia 
kivoja lauluja ihan noin vain ja kaikki 
on sangen helppoa. Todellisuus oli-
kin jotain aivan muuta: nuotit kou-
raan ja stemmoja harjoittelemaan. 
Minä nuotinlukutaidoton jouduin 
pikakurssille tyttäreni avustuksella: 
merkkien tarkoitus ja nuotin hyö-
dyntäminen avautui pikkuhiljaa. 
Kuorossa laulaminen alkoi sujua.

Meitä solisevalaisia on liki 30-
henkinen porukka ja johtajana 
toimii ikioma Jukka, joka omaa rau-
taisen hermoston. Sitä testataan 
maanantai-iltaisin klo 19.00 kun 
harjoitukset alkavat: kaikilla on niin 
tavattomasti asiaa toisilleen, kaik-
ki kuulumiset pitää ehtiä vaihtaa 
harjoituksen alussa. Yhteishenki on 
jotain aivan mahtavaa! Rauhallisesti 
johtaja odottelee että pääsee aloit-
tamaan työnsä.Sihteerikkönä toi-
miva Pirkko-vaimo kääntää tyhmät 
kysymyksemme selkokielelle Jukan 
vastattavaksi. Jos kirjallisuudessa on 
olemassa Kreeta-Esko niin Solise-
vassa se on Pirkko-Jukka.

Jukka on meitä koossa pitävä voi-
ma. Häntä on siunattu erilaisilla tai-
teellisilla lahjoilla kuten säveltämi-

Soliseva-kuoro
nen , sanoittaminen, sovittaminen 
ja näytelmien kirjoittaminen jne. 
Vuosien kuluessa on laulettu hänen 
säveltämiään lauluja kuten ’Peiliin 
piirretty’, ’Laulu’, ’Viulu’ ja ’Sade’.

Luku sinänsä on kuoron jättipon-
nistus laulunäytelmä Konstu-Allus-
ta, joka on myös hänen käsialaansa. 
Alussa tuntui että ”onpas paljon 
erityyppisiä lauluja, millainen sop-
pa mahtaa syntyä ja tuleeko ketään 
tuommoista katsomaankaan”, mutta 
epäilykset hälvenivät kun jauhoim-
me lauluja talven ajan ja aloimme 
puheroolien harjoittelun. ”Koska 
meillä itsellä on näin hauskaa niin 
kait se yleisökin tykkää!”

Ja niin kävi. Toista tuhatta katso-
jaa kävi ja ensi kesänä on uusinta-
esitykset edessä.

Soliseva tekee myös yhteistyötä 
seudun sanoittajien ja lauluntekijöi-
den kanssa: runoilija Auni-Marjut 
Karilta ’Sinä rakasta minua’, Antero 
Vuotilta ’Syystunnelma’, ’Juhannus-
yö’, ’Kotiseutu’  ovat uusia, raikkaita 
lauluja. Niitä on mukava laulella!

Tässä tunnelmia ja muistoja päh-
kinän kuoressa. Näitä juttuja on vai-
kea selittää, ne pitää kokea. Liity si-
näkin Solisevaan, meihin laulunlyö-
miin. Meillä on yhdessä mukavaa!  
Näin muisteli Hilkka Koutonen

Soliseva: laulua omaksi ja muiden iloksi

Korkeatasoinen kuoro saa joskus myös konkreettisen 
palautteen. Kuoronjohtaja Jukka Partanen ottaa Solisevan 
puolesta vastaan kiitokset mainiosta esityksestä.

   HILKKA KOUTONEN
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Tähdenvälejä ja tähtihetkiä
* alkujuuriltaan n. 30-vuotias sekakuoro
  (Pirttikosken Sekakuoro - Pyhäjoen Sekakuoro - 
  Soliseva v.:sta 1996 lähtien)
*johtajat: Tellervo Helaakoski, Anita Ainali, 
  Topi Luoto,  Esko Varila, Jukka Partanen
*laulajia n. 30 ,  ikähaarukka 25-70 vuotta
*ohjelmisto kevyt- ja kansanmusiikkipainotteinen, 
 oman seutukunnan runoilijat ja 
 lauluntekijät vankasti mukana
*erityisosaaminen: ”joululaulukuoro”, näyttelevä 
  laulanta
*äänitteet: 
  2004 Peiliin piirretty, 2005 Tähti, tähdistä kirkkain, 
  2006 Virtaa, virtaa!
*2006 Virtaa, virtaa!  (Musiikkinäytelmä)
*2007 Joulumaan virusvaara (Tonttunäytelmä)

Kuorolaisen muistikirjan helmet
Näytelmät
Äänitteiden teko Timo Silvolan kanssa
Yhteisprojektit (Soiva talo, Myötätuuli/Pattijoki, 
Pyhäjoen seurakuntatalon vihkiäiskantaatti)
Perinteiset joulu- ja kevätkonsertit
Yhteiset konsertti- ja virkistysretket

Ensimmäinen koulunjälkeinen 
kuorokokemukseni oli minulle hyvin 
positiivisesti ”kohtalokas”. Suoritta-
essani varusmiespalvelusta Kainuun 
Prikaatissa 1971-1972 minulle tar-
joutui mahdollisuus ilmoittautua 
varusmieskuoroon. Lisävapaa-ajan 
(poikien kesken lintsaus) toivossa 
ilmoitin laulunumerokseni 9 ja sillä 
selvä. Muutama esiintyminen ”sot-
kussa” antoi mukavan palautteen ja 
ilmapiiri kuorossa oli jotenkin eri ta-
valla vahva, jos vertaa siihen, mihin 
olin urheiluporukoissa tottunut.

Lähes kymmenen vuotta myö-
hemmin aloin kuunnella herkällä 
korvalla sukulaisia ja tuttavia, jotka 
lauloivat Pirttikosken Sekakuorossa. 
Kun kuoro muuttui Pyhäjoen Seka-
kuoroksi, uskaltauduin tutkailemaan 
tilannetta. Se oli laakista selvää. Ni-
mittäin se, että kuorolaulu on minun 
musiikkilajini. Useat johtajat, vuosit-
tain hieman vaihtuva laulajaporuk-

Pauli ja Soliseva
ka tai omat elämänvaiheet eivät ole 
koskaan horjuttaneet kiintymystäni 
tähän harrastukseen ja sen parissa 
kokemiini hienoihin hetkiin.

Jukan saapuminen Pyhäjoelle ja 
varsinkin tarttuminen kuoron joh-
toon pitkäjänteisesti ja rohkeasti 
uutta kokeillen ovat taanneet sen, 
että Solisevaksi tiivistynyt poppoo 
on muodostunut jo käsitteeksi jou-
kolle pyhäjokisia. Vuosi vuodelta 
nousseet tavoitteet ja myös onnis-
tumiset ovat mielestäni kasvattaneet 
kuorolaisista myönteisen ja varmasti 
yhteen hiileen puhaltavan ryhmän.

Tässä kehityksessä mukana olleena 
paljasjalkaisena pyhäjokisena tun-
nen tervettä ylpeyttä Solisevasta 
ja sen jokaisesta jäsenestä. Jukan 
oman tuotannon ansiosta meillä 
on ollut lähestulkoon joka vuosi 
mahdollisuus esittää uunituoretta 
ja jäljittelemätöntä musiikkia tässä 
Pyhäjoella ja lähialueella. Useat 

teemaprojektimme ovat mielestäni 
ainutlaatuisia laajemminkin tarkas-
teltuina. Esimerkkeinä Aunimar-
jut Kari + Kai Chydenius, Jukka 
Kuoppamäki, ”Peiliin piirretty + 
”Tähti, tähdistä kirkkain”-levyt.

Täysin uusi luku Solisevan vaihei-
siin kirjoitettiin kesällä 2006, jol-
loin saimme valmiiksi ”Virtaa, vir-
taa!”-musiikkinäytelmän. Tuona ke-
sänä minusta itsestäni löytyi paljon 
uutta, niin kuin varmaan jokaisesta  
”Virtaa-poppooksi” lajentuneen 
joukon jäsenestä. Moni ennestään 
tuttu ns. hyvänpäivän tuttu perus-
pyhäjokinen muuttui tuona kesänä 
läheiseksi ja merkittäväksi ystäväksi. 
Esimerkiksi Rajaniemi tuntui siirty-
neen kilometritolkulla lähemmäksi 
Rautiperää. Toisin sanoen näytel-
mä lähensi meitä toisiimme, ja siinä 
mielessä projekti on varmasti eräs 
merkittävimmistä kulttuuriteoista 
kautta aikain täällä Pyhäjoella. Sii-

nä on tallessa legendaarisen Allun 
lisäksi valtava määrä pyhäjokisten 
tuntoja liikuttavaa lähihistoriaa, niin 
vaikeita kuin yleviäkin hetkiä.

Juuri tuon Virtaa,virtaa!-näytelmän 
kirjoittaminen ja sen laulujen sävel-
täminen osoittavat mielestäni Par-
tasen Jukan poikkeuksellisen kyvyn 
tajuta asioiden syy ja seuraus-suh-
teen ja ymmärryksen historian kulun 
vääjäämättömistä traumoista. Kun 
siihen lisää hänen valtavan suuren 
sydämensä,  jolla on voimia kovien 
vaiheidenkin jälkeen tarjota meille 
pyhäjokisille jatkuvasti myönteisiä 
ja aitoja kulttuurielämyksiä, voi var-
maan kaikkien puolesta todeta, ettei 
se ”director musices”-arvonimi olisi 
voinut paremmin kohdalleen osua.

Me kaikki kuorolaiset voimme tällä 
hetkellä erinomaisesti, koska sydän 
ja keuhkot, Jukka ja Pirkko, näyttä-
vät jaksavan vallan mainiosti.

Pirttikosken Sekakuoro Pyhäjoen Sekakuoro 

Äänitys on tarkkaa puuhaa

Tarpeellinen lepotuokio kovan urakan lomassa

Virusvaaran torjuminen vaatii tuumaustuokion
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Motoristikirkko Pyhäjoen kirkolla vappuna 1.5. 
klo 12.00 kuudennen kerran

Moottoripyörien perinteisen ajo-
kauden alussa Pyhäjoki MC ja Py-
häjoen seurakunta järjestävät Moto-
ristikirkon vappuna, 1. toukokuuta 
2008 klo 12.00.  Kokoontuminen 
Etelänkylän Seo:lle (opastus 8-tiel-
tä) klo 11.30, mistä ajamme paraa-
tiajona Etelänkylän Isosillan kautta 
Vanhaa tietä Pyhäjoen kirkkoon.

Tänä vapunpäivänä vietämme myös 
helatorstaita, joten Motoristikirkko 
on myös seurakunnan pääjumalan-
palvelus ja toimitetaan perinteisesti 
ulkoilmatapahtumana. Motoristikir-
kossa saarnaa Oulaisten, moottori-
pyörailevä, nyt virkavapaalla oleva 

kirkkoherra Matti Hirvilammi, litur-
gina on kirkkoherra Jukka Malinen 
ja motoristin puheenvuoron pitää 
Antero Tiirinki. Jumalanpalveluksen 
jälkeen on kirkkokahvit seurakun-
tatalolla. Kahviraha menee kummi-
lapsitoimintaan Intiassa Operaatio 
Ruutin kautta.

Motoristikirkossa laulua johtaa 
kanttori Mika Jaakola nuorten lau-
lu- ja soitinryhmän kanssa.

Odotamme, että motoristihenkis-
ten lisäksi kirkkoon saapuu myös 
jalan ja autoilla tulevia. Heille on 
puhujalavan läheisyyteen varattu 

ulkopenkit.

Motoristikirkossa pyydämme var-
jelusta alkavan kesän matkoille ja 
tahdomme osoittaa huomaavaisuut-
ta liikenteessä kaikille siellä kulke-
ville. Samalla pyydämme siunausta 
elämällemme.

Tapahtuma on kasvattanut suosio-
taan vuosi vuodelta ja viime vuonna 
tapahtuma keräsi lähes 200 moot-
toripyörää. Kaukaisimmat osallistu-
jat olivat Kajaanista, Oulusta ja Kok-
kolasta saakka. Tapahtuma on lähte-
nyt liikkeelle, koska 3300 asukkaan 
Pyhäjoella on aktiivinen mp-kerho, 

joka haluaa järjestää jäsenilleen 
monitahoista toimintaa. Yhteistyö 
seurakunnan ja motoristien välillä 
on saanut aikaan jo kuudennen mo-
toristikirkon.

Veteraanikeräys 2008
Sotiemme veteraanit 2008 -keräys 

suoritetaan Pyhäjoella koko pitäjän 
alueella lauantaina ja sunnuntaina 
26.-27. huhtikuuta.  Keräys ajoittuu 
kansalliseen veteraanipäivään, jota 
vietetaan ensi sunnuntaina.

Keräyksen suorittavat tänä vuonna 
Pyhäjoen 4H -kerholaiset, jotka näin 
osoittavat kiitollisuutensa ja kunni-

oituksensa sotiemme veteraaneja 
kohtaan.

Kaikki kerätyt varat jäävät paikka-
kunnalle ja niiden oikealla kohdenta-
misella voidaan helpottaa heikoim-
massa asemassa olevien sotiemme 
veteraanien elämää.

Tavoitteena on, että kaikki sotiem-
me veteraanit ja sotalesket voisivat 

elää itsenäisesti omissa kodeissaan 
mahdollisimman pitkään.

Toivomme, että pyhäjokiset ot-
taisivat keräyksen hyvin vastaan ja 
varaisivat sopivaa rahaa keräyksen 
helpottamiseksi.

 
Keräysterveisin
Veikko Kudjoi

Kasvissyöjät
TIINA-RIITTA AHONEN, SIRPA 
HELANDER, PYHÄJOEN YLÄASTE

13-vuotiaat tytöt Aino-Riikka 
Keskitalo ja Netta Pirkola alkoi-
vat kasvissyöjiksi vuosi sitten elo-
kuun alkupuolella. He eivät tehneet 
päätöstä yhdessä, vaan omasta tah-
dostaan. 

”Ihminen pystyy ihan hyvin elä-
mään ilman lihaakin, ja lihanjalos-

tus vie paljon luonnonvaroja”, ker-
too Aino-Riikka. Heidän mielestään 
on melko epäilyttävää, kun ihmiset 
päättävät, milloin eläimet kuolevat. 
Ihmisille on kuitenkin aina toivottu 
pitkää ikää, mutta toisaalta tytöt ei-
vät ole kuitenkaan pohtineet asiaa 
sen tarkemmin. 

Netta sanoo, ettei syö ollenkaan 
lihaa, mutta tilalla hän käyttää mo-
nenlaisia kasviksia ja kanamunia. 

Aino-Riikka lisää siihen, että hän 
syö kaikkea muuta paitsi punaista 
lihaa.

Jos kotona on tehty liharuokaa, 
tytöt valmistavat itse annoksensa. 
Kaveripiiri ei ole muuttunut kasvis-
ruokavalion takia. Ensiksi vanhem-
mat ajattelivat kasvissyönnin olevan 
turhaa, mutta nykyisin arvostavat 
tyttäriensä päätöstä.  

Jaakko Meriläinen ilahdutti 
kantelekonsertilla Jokikartanossa

Haapavetinen tämän kevään yli-
oppilaskokelas Jaakko Meriläinen 
konsertoi Jokikartanossa 39 -kieli-
sellä kanteleella. Jokikartanon sali oli 
aivan täynnä innokkaita kuulijoita.

 
Meriläinen on soittanut kannelta 

8 vuotta. Hän on osallistunut myös 
valtakunnallisiin kilpailuihin. Viime 
kesänä hän oli kolmas perinteisen 
kanteleensoiton kisassa Jyväskyläs-
sä. Kilpailuissa osanottajia oli sata.

Haapavesi on tunnettu kantelepi-
täjä, siellä on noin sata kanteleen-
soittajaa. Haapavedellä toimii myös 
Jokilaaksojen kanteleyhdistys. 

Meriläinen soittaa myös Jokilaak-
sojen kanteleet -nimisessä yhtyees-
sä, jossa on 8- 12 soittajaa. Yhtye 
on myös tehnyt cd- levyn. 

Meriläisen mukaan kannel on 
monipuolinen soitin, sillä voi soit-
taa hyvin monenlaista musiikkia, 
kansanmusiikkia, klassista, polk-
kaa, hengellistä jne. Hän on myös 
säveltänyt kaksi teosta, jotka ovat 
esityslistalla.

Jaakko Meriläinen konsertoi yksin 
ja yhtyeensä kanssa. Hänet voi pyy-
tää pientä palkkiota vastaan soitta-
maan esimerkiksi syntymäpäiville tai 
muihin tilaisuuksiin.

VUOKKO LUKKARI

Netta Pirkola (vas.) ja Aino-Riikka Keskitalo ovat olleet kohta vuoden kasvissyöjiä.

Yksin urheilua
REETA-MARI LOUKUSA

Raahen Vesan väreissä kilpaileva 
Katja Korpela osallistui viime kesä-
nä kävelyn SM-kisoihin Kauhavalla. 
Odotetusti hän ylitti ensimmäisenä 
maaliviivan; hänet kruunattiin 3000 
metrin kävelyn Suomen mestariksi.

Luonnollisesti Korpela sijoittaa 
Suomen mestaruuden ykkössaa-
vutuksekseen, mutta parhaaksi kä-
velyksi hän ei sitä sijoita. ”Kävely 
ei tuntunut teknisesti niin hyvältä, 
mutta totta kai Suomen mestaruu-
desta pitää olla tyytyväinen”, hän 
kuittaa.

Sisarusten jalanjäljissä

Katja aloitti kävelemisen 10-11-
vuotiaana. Hän kävelee niin sano-
tusti vanhempien sisarustensa ja-
lanjäljissä, sillä hänen isosiskonsa 
Sonja ja isoveljensä Matias ovat 
myös menestyneet loistavasti käve-
lyssä. Takaa tulee pikkusisko Julia, 
joka myös harrastaa kävelyä.

Kävelemisen ohella Katja hiihtää 
kilpaa. Kahden lajin harrastaminen 
ei tyttöä lannista; päinvastoin se tuo 
vaihtelua harjoitusohjelmaan ja la-
jeista on hyötyä toisilleen. ”Ainoana 
haittana on se, että kävely meinaa 
unohtua talven aikana, mutta se pa-
lautuu nopeasti mieleen muutaman 
harjoituksen jälkeen”, hän tähden-
tää. Lajivalintaa Katja ei ole maltta-
nut vielä tehdä. 

Harjoituspaikat ovat Pyhäjoella 
vähissä, varsinkin rataharjoitukset 
pitää lähteä tekemään Raaheen. 
Parempi urheilukenttäkin olisi tar-
peellinen. ”Hiihtomahdollisuudet 
ovat aivan kelvolliset (jos on lunta 
siis), toisaalta mäkiä saisi olla enem-
män”, Katja virnistää. Hän on myös 
tyytyväinen hiljattain perustettuun 
urheiluseuraan Pyhäjoen Wirtaan, 
sillä lapsille löytyy toimintaa ja oh-
jattua harjoittelua.

Minä olisin halunnut olla keiju,
mutta joudun olemaan koivu.

Keijuilla on hopeasiivet ja harsohameet,
siitä en kyllä toivu!

Kevätjuhlanäytelmissä
keijuina tanssii aina muut.

Minä olen siellä missä
seisovat hiljaiset lehtipuut.

    - Eppu Nuotio-
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Ilmoitushinnat  (hintoihin lisätään alv 22%)
 >> 0,30 €/pmm, värihinta 0,35 €/pmm  
  toistohinta 0,25 €/ pmm, minimikoko 35 pmm
 >> Puoli sivua: 100 € >> Koko sivu: 150 €
 >> Järjestöpalsta: 30 €/vuosi
Aikataulut ja ilmoitusehdot

Lehteen tarkoitettu aineisto on toimitettava vasemmalla olevan aikataulun mukaisesti. Aineiston voi 
toimittaa myöhemminkin, mikäli siitä on toimituksen kanssa sovittu. Mikäli ilmoitusaineisto saapuu 
myöhässä, eikä siitä ole ennalta sovittu, perimme kaksinkertaisen hinnan. Myös järjestöpalstalle 
tulevat ilmoitukset pitää toimittaa ajoissa, myöhästyneestä aineistosta perimme 10 € lisämaksun. 
Emme voi taata myöhässä saapuneen aineiston ilmestymistä. Emme vastaa puhelimitse tulleiden 
ilmoitusten virheistä. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisessa sattuneesta 
virheestä rajoittuu enintään maksetun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta 
on tehtävä seitsemän vuorokauden kuluessa julkaisupäivästä.

PYHÄJOEN

KUULUMISET

Seuraava lehti
(nro 18) ilmestyy
 >> keskiviikkona 30.4.2008
Aineisto toimitettava
 >> perjantaihin 25.4.2008
  klo 17.00 mennessä
Levikki
 >> vko 17: 1780 kpl
 >> vko 18: 1780 kpl

Painopaikka: Pyhäjokiseudun Kirjapaino Oy, Oulainen
Lehden jakelu: Raahelainen, ilmoitukset jakeluhäiriöistä puh. 2112 510 tai 2112 520

Puh: (08) 4390 244
Fax: (08) 4390 282

www.pyhajoki.fi/kuulumiset
kuulumiset@pyhajoki.fi

Taittajat:  (08) 4390 244
Päätoimittaja:  (08) 4390 242
Taloussihteeri:  (08) 4390 470

Toimitus on paikalla ma–ti klo 15–17

Sari Rintamäki 
Jenna Saario / Piia Laitinen 
Eetu Kupulisoja / Ville Korpela / Arvo Helanti 

PÄÄTOIMITTAJAT:
TOIMITUSSIHTEERI:

TAITTAJAT:

Julkaisija: Pyhäjoki Data Oy
ISSN 0788-6071

Seurakunta tiedottaa  Järjestöt toimivat Kalenteri
Eläkeliiton Pyhäjoen yhdistys 

ry.  Harmaahapset harjoittelevat 
Iltaruskossa tiistaina 29.4.klo 18 
Nuotit mukaan. Tervetuloa.

Hanhikiven Kiertäjät: Halli-
tuksen kokous sunnuntaina 27.4 
klo 18 renkituvalla.

VJN/LJN ti 29.4. klo 19:00 
Renkituvalla. Asiaa tulevista ta-
pahtumista, tulethan paikalle.

MLL:n perhekahvila keskiviik-
koisin monitoimitalon kahviossa, 
käytössä myös salin 1 lohko.

 Ke 23.4. MLL:n kevätkokous. 
Ke 30.4  Ei kahvilaa. Ke 7.5 Las-
ten hiustenleikkausta. Ke 14.5 
Swipe- tuote-esittely, Sari Nuo-
rala. Ke 21.5 Kevätkauden päät-
täjäiset. Tervetuloa!

Järjestämme kevätretken Ou-
laisten uimahalliin la 26.4. Läh-
tö n. klo 10.00 ja paluu n.klo 
14.00. Tiedustelut ja varaukset 
Susanna Kallio 050-3227986 

Pyhäjoen Kaatuneitten 
omaiset, Sotainvalidit, Sota-
veteraanit, naisjaostot ja kan-
nattajajäsenet.  Kansallinen 
veteraanipäivä su 27.4.  Juma-
lanpalvelus klo 10, jonka jälkeen 
sankarihaudoilla käynti ja juhla 
seurakuntatalolla. Tervetuloa!

Pyhäjoen Metalli ao.351  
Koko perheen retki Alavieskan 
Linnakalliolle la 24.5. Lähtö 
kimppakyydillä Eväskontin edes-
tä klo 16.30. Perillä patikointia, 
uintia, savusauna lämpimänä, 
kahvittelua ja makkaranpaistoa. 
Mukaan sauna ja uinti varusteet 
ja omat juomat. Ilm. to. 8.5. 

menn. Sallille puh. 433655 tai 
040 8658291

Liittokokousvaalien uudet 
uurnavaalin äänestysajat ovat: 
Torimökki Puhtola su 27.4. klo 
15 -17 ja ti 29.4. klo 14 - 16 
PikoTeknik kahvihuone ma 28.4. 
klo 13.50 - 14.10, Diamond 
Blade kahvihuone  ti 29.4. klo 
13.45.13.55. Osasto 351 arpoo 
kaikkien Liittokokousvaaleissa 
äänestäneiden jäsentensä kes-
ken 30e ja 20e lahjakortin ja 
Oulun piiri arpoo 2500e lah-
jakortin.  Muista ottaa postissa 
tullut todistus äänioikeudesta 
mukaasi! Kannattaa käyttää ää-
nioikeutensa!

Pyhäjoen metsästysseura. 
Hirvenpyyntiin halukkaat: ilm. 
hirvivääpelille huhtikuun lop-
puun mennessä puh. 0400-
383858, sähköposti raino.
peltoniemi@kotinet.com

Pyhäjoen Silmu: Päiväkahvit 
juodaan Helinä ja Tapio Ollilan 
luona os. Peräntie 11 tiistaina 
29.4. klo 13.00. Tervetuloa!

Raahen Kuulonhuoltoyh-
distys ry. Kuulon lähipalvelua 
Pyhäjoen Palvelutalo Jokikarta-
nossa tiistaina 29.4 klo 14-15. 
Ohjausta ja neuvontaa kuuloon 
liittyvissä asioissa. Saatavana 
mm. paristoja. Tervetuloa! 

SPR Pyhäjoen osasto Ys-
tävänpäivän naamiaiset jäivät 
pitämättä tilanpuutteen vuoksi, 
nyt asia korjaantuu. SPR:n naa-
miaiset ovat Dadossa la 26.4.  
Tervetuloa naamioituneena tai 
ilman!

Kuollut:  Jouko Johan Maijala 
Parhalahdelta 77 v 2 kk 12 pv

Kastettu: Satomaa Petra Mat-
leena ja Pihla Matilda

Helatorstain jumalanpalve-
lus kirkolla klo 12 motoristikirk-
kona (saarna Matti Hirvilammi 
Oulaisista). Kävellen ja autoilla 
tuleville on varattu penkkipaik-
koja.

Pirttikosken lähetysompelu-
seura ja rukoushuoneen vuo-
sikokous Pirttikosken rukous-
huoneella to 24.4. klo 19 

Veteraanipäivä su 27.4. al-
kaen jumalanpalveluksella 
kirkossa klo 10 (kirkkokuoro 
avustaa). Käynti sankarihau-
doilla, minkä jälkeen veteraani-
juhla seurakuntatalolla

Kamarimusiikkikonsertti 
srk-talolla su 27.4 klo. 15.00. 
Susanna Tuhkala, sopraano; 
Sanna Smolander, piano; Johan-
na Kiviharju, huilu; Visa Smolan-
der, viulu

Naistenilta Sarpatissa su 27.4 
klo 17. Kävelylenkki ja mukavaa 
yhdessäoloa.

Lähetyskökkä srk-talolla 
maanantaisin klo 18

Perhekerho Sarpatissa ti 
29.4. klo 10-12 Friendtex-esit-
tely, Sirpa Bergman

Ystäväkerho seurakuntatalol-
la 30.4 klo 13.

Gospel-kuoro Sarpatissa ke 
23.4. klo 18

Kirkkokuoro seurakuntata-
lolla keskiviikkoisin klo 18.30

TULOSSA:
Motoristikirkko Pyhäjoen 

kirkolla to 1.5. klo 12. Lähtö 
paraatiajona SEO:n pihalta van-
han sillan kautta  klo 11.40

 
VARHAISNUORTEN KER-

HOJA:
Sarpatissa:
Poikakerho tiistaisin klo 17-

18.30
Tyttökerho torstaisin klo 

16.30-18.00

 
Monitoimitalolla:
Sählykerho 3.-6.luokkalaisille 

monitoimitalolla perjantaisin klo 
15-16. 

Pirttikosken koululla:
Puuhakerho (1.-4.lk) keskiviik-

koisin klo 17.30-19.00
Toimintakerho 3.-7.lk torstaisn 

klo 17.30-19.00
 
Yppärissä
Tyttökerho 1-4lk torstaisin klo 

16-17.30
 
NUORET:
- Peli-illat monitoimitalolla  tiis-

taisin klo 19-21 (sählyä)
- Gospel-kuoro Sarpatissa ke 

23.4. klo 18
- Gospel-cafe Sarpatissa pe 

25.4. klo 19
- Nuortenilta Sarpatissa la 

26.4. klo 19

Herättäjäjuhlat Espoo 4-
6.7.2008. Linja-autokuljetus 
Raahe-Pyhäjoki-Oulainen-Yli-
vieska-Nivala. Hotelli Majoitus 
Scandic Espoo kaksi vuorokautta 
Hinta,noin  160 euroa. Sitovat  
Ilmoittautumiset: 4.5. mennessä 
Saarenpää puh. 08-435475 tai 
044-3754005 

RY: Hartaus Jokikartanossa 
to 24.4. klo 13.30 (Markku 
Nuorala). Kevätmyyjäiset ry:
llä la 26.4. klo 11.30 alkaen 
ruokailulla, myynti klo 12.00. 
Raamattuluokka A-ryhmä Pasi 
Impolalla klo 19.30 ja Y-ryhmä 
Liisa Heikkilällä klo 20.00. Py-
häkoulu Veikko Ahosella su 27.4. 
klo 12.00

Kirkkoherranvirasto avoinna 
ma 9-13, ti 12-16, ke 12-16 p. 
433119 Tarvittaessa voitte so-
pia virastoasioista muulloinkin 
ja ottaa tarvittaessa yhteyttä pa-
pistoon: Jukka Malinen p. 040-
5050016 / 434414 tai Niko 
Rantanen 050-328810

* kirjastossa ti 29.4. saakka 
Valo voittaa, Ultramarin- tai-
deyhdistyksen näyttely: ma, to 
11-16, ti, ke, pe 13-20. Raahe-
opiston kevätnäyttely 2-15.5. 
Näyttelyyn tulevat työt on tuo-
tava omalla nimellä varustettuna 
näyttelytilaan tiistaina 29.4 klo 
16-20.

* to 1.5 klo 12 Vapun Mo-
toristikirkko. Kokoontuminen 
Etelänkylän Seolle klo 11.30, 
mistä paraatiajona Etelänkylän 
Isosillan kautta Vanhaatietä kirk-
koon. Järj. Pyhäjoki MC ja srk. 
Tiedustelut: Antero Suni 040-
5578590

* la 3.5 klo 5-13 Tornien tais-
to, lintujen kevätmuuttolasken-
taa Parhalahden kalasataman 
lintutornissa, www.birdlife.fi

* la 24.5 klo 12-24 Tervon ka-
lasatamassa Haukikuninkuuskisa. 
Kilpailukala: hauki. Kalastus ta-
pahtuu soutuveneestä heittäen 
tai soutaen keinotekoista syöt-
tiä käyttäen. Yksi vapa/kalastaja. 
Sarjat: Yleinen 20e, Nuoret 10e. 
Tiedustelut: Petteri Leppälä puh. 
0400-589494, Jari Tuikkala 
puh. 0400-914007.

* kesätapahtumatiedot vap-
puun mennessä Luokkasen Mar-
jolle puh. 044-7390234, marjo.
luokkanen@pyhajoki.fi 

Helluntaiseurakunta
Hyvän Sanoman ilta to 24.4. klo 18
Etelänkyläntie 107. 
Mukana Miika ja Sanna Järvelä.
Tervetuloa!

TIEKOKOUS
 

Parhalahden Marttalan yksityistien kunnostamisesta
sunnuntaina 27.4.08 klo 19 

Arto Karsikolla, Marttalantie 28 A.
 

Kaikki tieosakkaat tervetuloa!

MLL:n uimahalliretki Oulaisiin la 26.4. 
Lähtö klo 10.00 Shelliltä ja paluu klo 14.00. 
Jäsenille matka ilmainen ja muille matkan 
hinta 2 euroa/ henkilö. 
Ilmottautumiset Susanna Kallio 050-3227986

Lounas tarjoillaan noutopöydäs-
tä klo 10.00 - 15.00 ja hintaan 
sisältyvät runsas salaattipöytä, 
leipä, maito, vesi ja jälkiruoka.

Kysy myös edullisia 10 lounaan 
lounasvihkoja!

28.4. MAANANTAI:
Kanakeitto 6,50e
Pasta carbonara 8,50e

29.4. TIISTAI:
Lihakeitto 6,50e
Uunisei 8,50e

30.4. KESKIVIIKKO:
Sipulikeitto 6,50e
Uunimakkara  8,50e

1.5. VAPPUPÄIVÄ:
Porkkanasosekeitto
Yrttistä porsaanulkofilettä kerma-

perunoilla. 
Kahvi/sima ja tippaleipiä 13e
2.5. PERJANTAI:
Kasvissose  6,50e
Oskarinleike 8,50e

KOKOUSKUTSU
Teerelän yksityistien tiekunnan vuosikokous 

pidetään 8.5.2008 Iikkalassa klo 19.00.
Vuosikokouksessa käsitellään yksityistielain

64 §:ssä luettuja asioita.
tiehoitokunta

Koulujen ruokalista 
viikolle 18

Ma 28.4.: broilerikastike, riisi, salaatti
Ti 29.4.:   lohikiusaus, salaatti
Ke 30.4.: hernekeitto, pehmeä leipä, leike, munkki
To 1.5.:   (vappu)
Pe 2.5.:  makkarakeitto, leipä, leike, soppa

KEVÄTMYYJÄISET RAUHANYHDISTYKSELLÄ

lauantaina 26.4.2008 alkaen ruokailulla klo 11.30
myynti pöydistä klo 12.00

lihakeittoa, hernekeittoa,
munkkeja, simaa, kahvia,

leivonnaisia ym. ym.
narutusta, arpoja, lapsille ongintaa

TERVETULOA!

Pyhäjoen Kalastajainseura ry
sääntömääräinen kevätkokous

 
Perjantaina 2.5. Puhtolassa klo 18.30

Johtokunnan kokous 17:00
 

Johtokunta

Lihakunnan jäsen,
muistathan äänestää oman alueen ehdokasta 
edustajiston vaaleissa.
Ehdokas Toni Kippola n:o 11

MTK-Pyhäjoki
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EVÄSKONTTI 
Vanhatie 44, 86100 Pyhäjoki
(08) 433 186, toni.perala@k-market.com

Palvelemme:
ma–pe 8–21, la 8–18, su 12–21

TARJOUKSET VOIMASSA
TO–LA

VAIN TORSTAINA 24.4. VAIN PERJANTAINA 25.4. VAIN LAUANTAINA 26.4.VAIN LAUANTAINA 26.4.

HK AITO
NAKIT

500 g

500
2 x 2-pack

VARHAISKVARHAISKAALI 
UNUNKARI

1 LK

199
kg

kg

299
pkt

799

SERLA
WCWC-PAPERI

30 rll

rs

099
pkt

PALVELUSTA:

TUORE
NAUDAN

 PAISTI

799
kg

säkki

199
pkt

JUISSI
MEHUT

1L

200
4 prk200

10 prk

INGMAN
PERINTEINEN

JOGURTTI
150g

1 / talous399
kg

JUSSILAN 
KANANMUNAT

10 kpl

099
kenno

JUHLAMOKKA
KAHVI

500 g

EUROSHOPPER
EDAMJUUSTO

1 kg

049
pkt

PIRKKA
GRILLIMAKKARA

400 g

2 / talous

PIRKKA 
MAUMAUSTETUT 

KERMAKERMAJÄÄTELÖT 
1 L

ETUSI

120120

1899

OLVI
III-OLUT
24 x 0,33 L tölkki

24-pack

COCA-COLA
4 X 1,5 L

myös light ja zero

2 / talous

sis.pantit 3,60

sis.pantit 1,60

699
kg

TUORE 
LOHIFILEE

Norja

399
pkt

HAAPALAN
JUUSTOLEIPÄ

500 g

PIRKKA
NAUDANNAUDAN JAUHELIHA

PERPERHEPAKKAUS
700 g

399

SUNNUNTAI-EXTRA!

2 / talous

PIRKKA
RUUSUT
10 kpl

299
kimppu

1 / talous

2 / talous

1 erä / talous

ETUSI

158158

ETUSI

100100

rs

TÄMÄ ON 

TOSI HALPA!

ORVOKKI
AMPPELIMIX
Suomi

590
kpl

1 erä / talous1 / talous

TÄMÄ ON 

TOSI HALPA!

TÄMÄ ON 

TOSI HALPA!

TÄMÄ ON 

TOSI HALPA!

TÄMÄ ON 

TOSI HALPA!

TÄMÄ ON 

TOSI HALPA!


