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JANI RAUTIO

Rauhallisuutta, tunnetta, 
tahtoa, taitoa, nippu koke-
muksia ja ripaus vaatimat-
tomuutta. Näistä asioista 
muodostuu tämän hetken py-
häjokisista jääkiekkoilijoista se 
nimistä suurin: Aku Kestilä, 
Oulun Kärpät. 

Kaikki alkoi noin 10 vuotta 
sitten, kun Aku oli peruskou-
lun ensimmäisillä vuosiluo-
killa. Lumi teki tuloaan maa-
han. Kunnanmiesten oli aika 
asettaa jäähallin jää kuntoon 
ensi talven koitoksia varten. 
Alkuun mentiin siniviivan ja 
päätyviivan väliin muodos-
tetussa pikku kaukalossa, ja 
hiljalleen siirryttiin koko kau-
kalon peleihin. Niistä hetkistä 
Aku sanoo muistavansa miltei 
kaiken: ”Muistan ne pelit PJK:n 
junnupaidassa kuin eilisen päi-
vän. Niissä sattui ja tapahtui 
kaikenlaista. Kuten esimerkiksi 
omasta päästä ammuttu maali 
ja pari muuta mieleenpainuvaa 
maalia ovat jääneet erityisem-
min mieleen. Ja sitten kentän 
ulkopuolella kaverien kanssa 
oleminen aina iltamyöhään 
asti.”

Vaikka juuri noihin aikoihin 
eli suunnilleen vuosina 2002 
- 2004 paikkakunnan paras-
ta ja yleisöä vetävämpää jää-
kiekkoa tarjosikin edusjouk-
kue ll-divisioonan otteluilla, 
saattoi muutama junnupelien 
tarkkailija huomata Aku Kes-
tilän kehityksen jo kilometri-
en päähän. Kiekko tuli oman 
maalin taakse. Pakki antoi 
avaussyötön, kiekkoa luisteli 
hakemaan numero 13. Matka 
kohti vastustajan päätyä alkoi 
oikealta laidalta kaukaloa, kes-
kialueen kohdalla kaarrettiin 
vasemmalle ja ylitettiin vas-
tustajan siniviiva. Lopulta lau-
kaus lähti b-pisteen kohdalta 
kohti takanurkkaa ja aiheutti 
vaaratilanteen. Saatikka sitten 
maalin. Tämä Akun liike näh-
tiin useaan otteeseen, ja kehi-
tys kasvoi sitä mukaa. Lopulta 
yhteydenottoja alkoi kuulua 
sekä Raahesta että Kalajoelta. 

Tie Oulun Kärppiin

Vuoden 2010 keväänä pe-
ruskouluvuodet tekivät lop-
puaan ja oli aika aloittaa ke-
vään yhteishaut. Ykköshauksi 
nousi Kastellin urheilulukio 
Oulusta.

”Se tuntui siltä oikealta vaih-
toehdolta”, hän kommentoi 
hyvin yksinkertaisella vasta-
uksella.

Aku Kestilä on velikulta, 
jota on vaikeaa kuvitella huo-
notuulisena - paitsi maalin-
edustakahinoissa. Kaukalon 
ulkopuolella hänellä on mil-
tei poikkeuksetta aina hymy 
kasvoillaan. Nyt hymyyn on 
kuitenkin aivan erityinen syy. 
Tämä kausi on nostanut nuo-
ren 16 -vuotiaan tekijän pois 
Kalajoki - Raahe välisten kau-
kaloiden luota Tällä hetkellä 
hän pelaa joukkueessa, jota 
kutsutaan ylemmällä sarja-
tasolla "puolisuomen jouk-
kueeksi", Oulun kärpät. Tie 
Kärppiin ei ollut helppo. En-
nen sitä oli näytettävä todel-
liset kykynsä Oulun Kärpät B-
juniorit päävalmentaja Lauri 
Merikivelle. 

”Valmentajamme on var-
maankin yksi rauhallisimmista, 
ellei jopa rauhallisin valmenta-
ja, mitä minulla on koskaan ol-
lut. Ja hän myös osaa asiansa 
ja ymmärtää, jos teet virheitä”, 
Kestilä toteaa ja osoittaa kai-
ken kunnioituksen niille mah-
dollisuuksille, joita Kastellin 
urheilulukio ja Oulun Kärpät 
hänelle yhdessä antavat.

Itse opiskelut lukiossa tup-
paavat joskus unohtumaan 
jääkiekkoilun takia. Vapaa-
aikaa ei yleensä kovin paljoa 
jääkään. Mutta yksinkertai-
sesti ne asiat on saatava mah-
tumaan yhteen.

”Kyllähän se jääkiekkoilu 
jonkin verran häiritsee kou-
lunkäyntiä tai oikeastaan aika 
paljon. Mutta kyllä koulun-
käyntiinkin täytyy saada aikaa 
jostain. Ja jos ei muuten, niin 
kirjat mukaan pelireissulle.”

Tällä kaudella Oulun Kär-
pissä 20 pelissä tehot 6+1 
nakuttanut kolmosketjun 
sentteri ei voi muuta kuin 
ihailla sitä asennetta ja jouk-
kuehenkeä, mikä Kärppien 
B-junioreissa piilee. Aku pal-
jastaa myös, että edustus-
joukkuetason tapaiset jäynät 
ovat yleisiä myös hänen edus-
tamassaan joukkueessa. 

”Joukkuehenki on kerrassaan 
loistava. Kaikki voivat sanoa 
kaikille, mitä haluavat, ilman, 
että heti tulee jotain noottia 
tai sanomista siitä. Ja jäynät, 
hah nehän ne vasta yleisiä 
ovatkin.”

Tuppukylästä parrasvaloihin

Maajoukkueen mies

Ei kuulu myöskään unohtaa 
sitä, että Aku Kestilä on valit-
tu muutamaan otteeseen mu-
kaan myös alle 17-vuotiaiden 
maajoukkueleirille ja sitä mu-
kaa kansainvälisiin turnauk-
siin. Viimeksi hän oli mukana 
pari viikkoa sitten Moskovas-
sa pelattavassa turnauksessa. 
Myös tuleviin talviolympia-
laisiin Tshekkeihin hänellä on 
jonkinlainen toivon kipinä vie-
lä olemassa.

”No ei minulla ole ollut kuin 
yksi leiri ennen Moskovan pe-
lireissua Vierumäellä, jossa oli 
3 Suomen joukkuetta + Sveit-
si. Eli siellä tuli yksi kansainvä-
linen peli ja pari viikkoa sitten 
käytiin Venäjällä pelaamassa 
neljän maan turnauksessa, 
jossa pelasivat meidän (Suo-
men) lisäksi Tshekki, Ruotsi 
ja Venäjä. Sitten suurin osa 
lähtee Tsekkeihin talviolym-
pialaisiin. Sinne en kuitenkaan 
päässyt, mutta olen varasijal-
la, jos jollekin käy jotain. Ei kai 
tästä voi muuta kertoa, kun ei 
ole sitä kokemusta niistä pii-
reistä”, hän toteaa hyvin vaa-
timattomasti. 

Maajoukkuepaidassa pelaa-
minen on aina suuri asia. Ol-
koonpa sitten pelejä takana 
yksi tai 100. Nimi rinnassa on 
aina suurempi, mitä selän ylä-

osassa oleva sukunimi. 

"Toivottavasti jonakin 
päivänä se tapahtuu"

Aku Kestilästä on tullut kerta 
heitolla muutamassa vuodes-
sa yksi lupaavimmista jääkiek-
koilijoista. Jos nyt ei oteta 
lukuun näitä Sm-liiga tason 
Teemu Pulkkisia, Mikael 
Granlundeja tai Akun tavoin 
Oulun Kärpissä pelaavia Joo-
nas Donskoita  ja Miikka 
Salomäkeä. Totuus on kui-
tenkin se, että hänen parhaat 
vuotensa jääkiekkoilijana ovat 
edessäpäin. Ja kovalla työllä 
hän saattaa olla muutaman 
vuoden päästä jo Kärppien 
edustuksessa pelaava nuoru-
kainen. 

”Haha, no tähän en voi vas-
tata, mutta toivottavasti sekin 
tapahtuu jonakin päivänä! Ai-
noana tavoitteena jääkiekon 
suhteen tällä hetkellä kuiten-
kin on se, että pysyisin Kärp-
pälaumassa mukana.” 

Jääkiekon suhteen Aku on 
vaatimaton, mutta tällä het-
kellä hänen on vaikea keksiä 
itselleen muuta ammattia tu-
levaisuudessa: ”Ainoa tulevai-
suuden ajatukseni tällä het-
kellä jääkiekosta on se, että 
saisin pelata sitä ihan amma-
tiksi. Tai oikeastaan se on tällä 
hetkellä ainoa unelmani!”

Kuka?
Aku Kestilä
Syntymäaika: 9.6.1994
Opiskelupaikka: Kastellin Urheilulukio, Oulu
Pelinumero: 21
Pelipaikka: Sentteri/laitahyökkääjä
Joukkue: Oulun Kärpät B-juniorit
Valmentaja: Lauri Merikivi
Aikaisemmat joukkueet: PJK, JHT, Raahe-Kiekko
Idoli: Sidney Crosby
Motto: ”Kaiken voi saavuttaa, jos todella haluaa, ja   

    tekee töitä sen eteen”

Kuulumisia voi lukea myös netissä osoi�eessa
kuulumiset.pyhajoki.fi

Joka tapauksessa, vuodet 
vaihtuvat ja ne vuodet vie-
rivät. . mutta se yksi totuus 
on ja säilyy aina. Aku Kestilä 
kasvoi Pyhäjoella, jääkiekkoi-
lun parissa ja jatkoi matkaan-
sa Raahen-Kiekon ja JHT:n 
joukkueisiin, ja lopulta Oulun 
Kärppiin. Siellä hän pelaa tällä 

hetkellä itseään entistä tun-
netummaksi jääkiekkoilijaksi 
Suomessa. Vaikka Aku Kestilä 
pelaakin tällä hetkellä Oulun 
Kärppien B-junioreissa, ei hä-
nestä siitä huolimattakaan ole 
vielä lähivuosina kehittymässä 
yhtä lupaavinta jääkiekkoilijaa 
– hän on jo sellainen. 

Aku Kestilä on jo nyt lupaava jääkiekkoilija.
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PYHÄJOELLA VIRTAA
Pyhäjoki on noin 3400 asukkaan viihtyisä 

rannikkokunta Raahen seutukunnassa.

Valtuuston kokous pidetään keskiviikkona 
23.3.2011 alkaen klo 18.00 kunnanviraston 
valtuustosalissa.

 Kokouksessa käsiteltävät asiat:

- Valtuuston kokoonkutsuminen vuonna 2011 
- Kunnallisten ilmoitusten ja kuulutusten julkaiseminen 
  vuonna 2011 
- Valtuutettujen aloitteet 2010
- Pyhäjoen Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan
  uudelleenjärjestely
- Katja Huhtahaara-Salon ero luottamustoimista
- Kirjastovirkailijan toimen haettavaksi julistaminen

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 
hallinto- ja elinkeino-osastolla keskiviikkona 30.3.2011 
klo 9.00 – 16.00.

Markku Kestilä
valtuuston puheenjohtaja

Lapsille:

Ipanapa 3

Ipanapan uusin osa on yhtä valloittava kuin aiemmatkin. Nyt 
tanssitetaan lapsia popin, rokin, hevin ja diskon tahtiin. Mukana 
artisteja Paula Koivuniemestä ja Anna Puusta Hevisaurukseen ja 
Timo Rautiaiseen.

Herra Heinämäen Lato-Orkesteri: Äiti venyy

Pyhäjoellakin vieraillut Herra Heinämäki eli Heikki Salo kump-
paneineen. Osa lauluista on tuttuja Pikku Kakkosen sarjasta.

Uusia levyjä kirjastossa
Jatsia yms:

André Sumelius Quartet: Victory Songs

Rumpali Sumeliuksen lempeää perusjatsia, jota kuuntelee mie-
lellään. Sopii erityisesti illan hämäriin hetkiin. Alttosaksofoni hy-
väilee ja lämmittää.

Aleksi Ranta Group: Long Lost LJ

Oululainen kitaristi jatsailee tunnelmasta toiseen, hempeästä 
svengaavaan. Välillä ollaan hyvinkin moderneissa maisemissa. 
Muutamalla raidalla erikoisempia sävyjä luo haitari. Aleksi Ranta 
Group vieraili eri kokoonpanolla Raahen Rantajatseilla vuonna 
2005.

Johanna Juhola Reaktori: Tango Roto Live

Argentiinalaista tangoa pikantisti modernisoituna. Ensimmäi-
sen raidan sämplätty miesääni on mykistävä. Juholan oman luo-
kituksen mukaan tämä on fantasiatangoa. Poppia ja iskelmää:

Rihanna: Loud

Miljoonia myynyt dance- ja hiphop-levy. Rihanna oli vain 
17-vuotias julkaistessaan ensimmäisen levynsä ja tämä on jo 
viides.

Kaija Koo: Irti

Kaija Koo on saanut taustalleen tanssibiitit. Biisintekijöinä 
mm. Jippu ja Apulannan Toni Wirtanen.

Virtuoso: Suuren meren suolaa

Virtuoso on klassisista laulajista koostuva kvartetti, joka esit-
tää tunnettuja Riku Niemen orkesteri taustallaan vanhoja is-
kelmiä ja uudempia pop-kappaleita. Suuren meren suolaa on 
julkaistu vuonna 2006.

Heikki Lahnaoja
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Koko perheen ulkoilupäivää 
vietettiin hiihtolomaviikon kes-
kiviikkona Rautiperän hiihtoma-
jalla. Risto Kittilän hoitamat 
ladut saivat osallistujilta ko-
vasti kiitosta. Avanto oli myös 
uintikunnossa. Kuuden tunnin 
aikana arvontalipukkeita täy-
tettiin nelisenkymmentä ja sa-
man verran väkeä kävi mehulla. 
Mukaan olisi sopinut osallistujia 

ja ennen kaikkea lapsiperheitä 
huomattavasti enemmän. Sää 
oli aurinkoinen, tuulinen ja as-
teita nolla.

Hiihtopäivänä arpalipukkei-
den täyttäneet osallistuivat 
arvontaan.

Kuukauden kuntosalikortit: 
Anneli Niemelä ja Ari Sarpola

T-paidat: Juho Niemelä, Eli-
na Savukoski, Netta Simo-

nen, Keijo Simonen ja Timo 
Luokkanen

Kangaskassit: Jukka Simo-
nen, Teuvo Simonen ja Paulii-
na Vuorinen

Juomapullot; Joonas Nie-
melä, Nelli Sarpola ja Heikki 
Sarpola.

Onnea voittajille.

Hiihtopäivän arvonnat
Minna Canthin (1844 - 

1897) syntymäpäivää viete-
tään tänään 19. maaliskuuta. 
Minna Canthin ja tasa-arvon 
päivä on nyt neljättä vuotta 
sisäasiainministeriön suosit-
telema liputuspäivä, joten 
liput liehumaan tasa-arvoa 
halunneen Minnan kunniaksi.

Minna Canth oli suuri näy-

telmäkirjailija, yhteiskunnalli-
nen vaikuttaja, ensimmäinen 
suomenkielinen sanomaleh-
tinainen ja uusien euroop-
palaisten aatteiden välittäjä. 
Canthin näytelmiä esitetään 
jatkuvasti suomalaisissa te-
attereissa.

Lippu salkoon Canthin kunniaksi
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ANNA HELAAKOSKI

Jo 8-luokalla Meri-Tuuli 
Pahkala ja Malviina Impola 
suunnittelivat aloittavansa vä-
lipalayrityksen. Nyt he myy-
vät sekä suolaisia että makei-
ta välipaloja Saaren koulun 
yläkoululaisille keskiviikkoisin. 
Välipalayrityksen lisäksi he te-
kevät kotitöitä tilauksesta.

Pyhäjoen yläasteen 8-luo-
kalla on jo mahdollisuus valita 
valinnaisaineeksi yrittäjyys, 
jossa koululaiset opettelevat 
yrittämisen perustaitoja. Ty-
töt valitsivat yrittäjyyden vas-
ta 9-luokalla.

Syksyllä 2010 Malviina ja 
Meri-Tuuli perustivat opet-
tajansa Einin kannustuksella 
NY-yrityksen, eli Nuori yrittä-
jä -yrityksen. Heidän liikeide-
ansa on jatkaa viime vuonna 
poikien aloittamaa välipalayri-
tystä keskiviikkoisin kello 
13.45 - 14.00 koulun aulassa. 
Välipalayrityksen rinnalla he 
tekevät kotitöitä tilauksesta 
esimerkiksi siivousta sekä las-
tenhoitoa. 

Nuori yrittäjä saa uusia ko-
kemuksia ja oppii hyödylli-
siä taitoja

Yrityksen perustajien oli 
valittava toimitusjohtaja ja 
talouspäällikkö. Yhteistuumin 
tytöt valitsivat roolinsa; Meri 
on toimitusjohtaja ja Malviina 
on talouspäällikkö. 

Yrityksen nimen M&M tytöt 
kehittivät omien etunimiensä 

M&M yritys tekee välipalaa ja kaikkea muuta

9 C luokan aktiiviset tytöt olivat mukana viime syksynä messuilla. Va-
semmalta M&M –yrityksen toimitusjohtaja Meri-Tuuli Pahkala, talous-
päällikkö Malviina Ilmpola, jutun kirjoittaja Anna Helaakoski ja Oona 
Kylmälä. Anna Helaakoskella ja Oona Kylmälällä on myös oma yritys.

MIELIPIDE

Käytin tilaisuutta hyväkseni ja kävin ”oman eduskuntaehdokkaani” Hannan ja muutaman muun 
ystäväni kanssa elämäni ensimmäistä kertaa Raution nuorisoseuralla. Emme menneet nyt tanssi-
maan, vaikka paikka olisi siihenkin sopinut, vaan kuuntelemaan tärkeää asiaa pienenergian tuo-
tannosta. Kuuntelimme "kilpailevaa" ehdokasta, joka on ansiokkaasti kehittänyt energiaratkaisua 
kotitalouksille, jotta ne voivat tuottaa tarvitsemansa energian itsenäisesti - täysin irti valtakunnan 
energiaverkosta.

Kyläyhdistys oli kutsunut bioenergiayrittäjä Juha Sipilän Fortel Components Oy:stä kertomaan, 
miten puhtaan energian tuotantoa, yhtä maailman nopeimmin kasvavaa alaa, toteutetaan Kempe-
leen ekokorttelissa   Sipilä oli muuten jokin aikaa sitten Pyhäjoellakin puhumassa samasta asiasta, 
pyhäjokiset vaan eivät silloin olleet asiasta erityisen kiinnostuneita. Energiaa kannattaa Sipilän 
mukaan tuottaa juuri siellä, missä sitä sähkönä ja lämpönä käytetään. Hyvin järkeen käypä ajatus! 
Hajasijoitettu uusiutuvan energian pientuotanto olisi koko maan kattavana verkostona myös huol-
tovarmuudeltaan aivan eri luokkaa kuin muutama jättilaitos siellä täällä.

Puuhaketta omassa voimalaitoksessaan kaasuttava, siitä sähköä tuottava ja hukkalämmöllä talot 
lämmittävä ekokortteli kelpaa malliesimerkiksi muuallekin, vaikka tänne Raahen seutukuntaan. Kun-
han projekti selättää prototyyppivaiheen pienet käytännön pulmat ja saa kaikki säädöt kohdalleen, 
on systeemille selvä tilaus uusilla asuinalueilla ja varsinkin maaseutuympäristössä, jossa polttoaine 
voidaan hoitaa vaikka omana hankintana. Kun 2 kg puuta voi vastata energiasisällöltään yhtä litraa 
öljyä, ei liene tarpeen edes kysyä, kumpaa kannattaa käyttää.

Kun tähän kuvioon vielä saadaan yhdistettyä biohajoavien kotitalous- ja wc-jätteiden (myös maa-
talouden ja jätevedenpuhdistamojen lietteiden) hyödyntäminen biokaasuna energiaksi, on tällä 
tehoekopaketilla mahdollisuus ratkaista iso kasa nykyisiä huonoja käytäntöjä sekä energiantuotan-
non että jätevesien ja jätteiden käsittelyn osalta. Samalla poistuisi hajoavien orgaanisten ainesten 
aiheuttamaa metaanikuormaa ilmakehästä. Metaani on nimittäin paljon voimakkaampi kasvihuone-
kaasu kuin ilmastonmuutoksen pääsyynä pidetty hiilidioksidi.

Tulevaisuudessa uusiutuvan energian syöttötariffi mahdollistaa myös sähkön pientuotannon myy-
misen valtakunnan verkkoon ja sähkön reaaliaikainen mittaus kulutuspiikkien tarkan määrittämisen. 
Tämä avaa aivan uusia mahdollisuuksia pientuotannolle ja älykkäälle sähköverkolle. Pientuotannon 
myyminen verkkoon on jo arkipäivää mm. Saksassa, jossa sähköntuotannosta on tullut maaseudun 
tilojen uusi tulonlähde. Tulevaisuutta se on myös meillä, hitaasti mutta vuoren varmasti. 

Sitä odotellessa, mietin tässä, mikä energiaratkaisu kannattaisi nyt valita omaan kotiin, kun ener-
giaremontti vihdoin ja viimein pääsee alkamaan – juhannuksen jälkeen, vain 4 vuotta suunniteltua 
myöhemmin?

Helena Maijala
rakennusmestari, ikuinen kodinrakentaja

Vihreää energiaa kotiin, työksi ja työpaikoiksi

PYHÄJOELLA VIRTAA
Pyhäjoki on noin 3400 asukkaan viihtyisä 

rannikkokunta Raahen seutukunnassa.

Pyhäjoen kunnan sivistyslautakunta julistaa haettavaksi

Päivähoitajan/lähihoitajan toimen

toistaiseksi täyttämistä varten 1.8.2011 alkaen.

Sijoituspaikka on ryhmäperhepäiväkoti Kurrela.

Kelpoisuusvaatimuksena toimeen on soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 
tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja tai lähihoitaja (lasten ja 
nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).

Palkkaus määräytyy kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 
mukaisesti.

Toimen täyttämisessä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. Valitun on esitettävä hyväksyttävä 
lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa 
tarkoitettu rikosrekisteriote ennen valinnan vahvistamista.

Hakemukset, joihin on liitetty jäljennökset kelpoisuuden osoittavista todistuksista, 
tulee toimittaa 1.4.2011 klo 15.00 mennessä osoitteella: Pyhäjoen kunta, 
Sivistyslautakunta,
 PL 6 , 861010 PYHÄJOKI.

Lisätietoja: päiväkodin johtaja Marja Viirret 08 – 4390 229
      perhepäivähoidon ohjaaja Terttu Siljander 08 – 4390 224

Sivistyslautakunta

alkukirjaimista.
Yleensä NY -yritys kestää 

vain vuoden, mutta sitä voi 
jatkaa vielä peruskoulun jäl-
keen eri nimellä. Yrityksen 
ensi vuoden kohtaloa tytöt 
eivät ole vielä päättäneet. 
M&M lopetetaan keväällä 
2011, jonka jälkeen tuotot 
pistetään puoliksi.

''Parhaimpia hetkiä ovat ne, 
kun kärryt on myyty tyhjik-
si. Silloin tuntuu, että meitä 

tarvitaan ja meistä pidetään”, 
tytöt kertovat. 

Malviina ja Meri kannustavat 
yrittämisestä kiinnostuneita 
toteuttamaan ideoitaan roh-
keasti, sillä sen avulla saa uu-
sia kokemuksia ja oppii hyö-
dyllisiä taitoja elämää varten.

''Palvelemme mielellämme 
uusia ja vanhoja asiakkai-
ta, aina iloisin mielin”, M&M 
muistuttaa.

MIELIPIDE
Alkaako  koulumme  kasvattamaan   muslimeja ?

 Ainakin  EU  on  aloittanut  tämän  linjan  käyttöönoton.
Nimittäin  Euroopan  unionin  komissio  on  tuottanut  kou-

luille  vuosikalenterin, josta  puuttuvat  kristilliset  juhlat.  Ka-
lenteri  sisältää  muiden  suurten  uskontojen  juhlat, mukaan 
lukien  islamin, hindulaisuuden, ja  juutalaisuuden  tärkeät  päi-
vät.

  EU:n  komissio  on  painattanut  tätä  kalenteria  jo  yli  kol-
me  miljoonaa  kappaletta. Kalenteri  on  lähetetty  yli  21 000 
kouluun  jaettavaksi  oppilaille.

On  paljon  kertovaa,  ettei   kristillisiä  juhlia  siitä löydy, 
vaikka  mukaan  on  kelpuutettu  muiden  isojen  maailman  
uskontojen  merkkipäiviä.  Myös  yleiset  lomapäivät,  kuten  
Eurooppapäivä  mainitaan  kalenterissa.

Kristillisistä  juhlista  ei  mainita  edes  joulua, vaikka  enem-
mistö  eurooppalaisista  edustaa  kristinuskoa.

 Joko  EU  on  viemässä   meiltä  uskonnonkin  vapauden ?  
Meitä  ei  EU  kriittisyys  auta,  vaan  meidän  on  lähdettävä  
tästä.  Sillä  on  myöhäistä  haukotella  kissan  kynsissä.   

Jaakko  Jukkola  Pyhäjoki
Kansanedustajaehdokas  KD sitoutumaton.
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JUMPPA- JUSSIN
FYSIOTERAPIA
FT:  Vesa Mikkonen  
 Satu Mikkonen
puh 433 921, Kuntatie 4, 
  86100 Pyhäjoki

SÄHKÖPALVELU

Anttila Oy

Sähköasennukset - Sähkösuunnitelmat
Antenniasennukset

Puh. (08) 433 087
       0400 586 441

Viirretjärventie 7
86170 YPPÄRI

RTV-huolto

Tmi Kari Kivimäki
0400 181785

Antenniasennukset
 ja antennitarvikkeet

Pyhäjoen palveluhakemisto

Liikunta on 
parasta lääkettä!

Avoinna: MA-PE 10 alkaen
LA sopimuksen mukaan
PUH: 433750
johannanhiuspalvelu.fi

Puh. 433 280 Tanja & Sirpa
Kuntatie 4

Vihannintie 8, 86100 Pyhäjoki

OSTAMME JA OTAMME VASTAAN
ROMUAUTOJA YM. METALLIROMUA
ISOIMMAT ERÄT NOUDAMME NOSTURIAUTOLLA

MYYTÄVÄNÄ RST-PUTKIA esim. 40 - 140 mm

LISÄTIETOJA
0400 189 018

AVOINNA MA - PE 8 - 17
08 - 434 333 rannikon.varaosa@yritysnet.com

Pyhäjokisuun Lähivakuutusyhdistys
Vanhatie 48 L 12, puhelin 433 285

Palvelemme
ma-to 9.30-16.30
pe 9.00-16.00
www.lahivakuutus.fi
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SLS JA MARJA PELTOKETO

Tasauspäivänä valo jakau-
tuu tasan kaikille ihmisille, 
mutta elämisen mahdollisuu-
det jakautuvat hyvin epäta-
saisesti.  Köyhyyden ja eri-
arvoisuuden kitkemiseksi on 
tehtävä työtä ihmisoikeuksi-
en puolesta ja niiden puolus-
taminen onkin yksi Suomen 
Lähetysseuran päätehtävis-
tä. Tasaus-keräyksellä luo-
daan kehitysmaiden ihmisille 
edellytyksiä parantaa elin-

olojaan. 

Nepalin syrjäytyneet

Nepalissa heikoimmassa 
asemassa ovat vammaiset, 
dalitit eli alakastiset, ja maan 
lukuisat etniset vähemmis-
töt.  He jäävät useasti köy-
hyyden ja syrjinnän vuoksi 
yhteiskunnan ulkopuolelle. 
Vammaisuutta pidetään Ne-
palissa jumalten tahtona tai 
entisen elämän rikkomusten 
seurauksena, minkä seurauk-

sena vammaisia hävetään ja 
piilotellaan. 

Virallisen kastilaitoksen 
lakkauttamisesta huolimatta 
ajatus eriarvoisuudesta elää 
nepalilaisessa yhteiskunnas-
sa yhä vahvana, ja alimpaan 
kastiin kuuluvat dalitit ovat 
syntyperänsä vankeja koko 
elämänsä. Maassa elävät 
monet etniset vähemmistöt 
kokevat saman kohtalon. 
Yhteiskunnan rakenteissa 
sitkeästi elävät uskomukset 
jättävät nämä syrjityt väes-

Vuoden 2011 
Tasauskohteena Nepalin syrjityt Pyhäjoelle etsitään nyt omaa villasukkamallia. Sukkamalleja kerä-

tään toukokuun loppuun saakka.
Voittajasukka ja sukan tekijä  julkistetaan 

kotiseutujuhlassa su 3.7. klo 13.00 Annalan 
kotiseutumuseolla.

Sukkamallit palautetaan 4H-toimistol-
le ma-pe klo 10-16.

Tiedustelut: Pyhäjoen 
4H-toimisto puh. 
044-3390220

Pyhäjokinen sukka 

Haapaveden kirkkokuoro saa-
puu Pyhäjoen kirkkokuoron 
vieraaksi sunnuntaina 27.3. 
Kuorot laulavat sekä jumalan-
palveluksessa että kirkkokah-
vien yhteydessä pienessä kah-
vikonsertissa. Kahvikonsertti 

alkaa n. klo 11.30. Konsertin 
ohjelmassa on kuorojen oman 
ohjelmiston lisäksi muutama 
yhteisesitys. Kahvikonserttiin 
on vapaa pääsy. Vapaaehtoinen 
kahviraha menee Yhteisvastuu-
keräyksen hyväksi. Tervetuloa!

Nyt kaikki lapset ja vanhem-
mat kuulolle – lasten kevätkuo-
ro starttaa! Lasten kevätkuoro 
toimii projektiluonteisesti kah-
dessa eri ryhmässä mikäli tuli-
joita on tarpeeksi (vähintään 7 
lasta/ryhmä). Kevätkuoro ko-
koontuu Yppärin koulun salissa 
keskiviikkoisin 23.3.-13.4. klo 
14.30-15.15 ja seurakuntata-
lolla torstaisin 24.3.-14.4. klo 
17-17.45. Kuoro esiintyy 17.4. 

Palmusunnuntain jumalanpal-
veluksessa Pyhäjoen kirkossa. 
Kuoroon ovat tervetulleita 
alakouluikäiset (myös eskarit) 
tytöt ja pojat. Myös soittajat 
ovat tervetulleita! Kuoroa vetää 
kanttori Outi Krank.

Ilmoittaudu mukaan teksti-
viestillä, soittaen tai sähköpos-
tilla p. 050-3059 490 (outi.
krank@evl.fi)

Haapaveden ja Pyhäjoen 
kirkkokuorot laulavat 
Yhteisvastuun hyväksi

Lasten kevätkuoro

Kultainen ansiomerkki

Hourula Hillevi
Hourunranta Marja-Liisa
Karjaluoto Anja
Korpela Irma
Lintunen Pirkko
Loukusa Eeva
Luoto Eija-Liisa
Mustankallio Tuulikki
Parhaniemi Salme
Pyhäluoto Sirpa
Rajaniemi Anna-Liisa
Rantala Sisko
Röning Anna-Maija
Savukoski Leena
Siljander Terttu
Tikkala Pirjo
Ukonsaari Saara
Vaarala Arja
Viirret Marja

Hopeinen ansiomerkki

Tuomaala Helmi
Toppari Raija
Suni Leila
Siltala Inkeri
Sarpola Tuula
Sarpola Tarja
Sarpola Leena
Sarpola Anja
Röning Eija
Pirhonen Eira
Närhi Elina
Nousiainen Kaisu
Nikki Reetta
Martinmäki Pirkko
Luoto Aila
Jussila Pirjo
Korkiakangas Hannele
Laitala Kaija
Hietala Pirkko
Anttila Arja
Saarenpää Merja
Tornberg Antti
Impola Marjatta

Pronssinen ansiomerkki

Virpiranta Marja-Leena
Viirret Taimi
Viirret Eija
Ukonsaari Teija
Tohila Hilkka
Sorvari Eveliina
Sliden Anu
Saukko Kirsti
Rantakokko Liisa
Piilola Riitta-Liisa
Pehkonen Pirjo
Muikkula Raili
Lukkari Vuokko
Lindelä Pertti
Kylmäoja Ritva
Korpela Markku
Kittilä Merja
Kestilä Maarit
Keskitalo Sari
Jylhä Päivi
Impola Silja
Impola Marja
Helaakoski Mari

HEI PYHÄJOKISET LAPSIPERHEET!

Valmistun tänä keväänä lastenohjaajaksi Kala-
joen Kristilliseltä Opistolta. Jos tarvitset vii-

konloppuisin apua lastenhoitoon, ota yhteyttä. 
Olen käytettävissä myös viikolla 19,20,21

Emilia Korpela
044 2624192 

töryhmät ilman koulutusta, 
terveydenhoitoa, toimeen-
tuloa ja ihmisarvoa.

Paremmat mahdollisuu-
det 

Tavoitteena on tarjota yhä 
useammalle vammaiselle 
lapselle ja nuorelle mahdol-
lisuus perus- ja ammattikou-
lutukseen sekä lukutaito-
opetukseen. Keräystuotolla 
autetaan daliteja ja etnisiä 
vähemmistöjä parantamaan 
koulutustasoaan, pääsemään 
terveydenhuollon piiriin ja 
kehittämään elinkeinojaan.

Jokainen ansaitsee ihmisar-
voisen elämän. Tasaus-kam-
panjan avulla Nepalin syr-
jäytetyt pystyvät jatkamaan 
matkaansa yhteiskunnan 
marginaaleista omaehtoi-
suuteen ja yhdenvertaiseen 
osallisuuteen.

Tule mukaan

Meillä kaikilla on mahdolli-
suus auttaa.

Pyhäjoella järjestetään 
tasauspäivän myyntitapah-
tuma sunnuntaina 20. maa-
liskuuta jumalanpalveluksen 
jälkeen.  Myynnissä muun 
muassa leivonnaisia, käsitöi-
tä ja tasaustuotteita.  Lähe-
tyskahvila avoinna.  Tervetu-
loa tasaamaan!

Halunen Maarit
Halunen Kirsi
Haapakoski Raija
Keskitalo Taina

Luottamushenkilöt

Hopeinen ansiomerkki
Widnäs Helena

Pronssinen ansiomerkki
Koutonen Maire
Salminen Heikki 
Keskinen Hannu
Koskenlaine Riitta

Sosiaaliosaston talvijuhlaa 
vietettiin perjantaina 4.2.2011 
Pyhäjoen seurakuntatalolla.

Ennen varsinaista juhlatilai-
suutta tutustuttiin päiväkoti 
Kivitaskuun ja ryhmäperhe-
päiväkoti Kurrelaan, joissa 
suoritettiin uusittujen päivä-
hoitotilojen vastaanotto ja 
käyttöönotto. Läsnä tilaisuu-
dessa olivat mm. edustajat 
aluehallintovirastosta Oulusta, 
kunnan johto sekä tekijät tekni-

seltä osastolta ja tietysti päivä-
kodin henkilöstö ja lapset.

Sosiaaliosaston juhlan seu-
rakuntatalolla avasi kunnan-
johtaja. Ohjelmassa oli mm. 
päiväkotilasten esitys, katsa-
us sosiaaliosaston historiaan, 
työntekijöiden kronikka ja juh-
lapuhe. Lisäksi kuultiin Ylivies-
kan seudun musiikkiopiston 
oppilaiden soittoa ja hyvin-
vointikuntayhtymän johtajan 

tervehdys uudelle työntekijä-
porukalle. Juhlan kohokohta oli 
tietysti kunnia- ja ansiomerk-
kien jako. Näin kunta muisti 
vuoden 2010 lopussa sosiaa-
liosaston palveluksessa olleita 
pitkäaikaisia työntekijöitä.

Talvijuhlaa vietettiin lähin-
nä kahdesta syystä. Oli syytä 
juhlia uudistunutta päiväkoti 
Kivitaskua ja ryhmäperhepäi-
väkoti Kurrelaa. Toinen seikka, 

joka kosketti sosiaaliosaston 
työntekijöitä varhaiskasvatus-
henkilöstöä lukuun ottamatta, 
oli työnantajan vaihtuminen 
vuoden vaihteessa. Kunnan so-
siaaliosaston työntekijöistä tuli 
vuoden vaihteessa Hyvinvoin-
tikuntayhtymän työntekijöitä.  
Kuutisenkymmentä vakituista 
työntekijää siirtyi toiseen orga-
nisaatioon. Työ jatkuu edelleen 
omassa kunnassa tutuilla työ-
paikoilla. 

Sosiaaliosaston talvijuhla 
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Seurakunta tiedottaa
Kuollut: Jorma Kaarlo Antero 
Peltomaa Etelänkylästä 85 v 9 pv
Lassi Juhana Pahkala Pirttikoskel-
ta 17 v 1 pv
Kastettu: Anssi Anselmi Simonen

Perhejumalanpalvelus kirkossa 
su 20.3. klo 11. Mukana Kirkko-
kallion lapset laulamassa.
Suomen lähetysseuran tasaus-
päivää vietetään Pyhäjoella sun-
nuntaina 20.3. Lähetyskahvila ja 
Tasauspäivän myyntitapahtuma 
lippuarpajaisineen jumalanpalve-
luksen jälkeen seurakuntatalolla. 
Tervetuloa myytävän tuojat ja os-
tajat. Tasauksen tuotto Nepaliin 
syrjäytyneiden ihmisoikeuksien 
tukemiseen.
Kotikirkko su 20.3. klo 18 laulu-
seurojen merkeissä Aino ja Jaakko 
Jukkolalla.
Perhekerho Sarpatissa ke 23.3. 
klo 12.
Ystäväkerho seurakuntatalolla 
ke 23.3 klo 13-14.30. Kirjasto-
toimenjohtaja Heikki Lahnaoja 
esittelemässä kirjoja. Perinteisesti 
tarjolla kahvit ja lopuksi arvontaa. 
Tervetuloa!
Kirkkokuoro seurakuntatalolla 
keskiviikkoisin klo 18.30. Lisä-
tietoja Outi Krank p. 050 305 
9490
Avoin raamattupiiri torstaisin 
seurakuntatalolla klo 19.
Ehtoollisjumalanpalvelus kir-
kossa su 27.3. klo 10. Haapave-
den kirkkokuoro.
Pyhäjoen ja Haapaveden kirk-
kokuorojen YV-kahvikonsertti 
seurakuntatalolla su 27.3. klo 
11.30. Vapaa pääsy. Vapaaehtoi-
nen kahviraha Yhteisvastuulle.

TULOSSA:
- Kotikirkko Hilma ja Aaro Leipä-
lällä su 3.4. klo 18. Kalevi Silvola 
ja oma papisto. ”Jumala on toi-
senlainen”
Suuret kiitokset kynttilähiih-
don ja yhteisvastuukahvilan va-
paaehtoisille sekä arpajaisvoit-
toja lahjoittaneille henkilöille! 
Kynttilähiihdon arpajaisista voi-
tot toimitettu onnekkaille. Vielä 
toimittamatta kahvipaketti, jonka 
voittivat Väinö ja Tuulikki. Voiton 
voi noutaa diakoniatoimistosta.
Hyvät yhteisvastuukerääjät! 
Muistittehan, että listakeräys 
päättyi pe 18.3? Listan voi käydä 
palauttamassa diakoniatoimis-
toon tai kirkkoherranvirastoon. 
Rovastikunnallinen kehitys-
vammaisten kirkkopyhä Ka-
lajoella su 27.3.2011 klo 10. 
Lisätiedot Anna Hietala puh.050-
4929250.
Vapaaehtoiskoulutus Raahessa 
la 26.3 klo 9.00 – n.16.00 (kirk-
koherranviraston kokoustilassa, 
Kirkkokatu 33, 2 krs.) Tieduste-
lut vielä ma 21.3. diakonissa Anna 
Hietala p.050-4929250 tai 08-
434115. Jos vähintään 5-7 hen-
kilöä ilmoittautuu, järjestetään 

Pyhäjoella oma koulutus. 
Näkövammaisten kerho seu-
rakuntatalolla ma 4.4 klo 12-14. 
Paikalla myös Kalajoen näkövam-
maiset. Luvassa ruokailu, kahvit 
ja arvontaa. Tiedustelut ja il-
moittautumiset diakonissa Anna 
Hietalalle 28.3 mennessä, p.050 
492 9250.
Tilikkutäkki kevätleiri perheille 
6.-8.5.2011 Kalajoen kristilli-
sellä opistolla. 
Mukaan kutsutaan yksinhuoltajia 
ja kaksinhuoltajia lapsineen, koko 
perhettä tai osaa perhettä, iso-
vanhempia lastenlastensa kanssa, 
kummeja kummilapsineen. Leiri 
on tarkoitettu ensisijaisesti Kala-
joen rovastikunnan alueella asu-
ville, mutta 15.4. jälkeen vapaita 
paikkoja voivat kysyä muutkin. 
Leirin järjestävät Kalajoen ro-
vastikunnan diakoniatoimikunta 
ja Kalajoen Kristillinen Opisto. 
Tiedustelut ja ilmoittautumi-
set diakonissa Anna Hietalalle 
(p.050-4929250) 15.4. men-
nessä (nimet, osoitteet, lasten 
iät, mahdolliset ruoka-ainerajoi-
tukset ja majoitustoiveet). Ilmoit-
tautuneille lähetetään noin 2 viik-
koa ennen leiriä henkilökohtainen 
kutsukirje ja ohjelma.

Kouluikäisten kerhot:
Sarpatissa:
2-4 lk:n tytöt tiistaisin klo 16.30 
- 18.00
2-4 lk:n pojat keskiviikkoisin klo 
15.00 - 16.30
5-6 lk:n tytöt torstaisin klo 
15.30 – 17.00 
Sählykerho 4.-6.lk monitoimita-
lolla torstaisin klo 16 – 17

Nuoret:
- Peli-ilta monitoimitalolla torstai-
sin klo 19.30 - 21.00.
- Rippileiri Ahonperällä 26.-27.3. 

RY: Raamattuluokka la 19.3. klo 
19.30 Jukka Nuoralalla
Pyhäkoulu su 20.3. klo 12 Timo 
Impolalla ja Matti Sorosella
Hartaus to 24.3. klo 13.30 Joki-
kartanossa, Matti Nissilä
Opistomyyjäiset pe 25.3. klo 19 
ry:llä
Seurat su 27.3. klo 16 ry:llä, 
Heikki Ohtamaa, Jouko Tölli
Ompeluseurat pe 1.4. klo 19 
ry:llä
Päiväkerho la 2.4. klo 11 ry:llä 
Raamattuluokka la 2.4. klo 19.30 
Timo Impolalla

Kirkkoherranvirasto p. 433119 
avoinna ti 12-16,  ke 11-14, 
suljettu ma 21.3. Tarvittaessa 
voitte ottaa yhteyden papistoon: 
kirkkoherra Jukka Malinen p.040-
505 0016 tai seurakuntapastori 
Lauri Pietikäinen p. 050-328 
8107

Pyhäjoen seurakunnan kotisivut 
löytyvät osoitteesta:

www.pyhajoenseurakunta.fi

PÄÄTOIMITTAJAT
Sari Rintamäki

Arvo Helanti

TAITTAJAT
Matias Hirvikosi

Johanna Hirvikoski
Leena Lindelä

Ilmoitushinnat (hintoihin lisätään alv 23%)
>>  0,35 €/pmm, toistohinta 0,30 €/pmm, minimikoko 35 pmm
>>  puoli sivua: 100 € >>  koko sivu: 150 €
>>  järjestöpalsta: 30 €/vuosi

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 seitse-
män vuorokauden kuluessa julkaisupäivästä.

Seuraava lehti 
(nro 12) ilmestyy 
 >>  lauantaina 26.3.2011

Aineisto toimitettava 
 >>  tiistaina 22.3.2011 
 klo 17.00 mennessä

Painosmäärä 
 >>  vko 11: 1810 kpl 
 >>  vko 12: 1810 kpl

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

http://kuulumiset.pyhajoki.fi 
kuulumiset@pyhajoki.fi

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

PYHÄJOEN

KUULUMISET

Järjestöt toimivat Kalenteri

Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani
Lehden jakelu: Raahelainen, ilmoitukset jakeluhäiriöistä puh. 010 – 665 5125 (Minna Lattunen)

Julkaisija: Pyhäjoki Data Oy
ISSN 0788-6071

Eläkeliitto. Ma 21.3, klo 13 
Käsityöpiiri Iltaruskossa. Terve-
tuloa kutomaan ja virkkaamaan!

Pe 25.3. Oulun Teatterimat-
kan aikataulu: klo 10.25 Yppäri 
Neste, klo 10.45 Pirttikoski, 
sillan th eteläpuoli, klo 11.00 
Shell ja klo 11.05 Parhalahti. 
Liput jaetaan matkalla.

Hanhikiven Kiertäjät ry. 
Ke 23.3. JOHTAJISTO klo 18 
kololla. Tärkeää asiaa tulevista 
tapahtumista ja erityisesti par-
tioviikosta. Tervetuloa!

25.-26.3. Johtajiston kaupun-
kiseikkailu Oulussa. Lisätietoja 
Oulujaostolta.

1.-2.4. RoXPoX - Ryhmänoh-
jaajakoulutus osa 2 Vihannin 
Alpuanharjulla. Koulutus alkaa 
klo 17 Alpuanharjun hiihtoma-
jalla ja päättyy la iltana klo 18. 
Sopikaa yhteiskyydeistä itse.

15.-16.4. SOLE`11 samoaja-
tapahtuma Keskikylän koululla 
ja Pyhäjoella. Ilmoittautumiset 
2.4. mennessä.

16.4. Kummilippukuntien yh-
teinen PartioMessu Pyhäjoen 
kirkossa klo 18, jonka jälkeen 
Yrjönpäiväjuhla SRK-talolla.

Jyty Pyhäjoki.  Kevätkokous 
ti 29.3.klo 18 jäähallin kahvios-
sa.  Kaikki mukaan!

Teatterireissu Ouluun la 9.4. 
katsomaan Joni Skiftesvikin kir-
joittamaa komediaa Katsastus. 
Ilm. ke 23.3. menn. Tarjalle puh. 
044 963 8407 tai Sailalle puh. 
050 3530 252. Reissun hinta 
jäseniltä 10 e ja kavaljeerilta 25 
e. Matkaan lähdetään Shelliltä 
klo 11. Esitys kestää väliaikoi-
neen noin 2,5 tuntia.

MLL:n perhekahvila maanan-
taisin kello 17-19 monitoimita-
lon kahviossa, myös salin 1.loh-
ko käytössä.
Ma 21.3. Jonathan-lastenvaate-
esittely, Mervi Soronen.
Ma 28.3. lettukestit.
Ma 4.4. avoin kerho.
Ma 11.4. kevätkokous.
Ma 18.4. kirppis.
Ma 25.4. Pääsiäinen, ei kerhoa.
Ma 2.5. Vappunaamiaiset.
Ma 9.5. parturipäivä.
Ma 16.5. kevätkauden päättä-
jäiset.

Kahvilaan voit tulla sinä äiti, 
isä, mummu, pappa lastesi tai 
lastenlapsiesi kanssa. Lapset 
saavat leikkiä toisten lasten 
kanssa, ja aikuiset voivat vaih-
taa ajatuksia ja kuulumisia. Kah-
vilasta voi myös ostaa kahvia ja 
pullaa pikku rahalla, yhdistys 
tarjoaa mehut lapsille!

La 26.3. uimahalliretki Raahen 
uimahalliin. Jäsenille retki on 
ilmainen ja muille 5€. Ilm. Su-
sanna Kallio 050 3227 986 tai 
Arja Ilola 040 8200 994.

MTK Pyhäjoki. Eu-tukikoulu-
tus Kielosaaren pysäkillä  24.3. 
klo 10-13. Kouluttajana maa-
seutusihteeri Timo Rahja. Ter-
vetuloa! Järj. Pyhäjoen kunta ja 
MTK Pyhäjoki.

Pyhäjoen JHL ry yhd. 315. 
Kevätkokous Puhtolassa 
ma.28.3.2011. alkaen kello 18.  
Esillä sääntömuutosasia ja muut 
kevätkokousasiat. Tervetuloa!

Pirttikosken maaseutunai-
set. Kökkä ma 21.3. klo 18.30 
Hellaamäellä Laura Salmelalla. 
Kahvia, arvontaa ja kuutamoul-
koilua. Tervetuloa!

Päivän retki Ikeaan ja Rajalla-
kauppakeskukseen la 26.3. 
HUOM! PÄIVÄMÄÄRÄ MUUT-
TUNUT! Lähtö Helaakosken th 
klo 7.25, Pirttikosken koulu klo 
7.30 ja Shell klo 7.45. Matkan 
hinta jäseniltä ja opiskelijoilta 
10€/hlö, muilta 15€/hlö ja 
lapset alle 15v 5€/hlö. Lähtö 
Ikeasta takaisin klo 17.30. Il-
moittautumiset Merjalle puh. 
044 333 3435 tai Astalle puh. 
044 366 0022.

Kesäretki Ahvenanmaalle 27-
29.6. Matkan hinta lähtijöistä 
riippuen on n. 300-350e si-
sältäen matkan, majoituksen ja 
ateriat. Sitovat ilmoittautumi-
set 30.4. mennessä Irjalle puh. 
0500 435 414 tai Merjalle 
puh. 044 3333 435. Tervetu-
loa mukaan!

Pyhäjoen Martat ry. Mart-
tailta Kaija Alatalolla Alata-
lontie 98 maanantaina 21.3 
klo 18.00. Kaija esittelee Fri-
endtex-vaatteita. Kahvitarjoilua 
ja arvontaa. Matkalle lähdetään 

apteekin edestä kimppakyy-
deillä klo 17.45. Toivotaan run-
sasta osaanottoa. Mukaan voi-
vat tulla muutkin kuin jäsenet. 
Tervetuloa!

Pyhäjoen Reserviläiset ry. 
Raahessa Palokankaan ampu-
maradalla Pystykorvakilpailut 
sunnuntaina 27.3. klo 11. Ter-
vetuloa.

Pyhäjoen Silmu. Päiväkah-
vit Eila ja Pekka Smolanderilla 
Kangastiellä Ruukinkankaalla 
ti 22.3. klo 12. Kahvittelua ja 
arvontaa sekä Helin kuulumisia. 
Tervetuloa!

Sotainvalidien Veljesliiton 
Pyhäjoen osasto. Piirin liikun-
tapäivä Oulaisissa Taukokan-
kaalla ke 13.4. alk. klo 10. Ruo-
kailun ja kyydin järjestämiseksi 
ilmoittautumiset 4.4. mennessä 
Eija-Liisa Luoto puh. 044 7390 
311. 

Vapakalastusjaosto. Jäsen-
tenvälinen pilkkikilpailu la 26.3. 
Lähtö Shelliltä klo 10. Tervetu-
loa!

Lasten pilkkipäivä su 27.3. 
Lähtö Shelliltä klo 11. Pilkin-
tää ja makkaranpaistoa. Omat 
välineet eivät välttämättömiä. 
Tervetuloa!

Yppärin kyläyhdistys. Talvi-
riehassa palkintoja voittaneet; 
arpajaiset: 50e lahjakortti Nes-
teelle Marjatta Impola, muut 
voittaneet: Sanni Nevanperä, 
Akseli Kekolahti, Satu Junni-
la, Matti Haarakangas, Juhani 
Petäjäsoja, Mirja Helaakoski, 
Tuula Grekula. Kuusen mitta 
oli 11,19m, pääpalkinnon voitti 
Helge Helaakoski, muut lähim-
mäksi arvanneet: Pentti Eveli, 
Jonna Junnila, Matti Översti, 
Jimi Junnila, Mika Rajala, Kalervo 
Kallio, Esko Pelkonen. Karkkikil-
pailun voitti Rami Piukkala 203 
karkilla, ämpärissä oli 217 kark-
kia. Kyläyhdistys kiittää kaikkia 
lahjoittajia, Yppärin koulua, 
kurling-joukkueita ja kaikkia ta-
pahtumaan osallistuneita!

Lisää kyläyhdistyksen toimin-
nasta www.ypparinkylayhdis-
tys.blogspot.com.

* la 26.3. klo 17.00 Shelliltä  
konserttibussi Kokkolaan, joht. 
Juha Kangas, Juho Pohjonen 
(piano)

Ohjelma: Tiensuu: uusi teos 
Bach, J. S.: Pianokonsertto d, 
BWV 1052, Silvestrov: Stille 
Musik. Tsaikovski: Serenadi jou-
sille. Ei ennakkoilmoittautumis-
ta. Liput: 18 €, 15 € tai 8 € + 
kyytimaksu 7€.

* su 27.3. klo  17:00 Pauhasa-
lissa Nuoret Oulaisista: Näytel-
mä ”Magdaleena” Nuorten lau-
luryhmä, solistit ja  Kaarikuoro.

Vapaa pääsy! Tiedustelut: 
0405430408 /Antero Vuoti

* ke 30.3. klo 19.30 Pauha-
salissa Totti Karpelan luento 
Olenko turvassa? Mitä pitäisi 
tietää henkilökohtaisen turval-
lisuuden osalta vuonna 2011? 
E n nak ko i l m o i t t au t u m is e t  
puh.08-2101222, kesayo@
raahe.fi  Hinta: 10 €/ osallis-
tuja. Järj. Pohjois-Pohjanmaan 
kesäyliopisto / Raahe

* Henxelit-koulukonsertit: ke 
6.4. klo 8.30 Parhalahti, klo 11 
ja 12 Pauhasali, to 7.4. klo 9.15 
Pirttikoski ja klo 11.15 Yppäri

* su 10.4. klo 18 Pauhasalissa 
Laulun lähteellä- musiikkia Py-
häjoelta. Soliseva-kuoro, joht. 
Jukka Partanen

* su 17.4. klo 14.00 Pauhasa-
lissa Pyhäjoen Pelimannien Lau-
luni aiheet-kevätkonsertti, Ta-
pio Rautavaaran lauluja ja muita 
ikivihreitä. Liput 8 € ja väliajalla 
puffetti.

* Raahesalin lippuja voi ostaa 
Pyhäjoen kirjastosta

* Lisää tapahtumia: www.py-
hajoki.fi

”Pitää nauttia itsestä, tästä 
päivästä ja elämästä. Elää pree-
senssissä.”

Shaukat Anjam
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PYHÄJOELLA VIRTAA
Pyhäjoki on noin 3400 asukkaan viihtyisä 

rannikkokunta Raahen seutukunnassa.

PYHÄJOKINEN TYÖNANTAJA!

Kesätyöpaikkatuki vuodelle 2011 haettavana.

Pyhäjoella toteutetaan tänä kesänä ylikunnallinen vuosina 93 - 94 syntyneiden nuorten 
kesätyöllistäminen. 
Kunnallisen tukijärjestelmän tarkoituksena on saada aikaan lisää kesätyöpaikkoja siirtämällä 
työllistämisen painopistettä kuntien työpaikoista yksityiselle sektorille.

Pyhäjoen kunta maksaa määrärahojen puitteissa tukea työnantajalle, joka tarjoaa kesätyöpaikan 
väestöönsä kuuluvalle 93 - 94 syntyneelle nuorelle ja sitoutuu työllistäessä täyttämään kunnan 
kesätyöpaikkatukipäätöksessä asettamat ehdot. Ehdot ovat yhteneväiset kaikissa toimintaan 
osallistuvissa kunnissa.

• Tuen suuruus on 85,00 €/viikko/nuori
• Tuen voi saada 2 tai 3 viikon työsuhteeseen 
• Tuki myönnetään hakemisjärjestyksessä
• Tukea voi hakea 29.04.2011 saakka

Hakemuslomakkeita saa kunnista sekä työ- ja elinkeinotoimistoista sekä internetsivulta 
osoitteesta: http://www.mol.fi/raahe   Hakemus palautetaan Pyhäjoen kuntaan. 
Tiedustelut Raahen seutukunnan työ- ja elinkeinotoimisto puh. 010 19 4036 , Pyhäjoen kunta 
Vuokko Haapakoski puh. 4390 233.

Tervetuloa työllistämistalkoisiin! 

KOULULAISTEN JA OPISKELIJOIDEN KESÄTYÖPAIKKOJEN HAKU VUONNA 
2011    

Vuosina 93 - 94 syntyneet  nuoret hakevat keskitetysti työ- ja elinkeinotoimiston kautta 
yhteishakulomaketta käyttäen. Hakemuslomakkeita saa kunnista ja työ- ja elinkeinotoimistosta 
sekä internetsivulta: www.mol.fi/raahe. Hakemus on palautettava 29.04.2011 mennessä Raahen 
seutukunnan työ-  ja elinkeinotoimistoon tai Pyhäjoen kuntaan Vuokko Haapakoskelle.

Vuosina 87 - 92 syntyneet opiskelijat: Pyhäjoen kunta valitsee kesätyöntekijät leikkikentille ja 
muihin kunnan kesätöihin Raahen seutukunnan työ-  ja elinkeinotoimistoon ilmoittautuneista 
kesätyönhakijoista. Kyytiä voi kysellä Latelta 050 328 8107


