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MARJO LUOKKANEN

Vuodesta 2000 lähtien 
Pyhäjoella on valittu vuo-
den kulttuurihenkilö: Pauha-
Maija tai Pauha-Matti. Valin-
taan ovat vaikuttaneet mm. 
seuraavat seikat: henkilö on 
toiminut vapaaehtoisena 
pitkään jollakin kulttuurin tai 
kotiseututyön alueella, on 
edelleen aktiivinen kulttuu-
rin tekijä, asuu Pyhäjoella ja 
tuo tunnetuksi kotikuntaan-
sa myönteisesti.

Pauha on vanha pyhäjoki-
nen sana. Se on silakkamata-
likko, vedenalainen karikko, 
jossa aallot pahimmin myrs-
kysäällä pauhaavat. Pauhalla 
käytiin pauhaveneellä ja siel-
tä saatiin runsaimmat saa-
liit. Pauha löytyy Pyhäjoelta 
useista yhteytyksistä: Pau-
hasali lukiolla, Pauhalla-pat-
sas kunnanviraston edessä, 

Pauha-Maija ja Pauha-Matti.

Pyhäjoen Kuulumiset –leh-
dessä haettiin huhtikuussa 
ehdotuksia vuoden 2011 
Pauha-Maijaksi tai Pauha-
Matiksi. Sivistyslautakunta 
valitsi yksimielisesti  kokouk-
sessaan 19.5. vuoden 2011 
Pauha-Matiksi ja Pauha-
Maijaksi Seija ja Heikki Vil-
jamaan seuraavin perustein:

 
Heikki Viljamaa on Eläke-

liiton puheenjohtaja Pyhä-
joella, Eläkeliiton P-P:n  pii-
rihallituksessa, Eläkeliiton 
liittovaltuuston jäsen sekä P-
P:n piirin Eläkeliiton vapaa-
ehtoistoiminnan pj. Heikki 
on aktiivinen musiikissa, on 
ohjannut Harmaahapset-
ryhmää, vetää ns. Äijäkööriä 
ja on myös Yppärin kalasta-
jainseuran puheenjohtaja.

Seija Viljanmaa on aktii-
vi harrastajakirjoittajissa ja 
vetäjänä mm.  kirjastossa 
kokoontuvassa Raahe-opis-
ton Tarinatuvassa. Seija on 
mukana ikäihmisten neu-
vostossa ja vapaaehtois-
työn vetäjä Eläkeliitossa 
Pyhäjoella. Seija on mukana 
tukihenkilötoiminnassa ja 
laulaa Harmaahapsissa. Hän 
on  Yppärin kyläyhdistyksen 
hallituksessa.  He ovat  aut-
tavaisia ja pyyteettömästi 
mukana useissa eri yhdistyk-
sissä ja harrastusryhmissä.

Seija ja Heikki Viljanmaan 
valintaa Pauha-Maijaksi ja 
Pauha-Matiksi esittivät use-
at kuntalaiset. He saivat 
tunnustukseksi kansallispu-
kuiset keramiikkanuket, jotka 
on suunnitellut ja toteutta-
nut pyhäjokislähtöinen Anja 
Kantor s. Pihlajamaa.

Pauha-Maija ja Pauha-Matti
julkistettiin kotiseutujuhlassa

kuva: Heli Loukola

Iloinen jälleennäkeminen

Kotiseutujuhlan yhteydessä tapasivat myös 50 vuotta sitten ripille päässeet. Kovasti oli joukko pienentynyt, 
mutta oli tilaisuus nähdä heitäkin, joita enää harvoin tapaa. Jälleennäkeminen olikin mieluinen.

Seija ja Heikkiolivat ilahtuneita saamastaan tunnustuksesta.

Paikalle saapui paljon kyläläisiä.
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Arvoisa kotiseutujuhlaväki !
Oli miellyttävää saada kutsu 

tulla puhumaan tänne vanhan 
kotiseudun hyvin perinteiseen 
kotiseutujuhlaan. Vaikka oma 
asumisaika Pyhäjoella rajoittui 
lähinnä kansakoulu- ja keski-
kouluaikaan, niin niiden vuosien 
merkitys minuun on ollut huo-
mattavasti suurempi, mitä nii-
den vuosien osuus ikävuosistani 
on. Tähän tietenkin vaikuttaa 
se, että ihmisen elämässä lap-
suus- ja nuoruusvuodet antavat 
perustan koko myöhemmälle 
elämälle ja siten niiden osuus 
muodostuu hyvin suureksi. Py-
häjoki ei kuitenkaan ole  jäänyt 
minulle etäiseksi vanhaksi koti-
seuduksi, vaan monet vuosit-
taiset käynnit ja kesän vietot  
paikkakunnalla ovat pitäneet 
minut kiinni seudussa. Myös ko-
tiini Helsingissä tuleva Pyhäjo-
en Kuulumiset - lehti on pitänyt 
minut ajan tasalla paikkakunnan 
tapahtumista.

Keskityn puheessani lähinnä 
Pyhäjoen menneisyyteen ja 
muistikuviini omilta kouluvuo-
silta sekä jonkin verran myös 
nykyisyyteen. Historia on kiin-
nostanut minua aina kouluvuo-
sista asti kovasti ja muutamia 
pitäjän historiaa koskevia kirjoi-
tuksiani on julkaistu Pyhäjoen 
Kuulumisissa.

Historia elää keskellämme

Me muistamme Pyhäjoen 
Ruotsin ja Novgorodin kesken 
vuonna 1323 solmiman Päh-
kinäsaaren rauhan rajalinjan 
läntisenä päätepisteenä. Tämä 
oli ensimmäinen maitten välillä 
tehty rajasopimus. Pähkinä-
saaren rauhan rajan kulku on 
runsaat sata vuotta kuulunut 
historiamme kiistellyimpiin on-
gelmiin. Erityisesti rajan pää-
tepiste on herättänyt erilaisia 
tulkintoja. Vaihtoehtoisena 
rajapisteenä on pidetty Patti-
jokea, mutta Pyhäjokea oikea-
na paikkana puoltavat monet 
seikat. Esim. pyhä-sana ei ole 
alkuperäisessä merkityksessään 
tarkoittanut sitä, mitä sillä ny-
kyään ymmärrämme. Pyhä on 
tarkoittanut rajaa, siis Pyhäjoki 
on tarkoittanut Rajajokea  ja 
esim. pyhäpäivä on ollut kah-
den viikon välinen raja. 

Nykyään voitaneen pitää kiis-
tattomasti osoitettuna, että 
raja saavutti pohjoisen meren 
Pyhäjoen eteläpuolella Petä-
jäisojan kohdalla. Me tiedämme, 
että Yppärin kylään liittyvät 
mm. seuraavat rajaan ja raja-
vastakohtaisuuksiin kytkeyty-
vät nimet: Rajaniemi, Rajalahti, 
Rajakangas, Rajaoja, Rajakallio, 
Rajakorpi. Venäjänkari ja Ve-
näjänpauha, niemi ja matalikko 
ovat Pyhäjoen ja Rajalahden 
välissä. Petäjäisojan ja Pyhäjoen 
välillä on myös Vaaralahti, joka 
kuvannee, että sen pohjoispuo-
lella on vaarallinen Venäjä. Näin 
runsaan rajanimistön esiintymi-
nen on jo sinällään vankka to-
distus muinaisen valtakunnan 
rajan  olemassaolosta, varsin-
kin kun Petäjäisojan kilpailijan 
Pattijoen vaiheilta ei vastaavaa 
nimistöä löydy. Petäjäisoja val-
takunnan rajan paikkana unoh-
tui vähitellen ja uudeksi, tosin 

myös kiistanalaiseksi rajapis-
teeksi vakiintui Pyhäjokisuusta 
noin 7 km pohjoiseen sijaitseva 
Hanhikivi, joka on kohonnut 
merestä kariksi vasta 1300-lu-
vun alkupuolella.

Vaikka valtakunnan raja myö-
hemmin siirtyi kauaksi itään, 
niin etäisyys ei suojannut Py-
häjokea pysymästä sotatapah-
tumien ulkopuolella. Sotajou-
kot marssivat useaan kertaan 
pitäjän ylitse ja seutu sai kärsiä 
myös raskaista miehitysajoista. 
Raskaimmin Pyhäjokea koette-
li Ison vihan aika 300 vuotta 
sitten. Venäläisen miehityksen 
aikaa kesti lähes kymmenen 
vuotta.  Terrori oli ankaraa ja 
sodan jälkeen autiotilojen mää-
rä oli maan korkeimpia, noin 
75 %. Tuolta ajalta historian 
kirjoihin on jäänyt Etelänky-
lässä kansanmurhaan päätty-
nyt joukkokidutus ja vuonna 
1716 Yppärin Nissilän talos-
sa tapahtunut erittäin raaka 
joukkomurha, jossa 120 van-
gittua ihmistä kidutettiin ja 
poltettiin elävältä. Se, että 
meillä on paljon tietoa tuon 
ajan tapahtumista, on kiittä-
minen pitäjän kirkkoherraa, 
Pehr Niclas Mathesiusta, joka 
katsoi tarpeelliseksi tehdä 
kuolleiden vaiheista merkin-
nän haudattujen luetteloon.

Nämä vainovuodet jäi-
vät elämään kansan mieliin 
eikä venäläisten aiheuttamia  
kärsimyksiä haluttu hevillä 
unohtaa. Tässä kansakunnan 
muistissa on kuitenkin kiin-
nitettävä huomiota erääseen 
seikkaan. Sodassa ja miehityk-
sessä vihollinen ja miehittäjä 
näyttäytyvät aina paholaisina.  
Tsaarin armeijan sotilaat poik-
kesivat tuskin muista valloit-
tajista. Eräs ystäväni, joka asui 
1970-luvulla Saksan Baijeris-
sa, muistelee, että siellä vielä 
silloin lapsia peloteltiin hak-
kapeliitoilla, vaikka 30-vuo-
tisesta sodasta oli jo kulunut  
350 vuotta. Sodankäynnin ja 
miehittämisen muodot ovat 
siinä määrin samankaltaisia, 
suorastaan universaaleja il-
miöitä, ettei rahvaan kohtalo 
sodissa näytä erilaiselta, olipa 
valloittaja sitten suomalainen, 
ruotsalainen, saksalainen taikka 
venäläinen.  

Keskuudessamme on vielä 
henkilöitä, jotka muistavat vii-
meisimmän sotamme: talvi- ja 
jatkosodan. Juuri näinä päivinä 
on tullut kuluneeksi 70 vuot-
ta jatkosodan syttymisestä. 
Heinäkuun lopulla 1941 Vie-
nan rintamalla käyty Pistojoen 
taistelu koitui 20 pyhäjokisen 
miehen kohtaloksi. Ensimmäi-
senä taistelussa kaatui setäni 
ja käyty taistelu oli jatkosodan 
raskain pyhäjokisille. Tuolloin 
joukko-osastot kerättiin saman 
seudun miehistä ja tämä vaikut-
ti siihen, että tappiot saattoi-
vat kohdata yhtä paikkakuntaa 
hyvin raskaasti. Pyhäjoelle ras-
kaasta Pistojoen taistelusta ei 
juurikaan ole kirjoitettu, vaikka 
yhtä kuntaa tuolloin kohdannut  
menetys oli suhteellisestikin 
poikkeuksellisen suuri. Sen si-
jaan vastaavasta yhteen pitä-

jään kohdistuneesta tappiosta 
eli nurmolaisten kaatumisesta 
talvisodan loppuvaiheessa Äy-
räpään kirkonmäellä on kirjoi-
tettu paljon. Siellähän kuoli 
yhdessä taistelussa 44 nurmo-
laista. 

Pyhäjoki menetti kaikkiaan 
talvi- ja jatkosodassa noin 150 
miestä, mikä  oli selvästi suu-
rempi määrä verrattuna useim-
piin muihin kuntiin . Nyt myö-
hemmin on vaikea ymmärtää, 
että lapsuudessani sodasta oli 
kulunut vain hyvin lyhyt aika, 
kymmenisen vuotta. Sota halut-
tiin unohtaa, mutta se kuitenkin 
eli koko ajan keskuudessamme.  
On hienoa, että tänä päivänä 
osataan antaa arvoa tuolloin 
maatamme puolustaneille ja so-
dassa henkensä uhranneille.                  

Pyhäjoella virtaa

Pyhäjoella on viisaasti valittu 
kunnan iskulauseeksi: ”Pyhä-
joella virtaa !”. Se luo hienosti 
sillan joen aikaisemman mer-
kityksen ja nykyisen elämän-
menon välille. Joki on toiminut 
aikaisemmin kulkuväylänä. Sitä 
pitkin ovat kulkeneet tavarat ja 
tiedot. Joki on erottanut, mutta 
se on myös yhdistänyt. 

Joki on merkinnyt  minulle 
aina hyvin paljon. Kotitaloni 
oli Pyhäjoen viimeisen kosken 
rannalla ja joki oli vielä lapsuu-
dessani hyvin puhdas. Joki oli 
leikki-, uima- ja kalastuspaikka 
sekä talvella luisteluareena ja 
jäävarasto. Muistan kun joki-
suulta sydäntalvella sahattiin 
jäitä varastoon taloihin ja mei-
jerille kesää varten.   Mieliin-
painuvia olivat keväiset tulvat, 
jotka lähes joka kevät kastelivat 
perunat kellariin ja eläimet na-
vettaan. Muistelen, että vielä 
1960-alkupuolella jotkin talot 

ottivat juomavetensä joesta. 
Joki antoi myös ruokaa ja elan-
toa. 1950-luvulla joki oli Suo-
men parhaimpia rapujokia. Py-
häjoen kunnan alueelta saatiin 
vuodessa 300 000 rapua. Se 
tarjosi merkittävän lisäansion 
sekä aikuisille että lapsille. Hau-
enpäät ja kissan liha olivat hyviä 
ravunsyöttejä ja ravunpyyntiai-
ka olikin vaarallista aikaa kylän 
kissoille. Valitettavasti kesällä 
1960 kertalaakista rapu häipyi 
Pyhäjoesta. Selvää syytä tähän 
ei ole löydetty, mutta rapurut-
toa todennäköisempänä syynä 
pidetään veden tilan muutosta, 
happamoitumista. Myös siian 
pyynti joesta oli suosittua. Kun 
siika nousi jokeen syksyllä kute-
maan, sen pyynti oli kiellettyä. 
Tätä ei tietenkään paikkakun-

nan kaikki kalastajat hyväksy-
neet, koska siian lippoaminen 
oli vuosisatainen perinne. Tästä 
alkoi rannoilla kissa-hiiri-leikki.  
Kylälle ilmestyi ylimääräisiä val-
tion ”läkkiohtia”, kuten Konstun 
pojat nimittivät omalla kielel-
lään poliiseja, valvomaan siian 
rauhoitusaikaa. Näistä poliisien 
ja salakalastajien kilpajuoksuis-
ta on monta mainiota tarinaa, 
jotka olisi hyvä kerätä talteen 
vielä, kun tarinoiden muistajia 
on keskuudessamme.  Kalastus-
perinnettä jatkaa nyt joka ke-
väiset haukikuninkuuskilpailut, 
jotka ovat tosi hieno juttu.

Rautaruukki ja uusjako
      

Kaksi asiaa, jotka vaikuttivat 
lapsuuteeni voimakkaasti, oli-
vat Rautaruukin tulo Raaheen 
ja Pyhäjoen uusjako. Pyhäjoella 
maatilat olivat pieniä eivätkä ne 
tarjonneet suurille perheille riit-
tävää elämisen mahdollisuutta. 
Tämän vuoksi 1960-luvun alus-
sa perustettu Rautaruukki mer-

kitsi alueelle käänteentekeviä 
työmahdollisuuksia. Työtä löy-
tyi kotiseudulta eikä tarvinnut 
muuttaa Etelä-Suomeen taikka 
Ruotsiin. Hyvin moni omasta 
ikäluokastani on myös löytänyt 
elämänuransa Rautaruukilta. 
Viime vuosien kehitys on ollut 
synkempää  ja alueelle tarvittai-
siin lisää työllistäviä yrityksiä. 
Tässä suhteessa Pyhäjoki on ol-
lut kaukokatseinen. Yrittäjyys-
lukioon panostaminen on oikea 
ratkaisu. Tänä päivänä ei enää 
voi luottaa valtion apuun yri-
tystoiminnan perustamisessa, 
vaan yrittäjyys ja yritystoimin-
nan syntyminen on yhä enem-
män meistä itsestämme kiinni. 
Yhteiskunnan tehtävä on luoda 
edellytyksiä, antaa tietoa ja op-
pia sekä innostaa yrittäjyyteen.

Toinen mainitsemani ta-
pahtuma, joka vaikutti vah-
vasti ihmisten elämään ja 
mieliin, oli uusjako. Se käyn-
nistyi 1950-luvun lopulla ja 
kesti melkein kaksikymmen-
tä vuotta. Työ oli valtava 
sekä hanke laaja ja raskas. 
Valmistuessaan uusjako oli 
maan historian toiseksi laa-
jin. Muistan, kun Etelänkylän 
osuuskaupan kauppias ih-
metteli, kuunneltuaan päivän 
isäntien mielipiteitä saamis-
taan jakoehdotuksista, sitä, 
että miten maanmittari on 
pystynyt tekemään sellaisen 
jaon, että kaikki isännät ovat 
hävinneet. Tosiasiassa kaikki-
en asema varmaankin parani; 
palstojen määrä väheni ja 
matkat palstoille lyhenivät.  
Metsät ojitettiin ja paljon 
teitä rakennettiin jaon yhte-
ydessä. Isäntien kommentit 
kuvasivat  lähinnä pyhäjokis-
ten vaatimattomuutta ja ke-
humisen vaikeutta. Jaon pitkä 
kesto nakersi sitä hyötyä mitä 
jako toi.  Sinä aikana maailma 
muuttui nopeasti; hevosajas-
ta siirryttiin koneaikaan ja 
jaon loppuvaiheessa maan-
viljelystä luovuttiin jo mo-
nella tilalla. Myös vanhojen 
talopuhtojen hajottamisen 
järkevyyttä voisi nyt jälkeen-
päin epäillä. Mutta kaikesta 
maanmittareihin kohdistu-

neesta arvostelusta huolimatta 
heihin kohdistui vahva arvostus 
ja ihannointi. Näiden  kokemus-
ten perusteella  myös itselleni 
oli helppo valita maanmitta-
rin ammatti, vaikka varsinaista 
jakomittarin hommia en ole  
tehnyt kuin opiskeluaikoina. 
Mutta maassa ja maapolitiikan 
hoitamisessa olen ollut kiin-
ni koko työikäni. Maa on aina 
ollut ihmisille tärkeä asia sekä 
taloudellisesti että myös tun-
nepuolella. Maanomistaminen 
on ollut osa ihmisarvoa. Maa-
kysymys on aiheuttanut riitoja, 
kapinoita ja sotia. Maakysymys 
on ollut tärkeä sekä maaseu-
dulla että kaupungeissa. Maa-
seudulla se tarkoittaa lähinnä 
viljelysmaata ja kaupungeissa 
maa on avain asumisolojen ko-
hentamiseen. Asuntopolitiikan 
kynnyskysymyksiä on aina ollut 
tonttimaan niukkuus. Tonttion-
gelma on kiusannut sekä pieniä 
että suuria kuntia. Tässäkään 

kunnan koko ei ole ratkaissut 
vaan tapa, miten maapolitiikkaa 
on hoidettu. Meillä Helsingissä 
onkin tapana sanoa: ”Maasta se 
suurikin ponnistaa.”  Kotoa ja 
kotiseudulta saamani henkinen 
perintö on antanut perspektii-
viä  Helsingin tonttipolitiikan 
hoitoon.       

Yhteistyöhenki

Maamme on useissa kansain-
välisissä vertailussa koulutuk-
sen osalta sijoittunut maail-
man parhaimman koulutuksen 
maaksi. Koulutus on ollut avain 
maamme hyvinvointiin, josta 
nyt saamme nauttia. Koulutuk-
seen panostaminen on osat-
tu myös Pyhäjoella. Muistan 
omilta kouluvuosiltani monia 
erinomaisia ja innostavia opet-
tajia. Opettajat eivät olleet vain 
opettajia, vaan he innostivat ja 
ohjasivat lahjakkaita oppilaita 
jatko-opiskeluun. Samoin mo-
net opettajat tekijät valtavasti 
työtä saadakseen Pyhäjoelle 
keskikoulun ja myöhemmin lu-
kion. Myös luottamusmiehet 
puoluekantaan katsomatta te-
kivät yhteistyötä luodakseen 
lapsille mahdollisuuden kodin 
varallisuudesta riippumatta 
opiskella niin pitkälle, kuin mah-
dollista. Tästä työstä voimme 
olla kiitollisia ja ylpeitä.

Lapsuuden Pyhäjoesta muis-
tuu vielä kirkkaana mieleen 
naapureiden ja kyläyhteisön 
yhteistyö ja talkoohenki asioi-
den ja töiden tekemisessä. Kun 
yksin hommaa ei kannattanut 
tehdä, perustettiin osuuskunta. 
Puimakoneet, kenttäsirkkelit ja 
sonnit olivat yhteisiä. Samoin 
jokailtainen kyläily ilman kutsua 
oli normaalia. Lapsuuden jän-
nittävimmät muistot ovat niitä, 
kun naapurin ukot kerääntyivät 
illalla tupaan kertomaan kummi-
tusjuttuja. Tämä yhdessä teke-
misen meininki näyttää jatku-
neen täällä Pyhäjoella. Kunnan 
asioita on hoidettu yhdessä 
viisaasti. Palvelut ovat pysyneet 
korkealla tasolla ja kunnan kult-
tuuritoiminta on esimerkillistä. 

Ennen yhteishenki oli hyvä, 
vaikka poliittiset ristiriidat oli-
vat nykyistä huomattavasti 
voimakkaampia. Nyt ristiriitoja 
aiheuttaa suhtautuminen ydin-
voimalaan. Toivon, että nytkin 
erimielisyydet asiassa osataan 
ilmaista, mutta ne pidetään 
asialinjalla eikä anneta nii-
den vaikuttaa ihmisten välisiin 
suhteisiin. Ydinvoimalahanke 
on kuitenkin tehnyt Pyhäjoen 
tunnetuksi koko maassa. Hel-
singissäkin nyt lähes kaikki tie-
tävät, missä Pyhäjoki sijaitsee. 
Tätä tunnettavuutta kannattaa 
hyödyntää. Hanhikiven ympä-
ristöä ja saavutettavuutta voisi 
parantaa ydinvoimalaratkaisus-
ta riippumatta. Samoin monia 
sotatapahtumia voisi hyödyn-
tää ja mielellään yhteistyössä 
naapuripitäjien kanssa. Samoin  
Ison vihan raskaat kokemukset 
voisi nostaa voimakkaammin 
esiin nyt, kun raskaimman sor-
tovuoden 1716  300-vuotis-
päivä lähestyy.  

Toivotan kaikille lämmintä ke-
sää ja loma-aikaa sekä Pyhäjoel-
le hyvää tulevaisuutta !

Juhani Tuuttila   Pyhäjoen kotiseutujuhla 3.7.2011
Juuret Pyhäjoen Törmässä
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JUKKA JA ANDREAS MALINEN

Pyhäjoen kotiseutuviikon per-
jantaina ja lauantaina esitet-
tiin Pyhäjoen kirkossa dir.mus. 
Jukka Partasen säveltämä ja 
ohjaama Daniel –kirkkomusiik-
kinäytelmä tai ennemminkin 
kirkko-ooppera. Kirkko-ooppe-
ra liittyi myös Raahessa 1.-3.7. 
pidettyyn Suomen evankelis-
luterisen lähetysyhdistyksen 
(SLEY) kesäjuhliin. 

Keskeisissä rooleissa olivat 
Raahesta lähtöisin oleva Perttu 
Mathlin profeetta Danielina ja 
Pauli Rautio Babylonian kunin-
gas Nebukadnessarina. Pyhäjo-
en kanttori Outi Krank lauloi 
sanansaattajan osan.

Kirkko-ooppera oli ja on vah-
va osoitus pyhäjokisesta osaa-
misesta myös muilta osin. Lu-

kuisa vapaaehtoisten esiintyjien 
joukko eri rooleissa on hienoa 
kuultavaa ja nähtävää.

Lukiolaisten tekemät lavasteet 
sopivat hyvin Pyhäjoen kirk-
kotilaan ja johdattivat hienolla 
tavalla kuulijat vuosituhansien 
taakse profeetta Danielin ja hä-
nen ystäviensä koettelemuksiin. 

Daniel –ooppera perustuu 
Danielin kirjaan Vanhassa tes-
tamentissa. Sen kertoo, kuinka 
kolme Danielin ystävää pelas-
tuivat tulisesta uunista, minne 
kuningas Nebukadnessar hei-
dät määräsi. He eivät suostu-
neet kumartamaan kuninkaan 
kuvapatsasta. Mieluummin he 
kärsivät rangaistuksen kuin te-
kivät omaatuntoaan vastaan, 
mutta Jumala pelasti heidät tu-
lisesta uunista

Daniel –kirkko-ooppera

ANDREAS MALINEN

Apostolis-luterilaisen kirkko-
kunnan vuotuiset kesäseurat 
pidettiin tänä vuonna Hough-
tonissa Hancockin vieressä. 
Näissä seuroissa tapasin Van-
couverissa asuvat Sunin sisa-
rukset, Ellin ja Kaijan. He tu-
livat Kanadaan vuonna 1957 
vanhempiensa, Antin ja Meimin, 
sekä veljensä Riston kanssa. 
Antti kuoli Kanadassa 1994 ja 
Meimi 1998.

Heidän isoisänsä Tuomas 
Suni s. 1865 Pyhäjoella lähti 
16-vuotiaana Suomesta Ame-
rikkaan. Hänet tunnetaan Pyhä-
joella Sunin vaarina. Tuomas tuli 
Hancockiin, minne ensimmäiset 
suomalaiset siirtolaiset aset-
tuivat pääosin. Tuomas avioitui 
Susanna Ulriika Alexandra 
(Sandra) Pelton kanssa Han-
cockissa. Tuomas työskenteli 
Quency-nimisessä kuparikai-
voksessa. Tuomas oli yksi Suo-
mi Synodin perustajajäsenistä. 
Suomi Synodi on luterilainen 
suomalainen kirkko Amerikas-
sa. Suomalaisia seurakuntia oli 
aluksi Amerikassa kaksi, Suomi 
Synodi ja lestadiolainen Apos-
tolis-luterilainen kirkko.

Tuomas ja Sandra Suni saivat 
Amerikassa viisi lasta. Ja Suo-
meen takaisin muutettuaan 
vielä seitsemän lasta. Heistä 
toiseksi nuorin Tauno Matias 
(Matti) Suni asutti vanhaa Su-
nin taloa Yppärin Suninperällä, 

hänet tunnetaan Sunin vaarina. 
Elli ja Kaija Sunin isä, Antti 

syntyi Suomessa vuonna 1902. 
Hän oli käynyt Kanadassa jo 
pulavuosien aikana. Hän palasi 
myöhemmin Suomeen, jossa 
avioitui Meimi Grekulan kans-
sa. Heille syntyi kolme lasta Elli, 
Kaija ja Risto. Lasten vartuttua 
Suomessa, perhe muutti Kana-
daan. ”Useampi poika syö lei-
pää Kanadassa kuin Suomessa”, 
kerrotaan Antin sanoneen.

Samoissa seuroissa tapasin 
myös Sunin sisarusten pikku-
serkut, Anna Parkkosen sekä 
sisarukset Sharon Estolan (os. 
Impola) ja Dave Impolan.

Anna Parkkonen on Aarne 
(k. 1989) ja Asta (k. 1987) 
Parkkosen tytär. Asta on omaa 
sukuaan Sinko. Sinkon perheen 
kotipaikka on Yppärissä Gre-
kunperällä. Asta ja Aarne tulivat 
Pennsylvaniaan vuonna 1952. 
He asuivat New Ipshwichis-
sa. Aarne Parkkosen vanhem-
mat olivat Kalle ja Anna-Liisa 
Parkkonen. Anna-Liisa tunnet-
tiin Pyhäjoella Ojalan mummu-
na. 

Sharon Estola ja Dave Impola 
ovat pyörteen Hanneksen vel-
jen Heikin lastenlapsia. Heik-
ki tuli Amerikkaan Michiganin 
Ironwoodin alueelle, hänen 
poikansa on Albert, Daven ja 
Sharonin isä.

Seurakunnan kautta heillä on 
vielä vahva side heidän omaan-
sa ja vanhempiensa kotimaahan, 

Yppäriläisiä Hancockissa

Elli Suni suurseurojen tulkkina

vasemmalta Pyhajoen kirkkoherra Jukka Malinen, Elli Suni, Kaija Suni, Anna Parkkonen, Sharon Estola (os. Impola) ja Dave Impola

mutta ennenkaikkea  luja side 
taivaalliseen kotimaahan. Siksi 
seurat ja suomenkielellä lau-
letut Siionin laulut ovat heille 
tärkeitä.

Pyhäjokislähtöinen Heli Kal-
lio on heinäkuun taiteilijavieras 
Pyhäjoen kirjastossa. Hän  kir-
joitti ylioppilaaksi Pyhäjoen lu-
kiosta vuonna 1991. Heli Kallio 
kutsuu itseään peräkammarin 
taiteilijaksi ja tykkää leikitellä 
eri materiaaleilla.

Pyhäjoen näyttelyssä nähdään 
hauskoja naivistisia akryylitöi-
tä mm. Matkalla mummolaan. 
Lisäksi näyttelyssä on esillä 
napeista tehtyjä töitä. Aiem-
min Helin töitä on nähty hänen 

työpaikallaan Munkkiniemen 
terveyskeskuksessa Helsingissä, 
missä hän työskentelee lähihoi-
tajana vanhustyössä.

Heli Kallio harrastaa askarte-
lua, monenlaisia käsitöitä sekä 
matkustelua. Heli Kallion iloa 
puhkuvaan näyttelyyn voi tu-
tustua kirjastossa torstaihin 28. 
heinäkuuta saakka  maanantai-
na ja torstaina 11-16, tiistaina, 
keskiviikkona ja perjantaina klo 
13-20. Tervetuloa!

Heli Kallion taidetta kir-
jastossa

Kultarannan PIHAKIRPPIS
la 23.7. klo 10 - 14 Vanhatie 
43:ssa (Perkiömäen ja joen 
välissä) 
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Puhelinnumerot 1.6.2011 alkaen
Puhelinvaihde 08 849 111

AIKUISSOSIAALIPALVELUT

Johtaja Irma Heikkinen  040 135 7910

AIKUISSOSIAALITYÖ

Sosiaalityö, toimeentulotuki, maahanmuuttotyö
Tulosyksikköjohtaja Birkitta Ala-aho  040 135 7911
Sosiaalityöntekijä Nina Äijälä  040 135 7853

Työvoiman palvelukeskus
Palvelukeskuspäällikkö Virpi Niemi  050 396 2493
Yhteispalvelusihteeri Marita Riikonen-Alakopsa  044 439 3892
Sosiaaliohjaaja Merja Aunola  044 439 3893
Sosiaaliohjaaja Eija Ilmakangas  044 439 3894
Sosiaaliohjaaja Tarja Juola  040 830 3132
Työvoimaohjaaja Jussi Lamberg  050 396 3520
Työvoimaohjaaja Emmi Hämäläinen  050 396 3519
Työvoimaohjaaja Ulla Saarenpää  050 396 3521

VAMMAISPALVELUT

Tulosyksikköjohtaja Maija Laitila  044 439 3752 

Vaikeavammaisten palvelut
Sosiaalityöntekijä Marjo Kokkaret  044 439 3717 

Kehitysvammaiset aikuiset
Vammaistyönohjaaja Vuokko Lukkari 040 135 7861

Kehitysvammaiset lapset ja nuoret
Avohuollon työntekijä Sari Valuri  044 439 3816

Asumispalvelut Niittykoti 040 135 7864

LAPSI- JA PERHEPALVELUT

Johtaja Irma Heikkinen  040 135 7910

NEUVOLAT

Tulosyksikköjohtaja Ritva Nauha 044 439 4590
Äitiys- ja lastenneuvola 044 439 4567
Kouluterveydenhoitaja 044 7390 253

LASTENSUOJELU

Tulosyksikköjohtaja, vastaava sosiaalityöntekijä Satu Rättyä  
040 830 3167

Sosiaalityö
Sosiaalityöntekijä Nina Äijälä  040 135 7853

Lastenvalvoja
Lastenvalvoja Anna Kaisa Huotari  044 439 3702

Perhetyö
Perhetyönohjaaja Kaisu Rautio  044 439 3885
Perhetyönohjaaja Lea Hassila 044 439 3700
Perhetyöntekijä Marja Kauppinen 040 135 7964

ERITYISPALVELUT

Tulosyksikköjohtaja, puheterapeutti 
Suvi Kunnasmäki 044 439 4652

Puheterapeutit Sirpa Mattila-Tanttu  044 439 4653, 
Sari Nikula  044 439 4654
Toimintaterapeutit Sirkku Korpela  044 439 4659, 
Sari Väyrynen  044 439 4657 

Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret:
Avohuollon työntekijä Sari Valuri  044 439 3816

Perheneuvola  08 439 2900
Yksikön esimies Heidi Jutila 08 439 2900

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT

Johtaja Antti Tornberg 040 135 7850

Mielenterveystoimisto Raahe 08 849 4761
Pyhäjoen mielenterveysneuvola 040 135 7852
Psykiatrinen vuodeosasto 08 849 4773
A-klinikka, toimisto 044 439 3775
Pienkoti Koivula 040 135 7854

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT

Johtaja Matti Mäntymaa 044 439 4500

Päivystys Raahe 08 849 4511
Pyhäjoen terveysasema 08 849 4560

Työterveyshuolto ajanvaraus 08 849 4520

Pyhäjoen hammashoitola 08 849 4725
Hammaslääkäripäivystys lauantaisin Raahessa klo 8.30-10   08 

849 4709

VANHUSPALVELUT

Johtaja Mervi Koski 044 439 4692

KOTONA ASUMISEN TUKI

Tulosyksikköjohtaja  Sanna Tuori 040 830 3138

Kotihoito ja tukipalvelut
Kotihoito Eija-Liisa Luoto 040 135 7855
Kotisairaanhoitajat Marja-Leena Virpiranta 044 439 4570, 
Taina Keskitalo 040 135 7856, Tiina Rödlin 044 439 4569
Vanhusten omaishoidontukiasiat  
Hanna Määttä 044 439 3756 
Veteraaniasiat  Marja-Leena Sivonen 044 439 3754
    

ASUMIS- JA HOIVAPALVELUT

Koordinaattori Päivi Rintala 044 439 3750

Asumispalvelut ja hoiva
Palvelukeskus Jokikartano Pirkko Lintunen 040 135 7862, Kiis-

kilä 040 135 7867, Valkama 040 135 7865, Lohela 040 135 
7866

Potilas- ja sosiaaliasiamies Anneli Pehkonen  040 135 7914  

Lisää puhelinnumeroita sekä tiedot toimipisteiden aukiolo- ja 
puhelinajoista löytyvät internetistä osoitteesta www.ras.fi

AIKUISSOSIAALITYÖN PALVELUT

Seutukunnan kuntien sosiaalitoimistot ja Työvoiman palvelukes-
kus ovat  suljettuna heinäkuussa ajalla 4.-29.7.

Seutukunnallinen aikuissosiaalityön päivystys järjestetään sulun 
aikana Raahen sosiaalipalvelukeskuksessa.  Päivystävä sosiaali-
ohjaaja on tavattavissa puhelimitse numerossa 040 135 7911, 
yhteydenotot ma-pe klo 9-11.  Aikuissosiaalityön päivystyksessä 
hoidetaan kiireelliset, akuutit kriisitilanteet.

Kaikkien seutukunnan kuntien asiakkaiden tulee jättää toimeen-
tulotukihakemukset sulun aikana kirjallisesti  Raahen sosiaalipalve-
lukeskukseen osoitteeseen Raahen sosiaalipalvelukeskus, Sovion-
katu 9, PL 109, 92101 Raahe.

Kiireellisissä vammaispalveluasioissa yhteydenotot aikuissosiaa-
lityön päivystykseen puh. 040 135 7911.

LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT

Sivupisteiden äitiys- ja lastenneuvolat ovat suljettuina ajalla 4.7-
31.7. Tuona aikana neuvola toimii supistetusti Raahen pääterve-
ysaseman tiloissa osoitteessa Rantakatu 4. Ajanvaraus ja puhe-
linneuvonta arkisin klo 11-12,  äitiyshuolto puh. 08 849 4601 
ja lastenneuvola puh. 08 849 4602. Perhesuunnitteluneuvola on 
kesälomalla 20.6-31.7.

Lastensuojelun sosiaalityön kesäsulku on ajalla 4.-29.7. Las-
tensuojeluasioissa päivystävä numero on virka-aikana 044 439 
3710.

Perheneuvola toimii supistetusti 18.7.-7.8.

Kesäajan toiminta 2011
MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT

Psykiatrian osasto on kiinni 24.6. -24.7.
Vihernikkarin työtoiminta on kesälomalla  4.7. -1.8.
A-klinikka on kiinni 4.7. -15.7.

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT

Lääkärin vastaanotto toimii keskitetysti Raahen pääterveysase-
malla ajanvarauksella 4.7.-31.7.  Vastaanotto on tarkoitettu kii-
reellistä hoitoa vaativille kuntayhtymän alueen asiakkaille. Ajan-
varaus ja puhelinneuvonta ovat avoinna ma-to klo 8.00-15.30 ja 
pe klo 8-15, puh. 08 849 4580. Kiireettömät asiat puh. 08 849 
4581 ma-to klo 10-15.30 ja pe klo 10-15. Pyhäjoella, Ruukissa, 
Siikajoella ja Vihannissa ei ole omaa vastaanottotoimintaa 4.7.-
31.7. Vastaanotot palaavat normaalitoimintaan 1.8.

Reseptien uusinnasta ja diabetesvälineiden hakemisesta tulee 
huolehtia ennen 1.7.

Marevan-hoidossa oleville on järjestetty INR-näytteiden otto 
4.7.-31.7. Raahessa laboratorion aukioloaikoina.

Ensiapu päivystyksellisistä hoitoa vaativille asiakkaille toimii 
koko kesän normaalisti ilman ajanvarausta Raahessa ympäri vuo-
rokauden. Päivystyksen puhelinnumero on 08 849 4511. Kiireel-
listä hoitoa ja kuljetusta vaativissa hätätilanteissa ambulanssi tila-
taan numerosta 112.

Sisätautien ja kirurgian poliklinikat ovat toiminnassa supistetusti 
koko kesän ajan. Lastentautien poliklinikka on suljettu 4.7.-8.8. ja 
korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka 4.-31.7. Kipupoliklinik-
ka toimii päivittäin supistetusti.  Äitiys- ja naistentautien polikli-
nikka toimii normaalisti.

Synnytys- ja leikkaustoimintaa ei ole 4.7. klo 7.00  - 1.8. klo 
7.00 välisenä aikana. Synnyttäjiä otetaan vastaan 30.6. klo 15 
asti ja 1.8. klo 7 alkaen.

Osastohoito ja vaativa kotisairaanhoito toimivat normaalisti.

Laboratoriopalvelut on keskitetty Raahen sairaalaan 4.7.-31.7. 
välisenä aikana. 

Röntgen toimii supistetusti kesä-heinäkuussa.

Työterveyshuolto on heinäkuussa avoinna klo 8-15.

Fysioterapia toimii heinäkuussa supistetusti. Apuvälinepalvelut 
toimivat normaalisti koko kesän.

Hammashoitola on kiinni 27.6.-31.7. Pääterveysaseman ham-
mashoitola Raahessa on auki koko kesän.

VANHUSPALVELUT

Kotihoito ja palvelukeskus Jokikartano toimivat kesällä normaa-
listi.

Päivätoiminta on suljettu 27.6-31.7. välisen ajan. 

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä tiedottaa

Myydään tarjousten 
perusteella Pirttikosken 
kyläkaupan kiinteistö.
Soita
p. 0500383896

Myydään tarjousten pe-
rusteella metsäpalsta 
16,5 ha Pyhäjoen Po-
lusperällä.
Puh. 040 539 4216
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3000 miestä - eli Teemu Lindelä, Lauri Louhimaa ja 
Taneli Myllylä  - esiintyy seurakunnan musiikkihar-
taudessa ke 27.7. klo 18 kirkon pihalla. (sateen sattu-
essa kirkossa)

Seurakunnan 
musiikkihartaus

HEIKKI KIRJASTOSTA

Kirjaston kelta-vihreät tienvii-
tat ennättivät seistä töröttää 
paikoillaan tasan kaksi viikkoa, 
kunnes keskellä päivää kaksi 
niistä oli rikottu. Korjasin ja 
vein takaisin paikoilleen. Os-
tin niitä varten puutavaraa ja 
maalia kirjaston laskuun ja tein 
ne työajalla. Kaikki pyhäjokiset 
ovat siis maksaneet niistä. Jos 
ne rikotaan, se on omasta tas-
kusta pois. 

Jotta asia olisi käsin kosketel-
tavampi, tehdäänpä seuraavalla 
tavalla. Lupaan ostaa lainatta-
vaksi pari PlayStation 3 –pe-
liä,  jos lupaatte olla rikkomatta 
tienviittoja. Ehdotuksia peleistä 
voi jättää nuortenosastolla ole-
vaan palauteboksiin. 

Jos tienviitat rikkonut tuntee 
nyt piston sydämessään ja ha-
luaa tulla pyytämään anteeksi, 
voi hän sen tehdä. Puhutaan 
asioista köökin puolella jäätelö-
paketin äärellä.

Kirjaston tienviitat

PYHÄJOEN KUNTA

Uuden urheilukentän avajaisjuhla
lauantaina 13.8. klo 12.00

Juhlapuhe: Emeritus kunnanjohtaja Mauno Peltoketo, Funky Remix-
tanssiesitys, Jääkärisoittokunta ym. ohjelmaa

Kahvi- ja makkaratarjoilu

Avajaisjuhlan jälkeen Pyhäjoen Wirta järjestää yleisurheilukilpailun, 
jonka jälkeen kentällä järjestetään kaikille avoin
UKK-kävelytesti ja pelataan jalkapallo-ottelu kunnan työntekijät vs. 
luottamushenkilöt.

Tervetuloa

ma-pe klo 12-18, la-su 12-16
22 rakennusta, 8000 esinettä
Vapaa pääsy
Tervetuloa

Annalan kotiseutumuseo
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Käyttövuorot 2011-2012 ovat haettavissa
Hakemukset toimitetaan ke 24.8.2010 klo 15.00 mennessä
os. Pyhäjoen kunta/Vapaa-aikatoimisto, PL 6, 86101 Pyhäjoki.
Vuorot tulevat voimaan 29.8. alkaen.
 
Jokaisella ryhmällä tulee olla vastuuhenkilö, joka on 18 vuotta täyttänyt.

Varauskaavakkeet: www.pyhajoki.fi palvelut, vapaa-aika, liikunta, Monitoimitalo.

Monitoimitalo sijaitsee koulukeskuksen yhteydessä. Monitoimitalolla on kolme lohkoa käsittävä lii-
kuntasali, monipuolinen kuntosali, peileillä varustettu lava ja kerhotila.
Avoinna: maanantai-perjantai 7.30-21.00, lauantaisin listavuorolaisille.
Koulujen loma-aikoina aukioloajat muuttuvat. Muuttuneista aukioloajoista ilmoitetaan Pyhäjoen 
Kuulumiset-lehdessä ja Monitoimitalon ovessa.

Monitoimitalon vuorot ovat haettavana

Keskikylän  koululle  rakennettu krillikota  on  nyt  valmis  ja  sen  
avaustilaisuus  on,  To.28.7. Klo  18.alkaen.
Avauksen  suorittaa kunnanjohtaja  Matti  Soronen.  Nautitaan  talon  

antimia  makkaraa, lättyjä  ja  nokipannukahvia. Arvontaa…

TERVETULOA    KYLÄTOIMIKUNTA

KUTSU

TUUKKA KIVIMÄKI

Kuten sanonta kuuluu, maail-
ma on pieni. Siltikään ei uskoisi 
SM-liigan mestaruuspystin, eli 
”Pojan” löytyvän Juhannuksen 
alla Pirttikoskiselta hevostallil-
ta. Erikoisen vierailun taustalla 
on ystävällinen keljuilu suvun 
kesken. 

Juuso Riksman aloitti jää-
kiekkoilijan uransa HIFK:n 
luistelukoulussa, ja useiden 
seuravaihdosten ja ulkomaan 

reissujen jälkeen päätyi voit-
tamaan SM-liigan tavoitellun 
mestaruuden HIFK:n paidassa. 
Pystin päätymisestä Pirttikos-
kelle voi kiittää Riksmanin ap-
pea, Matti Leskelää. 

Matti Leskelä on seurannut 
Riksmanin peliuraa aina tämän 
Hermeksen kausista asti. Leske-
län äiti on kotoisin Pirttikoskel-
ta, sekä serkut asuvat yhä Pirt-
tikoskella. Kaksi vuotta sitten 
Riksmanin silloisen seuran Jo-

kerien jäätyä SM-liigan toisek-
si, soitti pirttikoskinen Pekka 
Oravisjärvi Leskelälle ja kysyi: 

”Paljonko kannu painaa, pitäi-
sikö kahvihuoneen pöydänjal-
koja vahvistaa?”

Tällöin Riksman päätti yhdes-
sä appinsa kanssa, piruilu saa 
loppua ja pytty tulee Pirttikos-
kelle. Helsingin IFK:n voitettua 
SM-liigan mestaruuden, hän 
pääsi vihdoin toteuttamaan sa-
nansa. 

Poika vieraili pyhäjoella

Paikalle saapui paljon väkeä katsomaan poikaa.

Merikirkko

Pyhäjokisuulla 31.7. klo 18, lähtö 
Tervon satamasta klo 17.30.

Hengellisten toivelaulujen ilta Kielosaaren kahviossa sunnuntaina 17.7. 2011 klo 
18.00.Mukana lauluryhmä Raahesta /Esko Rautio.Kahvitarjoilu!Tervetuloa!

(järjestää Raahen Helluntaiseurakunta)

Hengellisiä lauluja Kielosaaressa

4H TIEDOTTAA
Risteily Nahkiaisen majakalle ma 25.7 klo 12:00

Perinteinen Meripelastusyhdistyksen ja 4H-yhdistyksen järjestämä ris-
teily Merikokolla.   
Lähtö Tervon kalasatamasta kello 12:00
Retki on ilmainen. Säävaraus.
Ilmoittautumiset 21.7 mennessä numeroon 044-3390221
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PÄÄTOIMITTAJAT
Sari Rintamäki

Arvo Helanti

TAITTAJAT
Kimmo Haapakoski

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 30-31) ilmestyy 
 >>  lauantaina 23.7.2011

Aineisto toimitettava 
 >>  tiistaina 19.7.2011 
 klo 17.00 mennessä

Painosmäärä 
 >>  vko n: 1810 kpl 
 >>  vko n: 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 toimivatSeurakunta tiedottaa Kalenteri

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

Julkaisija: Pyhäjoki Data Oy
ISSN 0788-6071

Eläkeliiton Pyhäjoen Yhdis-
tys ry Liikunta- ja ulkoilupäivä 
ke 27.7. klo 12.00 alkaen Meri-
majalla Yppärissä. Kilpailulajei-
na mm. tikan-, hevosenkengän 
ja kettingin- heitto, boccia, 
matkan arviointia. Kahvitarjoilu. 
Arvotaan hedelmäkori.

Tervetuloa kaikki viettämään 
mukavaa kesäpäivää! ti 16.8. 
lähdemme sokkomatkalle n. klo 
09.00. ja paluu illalla. Tarkempi 
aikataulu ilmoitetaan myöhem-
min. Varaukset Anna-Liisalta 
puh. 0400-778026

Pyhäjoen martat ry. Mar-
tanpäivän retki Kalajoelle Nii-
na Forsin ateljeehen tiistaina 
26.7. Lähtö kimppakyydeillä 
apteekin edestä klo 18.00. Il-

moittautuminen retkelle Liisalle 
Katruusaan puh. 044339979 
sunnuntaihin 24.7 mennessä. 
Mahdollisuus myös taidokkai-
den käsitöiden ostoon.

Sotiemme Veteraanit, puo-
lisot, lesket ja kannattaja-
jäsenet. Jokilaaksojen perin-
teinen Kristillis-Isänmaallinen 
Kesäjuhla Haapavedellä su 7.8.

Ilm. 20.7.  mennessä Juk-
ka Kesti p. 435501 tai 
0400686879.

SPR / Pyhäjoen osasto. Kiit-
tää kaikkia verenluovutukseen 
osallistuneita.Verta pystyi luo-
vuttamaan yhteensä 43 hen-
kilöä.Kiitokset myös seurakun-
nalle ja K-market Eväskonttiin 
yhteistyöstä.

* Monitoimitalo avoinna ma-
pe 14.00-21.00.

* Amalia ja aikamiespojat- ke-
säteatteria

Pyhäjoen Harrastajanäytteli-
jät esittää Eero Schroderiuksen 
kirjoittaman ja Sari Ohinmaan 
ohjaaman näytelmän Amali ja 
aikamiespojat

Keskeisissä rooleissa: Mari 
Helaakoski (Amali), Jorma Hii-
tola (Reiska) ja Seppo Tammi-
nen (Tane): Liput: 15 €, 13 €

Näytökset Annalan pihassa:
la 16.7. klo 14, Pyhäjokisuun 

Lähivakuutuksen asiakasesitys. 
Lippuvaraukset 08-433285

su 17.7. klo 16,
ke 20.7. klo 18
pe 22.7. klo 18
http://www.pyhajoennaytte-

lijat.net/
* la 16.7. klo 21-02 Tanssit 

Merimajalla, Pelikaanit
* su 17.7. klo 18.00 Hengellis-

ten laulujen ilta Kielosaaren lei-
rintäalueen kahviossa, kahvitar-
joilu, esiintymässä lauluryhmä 
Raahen Helluntaiseurakunnasta

yhteyshenkilö: Kaija Uoti  
p.0405880908

* pe 22.7. klo 14.00 Jokikar-
tanossa Ukrainalainen laulu-
soitinyhtye Jaroslavna. Vapaa 
pääsy http://www.ukraina.fi/fi/

la 23.7. klo 10.00 Wanhan 
tavaran huutokauppa ja ke-
sämarkkinat kunnanviraston 
edessä, järj. Pyhäjoen yrittäjät, 
http://www.pyhajoenyrittajat.
fi/Tekstit/Ajankohtaista/ajan-
kohtaista.htm

* la 23.7 klo 19 Dadossa Mik-
ko Alatalon luotsaama lauluilta 
TV-ohjelma Tammerkosken sil-

lalla tyyliin! klo 22 Dado Star: 
Mikko Alaltalo, www.dado.ws

* la 30.7. klo 21-02 tans-
sit Yppärin Merimajalla, Henri 
Stenroos & Jackpot.

to 4.8. retki Powerparkiin. 
Hinta kyyti ja päiväranneke: alle 
130 cm 30 € ja yli 130 cm 40 
€. Kyyti ja sisäänpääsy huvi-
puistoon 15 €. Alle 2-v. pelk-
kä kyytimaksu. Aikataulu: Shell 
8.30, Kotiin lähtö klo 18.00. 
Ilm. pe 29.7. mennessä 4H-
toimistoon 044-3390220 (klo 
10-16). Järj. 4H ja kunta http://
www.powerpark.fi/

* ma-pe 8.-12.8. klo 9.30-
15.30 Rantaleiri veteraani-
majalla Yppärissä. Askartelua, 
leikkejä, pelejä, uintia. Uima-
kamppeet ja omat eväät mu-
kaan. Alaikäraja kouluun syksyl-
lä kouluun menevät, yläikäraja 
kuudennelta päässeet. Hinta: 
25 € (sis. kyydin ja materiaalit). 
Aikataulu: Parhalahden koulu 
klo 8.40, Kirkonkylän Shell 
8.50, Pirttikosken koulu 9.00, 
Yppärin Neste 9.20. Lähtö ta-
kaisin klo 15.30. Sitovat ilmoit-
tautumiset 4H-toimistoon (klo 
10-16) puh. 044-3390220 pe 
29.7. mennessä. Leirille mahtuu 
45 leiriläistä ilmoittautumisjär-
jestyksessä. Järj. 4H-yhdistys, 
seurakunta ja kunta.

* la 13.8. klo 12 uuden urhei-
lukentän avajaisjuhla

* Janssonin galleria Piehingis-
sä avoinna 7.8. saakka klo 12-
17, mm. Jari Jansson, Liisa Ki-
tinprami, Saila Kleine Staarman, 
Niina Kestilä

* Lisää tapahtumia:  www.py-
hajoki.fi

Kuollut: Isojärvi Toivo Vilhelm 
83 v 10 kk 21 pv

Kastettu: Hartikka Louna Ame-
lie 

Jumalanpalvelus kirkossa su 
17.7. klo 10. 
Hartaus sankarihaudoilla ke 
20.7. klo 18.
Jumalanpalvelus kirkossa su 
24.7. klo 10.

Nuorten aikuisten kesäraa-
mis ke 20.7 ja ke 27.7 klo 18 
seurakuntatalolla. Tervetuloa 
mukaan!
Ystäväkerhon kesäkokoontu-
minen ke 27.7 klo 13-14.30. 
Perinteisesti tarjolla kahvit/
teet. Luvassa myös arvontaa. 
Kaisu Arola kertoo työstään 
Chilessä.
Musiikkihartaus seurakunta-
talolla ke 27.7. klo 18. 3000 
miestä –bändi.
Jumalanpalvelus kirkossa su 
31.7. klo 10.
Merikirkko Pyhäjokisuulla 
31.7. klo 18, lähtö Tervon sata-
masta klo 17.30.

TULOSSA:
Seurakuntatalolla su 7.8 Ju-

malanpalveluksen jälkeen kii-
tosjuhla lähetystyön talkoo-
laisille ja yhteisvastuukerääjille 
(listakerääjät ja yv-tilaisuuksien 
talkoolaiset).
- Kesäraamis opiskelijoille ja 
nuorille aikuisille. Kokoontu-
minen ke 27.7 ja ke 10.8 klo 
18 seurakuntatalolla! Vetäjinä 
Anna Hietala ja Tinja Halunen. 
Lisätiedot Anna Hietala p. 050-
4929250. 

Kouluikäiset:
Rantaleiri elokuussa ennen 
koulujen alkua 8.-12.8.

Nuoret:
- Alavieskan ja Pyhäjoen seura-
kunta järjestävät yhteistyössä 
vaelluksen Lappiin 14-17-vuo-
tiaille nuorille syksyllä 2011. 

Vaellus on osallistujille täysin 
ilmainen. Osallistujamäärä on 
rajattu ja tämän vuoksi osal-
listujat vaellukselle valitaan 
hakemuksen perusteella. Ilmoi-
tathan kiinnostuksestasi vael-
lusta kohtaan sähköpostilla tai 
puhelimitse Diakonissa Anna 
Hietalalle tai nuorisotyönoh-
jaaja Hannu Louhimaalle mah-
dollisimman pian. Anna: 050 
492 9250, Hannu: 050 076 
6031 tai etunimi.sukunimi@
evl.fi.

Liity jäseneksi Facebookissa: 
Pyhäjoen seurakunnan nuoret

Vedet virratkoon! Uusheräyksen 
valtakunnalliset Kesäseurat Ka-
lajoella 22.-24.7.2011
Seurapaikkana Kalajoen kirkko. 
Ohjelmaa aikuisille, nuorille ja 
lapsille. 
Katso ohjelmat ja muut tiedot 
www.kesaseurat.fi

Voitte sopia hautojen kesä-
hoidosta ja kastelusta soitta-
malla kirkkoherranvirastoon.

Kirkkoherranvirasto p. 433119 
avoinna ma klo 9-13.
Tarvittaessa voitte ottaa yh-
teyden papistoon: kirkkoher-
ra Jukka Malinen p.040-505 
0016 (paikalla elokuussa) tai 
seurakuntapastori Lauri Pieti-
käinen p. 050-328 8107 (pai-
kalla heinäkuussa)
Pyhäjoen seurakunnan koti-
sivut löytyvät osoitteesta:
www.pyhajoenseurakunta.fi

Kirkkoherra Jukka Malinen lo-
malla 27.6.-5.8.
Lastenohjaaja Tuula Karjalainen 
lomalla 13.7.-19.8.
Nuoriso-ohjaaja Hannu Louhi-
maa lomalla 5.7.-2.8.
Kanttori Outi Krank lomalla 
3.8.-14.8.
Diakonissa Anna Hietala lomalla 
4.-15.7.

Yhteislauluilta Kielosaaressa 23.7.2011 
klo 19.00- 20.30 Eija Martinmäki harmo-

nikka ja Sakari Viirret kitara ja laulu.

Yhteislaulua Kielosaaressa

SALATAITTAJA
Sampo Pakkanen

Kiitokset kaikille minua
lakkiaispäivänä muistaneille

Heli Luoto

Yppärin jakokunta kutsuu ja-
kokunnan mökkitonteille joh-
tavien teiden hoitokuntien 
puheenjohtajat  koolle Yppä-
rin metsästysmajalle torstaina 
21.7.2011 klo 19:00. Kokouk-
sen aiheena on kerätä tiedot 

tiehoitokunnista ja suunnitella 
miten jakokunta voisi tulevai-
suudessa tukea rahallisesti tie-
hoitokuntien toimintaa.

Yppärin jakokunnan sihtee-
ri Vesa Heiskari puh. 040-
5497486

Yppärin jakokunta tiedottaa

MARJO LUOKKANEN

Alkukesästä järjestetty kilpai-
lu oman villasukkamallin saami-
seksi Pyhäjoelle tuotti tulosta. 
Kisaan osallistui yhteensä 16 
toinen toistaan kauniimpaa 
sukkaa. Sukat olivat nähtävis-
sä kirjastossa kesäkuun ajan.. 
Voittajasukka valittiin yleisöää-
nestyksellä eli eniten ääni suk-

ka tuli voittajaksi. Ääniä kertyi 
kaikkiaan 248, joista 61 ääntä 
sai raahelaisen Eila Arolan suk-
kamalli. Sukan varressa lukee 
Pyhäjoki ja teräosassa on Pyhä-
joen vaakuna. Mallin voi hakea 
itselleen joko kirjastosta tai 
4H-tuvalta. Innokas käsityön-
tekijä Eila Arola on syntyjään 
pirttikoskisia ja omaa sukua Ha-
lunen.

Eila Arolan sukka
yleisön suosikki

 

Katruusa  

Vanhatie 33, puh. 044 3399 963 
AVOINNA: ma-pe 10-17, la 10-13 

Kannattaa käydä Katruusassa

Ma 18.7. - Ke 20.7.

Havupuu-uutejuoma 5,50€/plo
max 10plo/as

To 21.7. - La 23.7.

Zimaxinforte 75 kapselia 34€

tehokas tutkittu apu nivelvaivoihin

UUTTA: Benecos - mineraalipuuteri 
8,20€
Arvontaa: hae kuponki liikkeestä
  pääpalkintona 1000€  
  matkalajakortti

Tervetuloa!
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Edullinen. Tuore. Helppo.S-Etukortilla maksaessasi 
saat maksutapaetua 0,5 %

Pyhäjoki Vanhatie 52
044 788 4955

ark. 7-21, la 7-18, su 12-18

Asiakasomistajan lähikauppa
Hyvää helposti ja nopeasti!

-Etukortilla maksaessasi 
aat maksutapaetua 0,5 %
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LIHASUIKALE
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Kylmäsen naudan
LÄMMINSAVU
PYÖRÖPAISTI
200 g (34,95/kg)

Hätälä
LOIMULOHI-
FILEEPALA
250 g (23,60/kg)
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Valio
OLTERMANNIT
0,9-1 kg
(7,65-6,89/kg)

Rainbow
KAHVi
500 g (5,98/kg)

Rainbow suomalainen
marinoitu broilerin
KOIPIREISI

pkt

HK Kabanossi
GRILLI-
MAKKARAT
400 g (6,22/kg)

Ingman
JÄÄTELÖTUUTIT
65-66 g
(9,07-8,93/kg)

pkt
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Pyhäjoen perinteiset Kesämarkkinat ja 
Wanhan Tavaran Huutokauppa

Wanhan Tavaran Huutokauppa 
alkaa klo 13.00. 
Meklarina puheenjohtaja Jari Yrjänä.

Markkinapaikat 
Jouni Anttila ja Teemu Martikainen.

Vanhojen ajoneuvojen 
näyttely ja paraati klo 14.00
Timo Impola.

Järjestäjä: Pyhäjoen yrittäjät r.y. 
yhteistyökumppanina 
Pyhäjoen MLL

L a u a n t a i n a  2 3 . 7 .  k l o  1 0 . 0 0  -  1 4 . 0 0

Tule Pyhäjoen Markkinoille 2011!


