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PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU

Pyhäjokista työvoimaa ympäri maailmaa
Petri Karsikko, 44, on tehnyt vuosikymmeniä reissutyötä, ja vieläkään työ ei kyllästytä.

mieleistä. Työpaikat saattavat
sijaita syrjäisillä alueilla, joten
aina matkakohde ei ole niin
sikko on LVI -asentaja. Tätä
Petrille on kertynyt jopa 25 miellyttävä.
työtä hän ei kuitenkaan ole teh- maata, joissa hän on työskenTyön sisältö
nyt lähes päivääkään, vaan on nellyt: muutamissa jopa useamaloittanut reissutyöt lähes heti, man kerran. Esimerkiksi BrasiliTyöt ulkomailla kestävät viikun pääsi koulusta.
assa hän on käynyt noin kuusi kosta jopa reiluun kuukauteen.
Vuonna 1985 Petri oli töissä kertaa. Tämä johtuu siitä, että Monesti lentovaikeudet pidenRuotsissa ydinvoimalassa ja on Brasiliassa ei ole tämän alan tävät reissuja. Esimerkiksi Ismyös ajanut metsäkonetta Sak- osaajia, joten työvoimaa hae- lannista tulleesta tuhkapilvestä
sassa vuonna 1990 noin vuo- taan ulkomailta.
johtuva lentokielto viivytti heiden verran. Vuonna 1994 hän
Esimerkkeinä työkohteista voi dän matkaansa jopa kaksi viikhakeutui töihin paikalliselle Pi- kertoa Intian, Kanadan, Korean, koa. Kun reissusta on kotiudutkoTeknik Oy:lle. Heti PikoTekni- Saksan ja Turkin. Jos lomakoh- tu, seuraava työmatka odottaa
kille töihin päästyään hän aloit- teet lasketaan mukaan, maita jo luultavasti seuraavalla viikolti siellä reissutyön. (PikoTeknik kertyy noin 35 kappaletta. la. Työ ovat käytännössä papeOy:stä tuli osa Voith Paperia Eksoottisin ja erilaisin näistä ri/sellutehtaiden huoltotyötä.
syksyllä 2010)
on Intia. Siellä lähes kaikki elä- Tarinoita reissuista
mäntavat eroavat
Työmatkoilla sattuu ja tapahNyt
kuuden- On ilmeistä,
Suomesta.
toista työvuoden että reissutyö
Intiassa
työ- tuu. Muutamaan kertaan hojälkeen Petri on on mieleistä,
paikka sijaitsi hie- tellit ovat olleet niin huonoja,
kiertänyt
lähes
man köyhemmäl- että kesken reissun on jouduttu
sillä muuten
kaikki maanosat
lä alueella, joten vaihtamaan niitä. Myös Kiinassa
läpi, lukuun otta- työpaikka olisi siellä täytyi olla olleet vessat hieman hämmäsmatta Afrikkaa. On jo vaihtunut.
tarkkana ruoan tyttivät, sillä siellä WC-pönttöä
ilmeistä, että reisja muiden elintar- vastaa pelkkä reikä lattiassa.
sutyö on mieleistä, sillä muuten vikkeiden suhteen. Mutta kyllä Myös ulkomailla lupaukset eityöpaikka olisi jo vaihtunut.
kaikissa maissa ruoka maistuu. vät ole aina niin luotettavia. Jos
Jatkuva reissaaminen ei sovi Uusien makujen maistelu ei ole sanotaan, että menee minuutkaikille, mutta hän pitää tästä ikinä tuottanut hänelle vaikeuk- ti, saattaa mennä tunti, taikka
enemmän, mitä paikallaan ole- sia. Intian reissulla hän sai kui- jopa päivä. Siellä asioilla ei ole
misesta. Reissut tuovat haas- tenkin kärsiä viikon kestävästä niin kiire.
teita elämään. Milloin tulee mahataudista, luultavammin se Lentokentät ja lentäminen
kielimuuri tai jokin sekaannus johtui erilaisesta ruoasta.
Jotkut lentokentistä eivät ole
lennoissa. Kieliongelmia tulee
Mukavin kohde on Brasilia.
etenkin eksoottisimmissa koh- Brasiliassa Petriä miellyttävät kummoisia. Hienoin tähän menteissa, esimerkiksi Intiassa ja lämmin ilmasto ja mukavat ih- nessä nähty lentokenttä on SinKoreassa.
miset. Myös ruokapolitiikka on gaporessa. Se on avara, puhdas,

Kyllä kaikissa maissa ruoka maistuu
Koulutukseltaan Petri Kar-

Jenna Karsikko

ja kaikki ovat siellä järjestyksessä. Miinukseksi reissuhommiin
Petri sanoo pitkät lentomatkat.
Ne eivät ole hänen mieleensä,
sillä lentokoneessa nukkuminen
ei oikein onnistu. Australiasta
tullessa hän istui kaksitoista
tuntia täysin paikallaan, kertaakaan ylös nousematta.

Tulevaisuuden näkymät
Tulevaisuuden työtilannetta
on vaikea arvioida, sillä työt
riippuvat niin paljon vuodesta.
Toisena vuonna voi olla paljon
töitä; seuraavana vuonna ei juuIntian liikennettä.
ri mitään. Seuraava reissu on
Saksaan. Sinne Petri lähti Tapaninpäivänä.

Tässä kuvassa Petri on Intiassa.

Myös Uruguay kuuluu niihin 25
maahan, joissa Petri on käynyt.

Kuka?
Nimi: Petri Karsikko
Ikä: 44 vuotta
Perhe: Vaimo, 3 lasta
Kotipaikkakunta: Parhalahti
Ammatti: Asentaja
Harrastukset: Autourheilu
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Täitiedote
ovat terveydelle vaarattomia.
Paula Lammi, terveydenhoitaja

Pyhäjoella on tämän vuoden
puolella löydetty useita täitartuntoja eri kylillä ja joissakin
lapsiryhmissä tartunnat ovat
kiertäneet uudestaan samaan
perheeseen. Tämän vuoksi olisi
tärkeää, että vanhemmat tutkisivat perheen lasten hiukset
mahdollisen tartunnan vuoksi.
Vastuu lapsen hiusten tarkastamisesta ja mahdollisen päätäitartunnan hoitamisesta on lapsen vanhemmilla. Lasten hiusten
säännöllinen tarkastaminen on
tärkeää etenkin epidemiatilanteissa, mutta myös sellaisina
vuodenaikoina, jolloin päätäitä
muutenkin esiintyy tavallista
enemmän mm. alkusyksystä ja
tammikuun alussa. Mikäli lapsi
on saanut päätäitartunnan, on
tärkeää ilmoittaa asiasta kouluun tai päivähoitoon.
Tämän päivän Suomessa
päätäit ovat lähinnä päiväkotiikäisten lasten ja 7-11-vuotiaiden koululaisten riesa. Aikuiset
saavat tartunnan tavallisesti
omilta lapsiltaan.
Päätäit eivät ole uusi ilmiö.
Päinvastoin: ne ovat seuranneet ihmiskuntaa tuhansien
vuosien ajan. Hiuspohja on päätäin luonnollinen elinympäristö.
Muualta kehon karvoituksesta
sitä ei löydy. Päätäi on myös
täysin riippuvainen isännästään.
Ihmiskehon ulkopuolella päätäi
kuolee tai menettää tartuttamiskykynsä huoneenlämmössä
(20-22 °C) yleensä yhdessä,
viimeistään kahdessa vuorokaudessa. Ympäristön tai hiusten
puhtaus tai hiusten väri eivät
vaikuta tartunnan todennäköisyyteen. Tartunnan lähteinä
eivät toimi koti- tai villieläimet,
vaan ainoastaan toinen tartunnan saanut ihminen. Päätäit

tai lennä eikä kykene juurikaan netta, joka tekee ne helpoiksi
liikkumaan karvattomilla ja si- kammata.
Lähes kaikki tartunnat tapah- leillä pinnoilla.
- Takut kammataan pois tutuvat välittömässä kosketukseskevapiikkisellä harjalla tai kamsa hiuksista toisiin. Päät saattaMunat eli saivareet ovat muo- malla.
vat olla vastakkain esimerkiksi doltaan soikeita ja ne näkyvät
- Hiukset kammataan taakse
halattaessa, lasta sylissä pidet- hiuksissa tiukasti kiinni olevina, ja jakaus tehdään keskelle päätäessä tai pienten lasten leikki- juuri ja juuri silmin havaittavina, lakea.
en yhteydessä. Päätäit saatta- noin 0,8 mm:n pituisina, man- Kampaaminen täikammalla
vat tarttua yhteisessä käytössä naryyniä muistuttavina vaaleina aloitetaan edestä otsan koholevien, hiusten kanssa koske- nystyinä, jotka ovat tiukasta dalta ja edetään suortuva kertuksissa olevien materiaalien kiinni hiuksessa toisin kuin hel- rallaan kohti niskaa.
kuten kampojen, hiusharjojen, posti irtoavat hilsehiukkaset.
Kunkin suortuvan kampaamipyyheliinojen, hiusdonitsien,
Munista kuoriutuu uusi päätäi nen aloitetaan tyvestä ja edetukkalenkkien tai päähineiden noin 7 vuorokauden kuluessa. tään päänahkaa pitkin hiusten
kautta, mikäli yhteiskäyttö Munan sijainnista hiuksessa voi latvaosiin saakka.
tapahtuu yhden, korkeintaan siten arvioida sen, onko kysees- Jokaisen tarkastetun suortukahden vuorokauden kuluessa. sä elävä vai kuollut muna tai van jälkeen täikampa pyyhkäisVälillisten tartuntojen merkitys tyhjä munankuori. Elävät munat tään talouspaperiin ja katsoon kuitenkin vähäinen suhtees- ovat yleensä alle 6 millimetrin taan kirkkaassa
sa suorassa hiuskosketuksessa etäisyydellä hiuspohjasta. Yli
valaistuksessa, jääkö kampaan
tapahtuviin tartuntoihin.
1,2 cm:n etäisyydellä hiusten tai talouspaperiin päätäitä.
tyvestä olevat munat ovat joko Tarvittaessa apuna voi käyttää
Lapsi on saanut päätäitartun- kuolleita tai tyhjiä.
suurennuslasia.
nan, jos:
- Tarkastettu suortuva siirre- hiuksista löytyy yksikin elävä
Päänahan kutina on merkki tään sivuun. Näin edetään järpäätäi,
päätäin mahdollisuudesta. Ku- jestelmällisesti suortuva kerral- hiuksissa tiukasti kiinni ole- tina on yksilöllistä ja joillakin
laan, kunnes on
via päätäin munia löytyy sellailapsilla kutina on vähäiskammattu puoli päätä otsasta
sista hiuksista, joita ei aiemmin tä. Päätäitartunta todetaan niskaan. Sen jälkeen kammataan
ole hoidettupäätäitartunnan varmimmin käyttämällä tähän toinen puoli samalla tavalla.
vuoksi, tai
tarkoitukseen suunniteltua täi- hiuksissa tiukasti kiinni ole- kampaa (saatavana apteekeis- Päätäitartunnan hoito
via päätäin munia löytyy alle 1 ta). Tarkastuksen tekeminen
Päätäitartunta ei hoidu itsekcm:n etäisyydeltä päänahasta silmämääräisesti tai tavallista
sellaisista hiuksista, jotka on kampaa apuna käyttäen on han- seen, vaan vaatii hoitoa. Päätäiyli kuukautta aiemmin hoidettu kalaa, koska noin 80 %:lla lap- den häätämiseksi on apteekeispäätäitartunnan vuoksi.
sista on tartunnan toteamishet- ta saatavana useita valmisteita.
kellä hiuksissaan vain muutama Kun lapsi saa päätäitartunnan,
Päätäi on ihmisen hiuksissa päätäi (1-10 täitä). Lisäksi täit kaikille perheenjäsenille tehelävä, 2-4 millimetrin mittai- liikkuvat hiusten lomassa melko dään täitarkastus. Tarkasnen siivetön hyönteinen. Sen nopeasti. Täikammalla tehtävä tuksen jälkeen hoito tehdään
nuoruusmuodot ovat hieman tarkastus voidaan tehdä kuiviin niille, joilla tartunta todetaan.
alle millimetrin mittaisia. Väri- hiuksiin, mutta kosteiden, hoi- Jos tartunnan saaneita on pertykseltään se on läpikuultavan toaineella käsiteltyjen hiusten heessä useita, hoito tehdään
heille samanaikaisesti ja mieluiharmaa. Ravinnokseen päätäi kampaaminen on helpompaa.
ten vielä saman päivän aikana.
imee verta päänahasta. Juuri
Hoito toistetaan valmisteesta
imetty veri tummentaa päätäin
Märkäkampaaminen:
punertavan ruskeaksi. Liikku- Hiukset kastellaan vedellä ja riippumatta 7-10 vuorokauden
akseen päätäi tarvitsee ympä- kuivataan sen jälkeen kevyesti kuluttua.
rilleen vähintään 5 millimetrin pyyhkeellä.
Ensimmäinen hoitokerta ei
mittaisia hiuksia. Se ei pompi
- Hiuksiin levitetään hoitoai-

välttämättä tuhoa kaikkia päätäin munia, jolloin on odotettavissa, että eloon jääneistä munista kuoriutuu lisää päätäitä.
Hoitokertojen välisenä aikana
täikampaamista kannattaakin
jatkaa 2-3 vuorokauden välein
vastakuoriutuneiden päätäiden
aiheuttamien kutinaoireiden lievittämiseksi. Hoidon uusimisella myös nämä nuoruusmuodot
saadaan tuhottua. Uusintahoidon jälkeen hiukset on tärkeää
tarkastaa vähintään
kerran viikossa usean viikon
ajan, jotta voidaan varmistua
hoidon onnistumisesta.
Pelkkä täin munien löytyminen ei välttämättä kerro hoitoa
vaativasta tartunnasta - etenkin, jos kyse on lapsesta, jonka
hiukset ovat muutamaa viikkoa
tai kuukautta aiemmin hoidettu
päätäitartunnan vuoksi. Kuolleitten tai tyhjien munien poistaminen ei ole päätäitartunnan
hoidon kannalta tarpeen, joskin
niiden poistaminen voi olla perusteltua ulkonäkösyistä.

Ympäristön toimenpiteet
Päätäi elää yksinomaan hiuksissa. Koska ihmiskehon ulkopuolella päätäi menettää tartuttamiskykynsä
viimeistään
1-2 vuorokauden kuluessa, ei
tarvetta ylenmääräiselle siivoamiselle ole. Lähinnä on huolehdittava hiusten kanssa kosketuksiin joutuvan materiaalin
puhtaudesta. Esimerkiksi hiusharjoissa, kammoissa ja hiusten
kuivaamiseen
käytetyissä
pyyheliinoissa
tai villamyssyissä saattaa olla
päätäitä. Tartuttamiskykyiset
täit saa hävitettyä niistä joko
poistamalla käytöstä kahden
vuorokauden ajaksi tai puhdistamalla ne päivittäin. Harjat ja

Finnish for beginners

ny falls the first snow, on the
streets is the ultimate chaos.
sakasasta
Nobody is prepared and if you
are lucky you don’t have to go
to school. Last year I had all
in all over a week snow free!
But here I was nearly shocked
how unimpressed everybody
was from the snow and how
well everything still worked. I
How do you definite winter?
remember perfectly well, how
Have we already reached the the girl from Norway we hosted
real finnish winter?! I’m not last year in Germany laughed
quite sure, because with my about our school free days and
german background, winter told us under these conditions
started already in October. But she would not have school the
it is surprising how a mind can complete winter. But also the
change! When I
german
coldUnder these
wrote in the beness can already
ginning to my
conditions she
be shocking for
german
mum
would not have
some
persons,
that it is “just” 9
like
for
the
boy
Degrees and we school the complete from
Portugal,
winter
were still doing
who is living in
sports outside. I
the moment in my
now really laugh about hat sen- home in Germany. He said he is
tence and tell her that I don’t dying and went to buy long unsee a reason for wearing so- der trousers.
mething under my jeans if it’s
But as I already noticed this is
warmer than -12 Degrees. And not yet the top of the coldness.
when I started freezing in Oc- Really not. And so I’m looking
tober with the look at the fallen forward to January and Februasnow I’m not able anymore to ry with the happy picture in my
imagine this country without head of the warm winter I will
the white mass, I simply don’t have next year back in Germa- Viime viikon lehdessä oli etusivulla väärä kuvateksti. Kuvassa siis ovat Elisabetta Ughetti ja Kaisa Vetoniemi,
know it anymore.
ny!
ei Laura Vetoniemi kuten erheellisesti kirjoitimme. Pahoittelemme sekaannusta.
Every time, when in GermaLilith Lickfett, vaihto-oppilas

kammat puhdistetaan upottamalla ne kuumaan veteen (+60
°C) kolmenkymmenen sekunnin
ajaksi. Mikäli vesi kiehuu, riittää
kymmenen sekunnin käsittely.
Konepestävän materiaalin puhdistamiseen riittää tavallinen
konepesu. Villamyssyt ja muut
päähineet kannattaa viedä
syrjään esimerkiksi vaatehuoneeseen. On osoitettu, että
pakastinkylmyys (noin -20 °C)
ja toisaalta kuiva kuumuus (noin
+80 °C) tuhoaa päätäit
parissa tunnissa. Toisaalta vuodevaatteista, patjoista,
asusteista, lasten leluista, huonekaluista, verhoista, lattioilta
tai muilta kodin pinnoilta ei
juuri koskaan löydy tartuttamiskykyisiä päätäitä. Siten erilaisen materiaalin pakastaminen
tai saunottaminen on turhaa.
Vaikka päätäitä olisikin varissut hiuspohjasta ympäristöön,
pelkkä aika (1-2 vrk) ilman erityisiä siivous- tai puhdistustoimenpiteitä riittää niiden karkotukseen.
Kouluissa ja päiväkodeissa
tehtävillä joukkotarkastuksilla ei
pääsääntöisesti saavuteta merkittäviä tuloksia. Päätäitartunta
ei anna aihetta lapsen eristämiselle päivähoidosta tai koulusta
eikä lasta tarvitse liioin lähettää
kotiin kesken päivän. Lapsi voi
palata päivähoitoon tai kouluun
hoitojaksoon kuuluvaa ensimmäistä käsittelykertaa seuraavana päivänä.
lähde: www.health.fi/tartuntatautiliitto/paatai.html
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Isoviha koetteli Pyhäjokea rask
Juhani Tuuttila

Vuonna 1713 koko Etelä-Suomi
oli venäläisten miehittämä. Tällöin nimitettiin armeijan ylipäälliköksi Karl Gustav Armfelt,
joka päätti tehdä vastarintaa ja
valitsi taistelukentäksi Napuen
peltoaukeaman Kyrönjoen rannalta. Venäläisillä oli selvä ylivoima, ja suomalaiset joutuivat
odottamaan vihollisia pyryssä
ja pakkasessa kolme vuorokautta. Taistelusta 19.2.1714
muodostui eräs suuren Pohjan
sodan kovimpia yhteenottoja,
ja se päättyi vihollisen ylivoiman johdosta tappioon. Koko
Suomi oli nyt menetetty. Kun
Armfeltin joukot vetäytyivät
Länsipohjaan, ei kotijoukoissa
ollut kuin vanhuuttaan vapisevia ukkoja ja pahasia poikasia.

Pyhäjoki oli yksi Isonvihan raskaimmin koettelemista pitäjistä,
mikä minulle on selvinnyt vasta
nyt tutustuessani sen ajan historiaan. Asiasta ei ole juurikaan
kerrottu koulussa eikä lehtien
palstoilla. Ehkäpä oheinen kirjoitukseni saa aikaan keskustelua tuosta ajasta ja auttaa
ymmärtämään paremmin sen
vaikutusta jälkipolvien elämään.
			
Tällä vuosikymmenellä tulee
kuluneeksi kolmesataa vuotta
Isonvihan ajasta, joka oli historiamme raskain koettelemus
koko Suomen kansalle, mutta
erittäin pahaa jälkeä se jätti
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan
rannikkoseuduille, joihin kuului myös SuurTällä vuosikymmenellä
Pyhäjoen pitäjä.
tulee kuluneeksi
Isoksivihaksi on Suomessa kutsuttu sitä
kolmesataa vuotta
Venäjän miehitysaikaa,
Isonvihan ajasta,
joka seurasi suurta
joka oli historiamme
Pohjan sotaa. Nuoraskain koettelemus
ri, sotaisa kuningas
Kaarle XII oli noussut
koko Suomen kansalle,
suurvalta Ruotsin valmutta erittäin pahaa
taistuimelle. Venäjän
jälkeä se jätti Keski- ja
tsaari Pietari julisti
syyskuussa
vuonna
Pohjois-Pohjanmaan
1700 sodan Ruotsille,
rannikkoseuduille,
ja venäläiset marssivat
joihin kuului myös Suurpiirittämään Narvan
Pyhäjoen pitäjä.
kaupunkia. Kaarle XII:n
sotajoukot saavuttivat
kuitenkin venäläisistä
loistavan voiton Narvassa. Voit- Maakunnan vastarinta päättyi,
to teki Kaarlesta lähes myytti- kun venäläiset löivät talonpojat
sen sotaurhon, jonka saavutuk- Merijärven Sotinevalla syksyllä
sia koko Eurooppa ylisti. Puolan 1714 käydyssä kahakassa. Pako
sotaretkien ja pitkän valmiste- metsiin ja piilopirtteihin tuli nyt
lun jälkeen Kaarle aloitti vuon- Pyhäjokilaakson väestön osakna 1708 Venäjän valloituksen. si.
Hän oli päättänyt marssia Moskovaan ja sanella siellä tsaari
Pohjois-Pohjanmaalla IsonviPietarille rauhanehdot. Kaarlen han aika käsittää Napuen taissotajoukot tunkeutuivat syvälle telun jälkeisen venäläismiehiVenäjälle, mutta ratkaisevassa tyksen kauden (1714 – 1721)
Pultavan taistelussa Suomi- ja siitä muodostui Suur-PyhäRuotsin armeija kärsi muserta- joella tavattoman raskas. Tämä
van tappion.
tosiasia on helposti ymmärrettävissä kun otetaan huomioon
Tämän jälkeen Ruotsi menetti pitäjän maantieteellinen asema
Suomenlahden eteläpuoleiset ajan tapahtumakentässä. Sykmaakunnat Venäjälle, ja sota syllä 1714 venäläiset rosvosivat
siirtyi Suomen maaperälle.

ja tuhosivat järjestelmällisesti
Kokkolan pohjoispuolista aluetta, mm. Pyhäjokea. Näillä ryöstöretkillään venäläiset joutuivat
vain muutaman kerran aseellisiin
kahakoihin suomalaisten talonpoikien kanssa. Vastus ei ollut
järin voimakas, mutta talonpoikien vastasodan psyykkinen
vaikutus oli sitäkin tuntuvampi. Venäläiset eivät voineet
sietää siviileiksi ymmärrettyjen
miesten ryhtymistä vastarintaan; sota ja valta kuuluivat
armeijoille, eikä epämääräisille
ja yllättävistä suunnista iskeneille sisseille ja rahvaanmiehille. Sitä paitsi vastasota oli
osoitus siitä, etteivät pohjalaiset alistuneet tsaarin valtaan,
kuten pohjalaisille annettu
Napuen taistelun jälkeinen julistus vaati. Saman julistuksen
mukaan vastasota oikeutti
tsaarin armeijan raivoon, kostoon ja armottomuuteen. Sotinevan kahakka syksyllä 1714
ärsytti luonnollisesti venäläisiä. Kostotoimenpiteet olivat
kovat ja hävityskäskyä toteutettiin urakkatyönä muutaman
kuukauden ajan. Pitäjässä alkoi
myös ihmisveron kanto mm.
siviiliväestön kuljetuksena vankeina Venäjälle.
Venäläisten tavoitteena oli
Pohjanlahden perukan autioittaminen. Syksyn 1714 ja
alkutalven ihmisryöstelyissä
merkittävä asema oli kasakoilla, jotka etsivät nuoria poikia, joista nuorimmat olivat
alle seitsemänvuotiaita. Kun
ihmisryöstöistä vastaava kasakkapartio löysi mieleisen
saaliin, eivät äitien kyyneleet
auttaneet. Muutamista taloista, joista isäntä oli kaatunut
tai joutunut vangiksi ja joissa
pikkupojat edustivat ainoaa
miesvoimaa, vietiin itkusta,
aneluista ja rukoiluista piittaamatta loputkin miehenpuolet.
Siepatuista valtaosa oli poikia,
mutta joukossa oli myös tyttöjä. Sotasaaliiksi siepattujen
ihmisten kuljetuksissa olosuhteet olivat epäinhimilliset,
eivätkä kuljettajat piitanneet

sotasaaliin hyvinvoinnista. Tavallista oli, että joukko-osastot
keräsivät sotasaaliin rannikkokaupunkeihin, mistä orjat laivattiin lähinnä Pietariin. Kaikkia
vankeja ei kuljetettu Venäjälle,
vaan upseerit ja aliupseerit pitivät lapsia ja nuoria Suomessa

kenttäorjinaan. Selvitysten mu- isännilleen ja usein vielä kasakoikaan tällä tavalla suurpitäjä me- takin julmempia kantaväestölle.
netti yhteensä 434 henkilöä.
Kuuluisin näistä oli Iin nimismiehen nuori vangiksi joutunut
Koska miehitys kesti vuosikau- poika Kustaa Lillbäck, joka piisia, niin osa nuorista kenttäor- nasi ja rosvosi väkeä pahemmin
jista kasvatettiin ns. ryssän- kuin itse venäläiset. Lillbäckin
rengeiksi, jotka olivat uskollisia julmuudestaan kerrotaan tari-

Kaarle XII Narvan taistelussa

Oskari Jauhiaisen veistämä Isonvihan muistomerkki paljastettiin Yppärissä heinäkuussa 1937. Kuva Kerttu Ojanlatva

Pietari suuri
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kaasti kolmesataa vuotta sitten
noita pitkin Pohjanmaata. Tiedetään myös, että Lillbäck osallistui Pyhäjoen Etelänkylässä
kansanmurhaan päättyneeseen
joukkokidutukseen. Pyhäjoen
Yppärissä suoritettiin samoihin
aikoihin vuonna 1716 ihmisten
mieliin jäänyt joukkomurha.

Karl Gustav Armfelt

Nissilän taloon vangittiin 120
ihmistä. Heitä kidutettiin, poltettiin ja palvattiin paakarituvassa. Osa kuoli kidutuksissa
ja osa pistettiin tai nuijittiin
kuoliaaksi kidutuksen jälkeen.
Uutena piirteenä kidutuksessa
oli se, että kattohirressä kä-

sistään roikkuneiden tuskaa oli
lisätty tunkemalla yhteen sidottujen jalkojen väliin pölkky.
Kidutettava ei näin ollen voinut
liikuttaa, koukistaa tai venyttää
raajojaan mihinkään suuntaan,
mikä merkitsi sitä, että jänteet
repeilivät. Uusi piirre oli sekin,
että poltettavien mustaksi
ja karrelle palanutta ihokudosta oli välillä kaavittu
vanhalla soppakauhalla ja
paljastunutta kudosta oli
jälleen poltettu ja hutkittu
piiskoilla. Kaikkiin verilöylyihin, yksittäisiin murhiin ja
joukkomurhiin
menehtyi
rahvaan antamien tietojen,
pappien laatimien luetteloiden ja viranomaisten tekemien yhteenvetojen mukaan Suur-Pyhäjoen alueella
1700 ihmistä. Vaikka nämä
luvut pitäisivätkin sisällään
myös murhatut pakolaiset,
kyseessä oli perusteellinen
kansanmurha.
Kun venäläiset järjestivät
vuonna 1717 valloittamansa alueen siviilihallintoa uudelle kannalle, se ulotettiin
myös Pyhäjoelle. Pyhäjoella
yritykset järjestää hallintoa jäivät kuitenkin varsin
heikoiksi, mitä selittää se,
että pitäjä sijaitsi venäläisen hallintoalueen rajalla.
Vuonna 1719 toimitettiin
suurpitäjässä venäläisten
toimesta veronkanto, jonka yhteydessä syntyneet
asiakirjat antavat sen tilasta
masentavan kuvan. Pitäjän
autiotilojen määrä oli koko
maan korkeimpia, peräti 74
%. Asiakirjoista käy ilmi,
että pitäjän talot olivat
suureksi osaksi raunioina
ja alue kärsi kovasti sissien
suorittamasta hävityksestä. Pahin oli kuitenkin vielä
edessäpäin, kun vuonna
1720 venäläiset lähettivät
Vaasasta
600-miehisen
ratsuväkiosaston torjumaan
sissien etenemistä ja tämä
joukko-osasto majoittui Pyhäjoelle. Venäläisten järjestämän hallinnon heikkoutta
kuvastaa Pyhäjoen osalta
myös se tosiasia, ettei siellä
pidetty yksiäkään käräjiä.
Suurpitäjän kirkollinen elämä oli myös lamassa, koska
papit olivat lähes poikkeuksetta paenneet Ruotsiin.
Vuosina 1715 -1717 ei
toimitettu mitään kirkollisia
toimituksia. Vuonna 1718
kastettiin yksi lapsi, haudattiin kaksi vainajaa ja vihittiin
yksi pariskunta. Isonvihan
aika aiheutti Pyhäjoen kirkolle suuria vaurioita, mikä
johtui osaksi siitä, että tarpeelliset korjaustyöt jäivät
tekemättä. Vielä pahempaa
jälkeä jätti vihollisen suorittama hävitys, joka kohtasi
rannikolla sijaitsevaa kirkkoa
säälimättömän
ankarana.
Venäläiset olivat pitäneet
kirkon tornissa merivartiota
ja sinne päästäkseen olivat
hakanneet kattoon reiän.
Torni oli hajoamaisillaan ja
arvokas irtaimisto, kaksi
kelloa, ehtoollisvälineet ja

kynttiläkruunut, oli ryöstetty.

lopuksi ruumis teilattiin. Opiksi
kansalle ja kansan verenhimon
Uudenkaupungin rauha vuon- tyydyttämiseksi irti hakattu
na 1721 päätti suuren Poh- oikea käsi naulattiin pylvääseen
jan sodan ja Isonvihan ajan, ja julkisesti katseltavaksi.
pääosa maasta palautui vielä
Ruotsin hallintaan. Ruotsin
1700-luvun puolivälissä Isonsuurvalta-aika päättyi, ja Ruotsi vihan aikuisina kokeneet ihmiset
joutui luovuttamaan Venäjälle alkoivat poistua luonnollisen
Inkerinmaan, Viron, Liivinmaan, kuoleman kautta. Näiden kurjiKäkisalmen läänin sekä Karjalan en ihmisten elämänkulkuun oli
kannaksen. Rauhan palaaminen sisältynyt merkittävä ajanjakso,
vuonna 1721 merkitsi jälleen- jota ei haluttu päästää unohturakennustyön alkamista, mutta maan. Menneisyys oli elävä osa
vaurioiden
tuon
ajan
korjaamiihmisten arIsonvihan muisto eli
nen vaati
kista kansvoimakkaana Suomen
Pyhäjoella
sakäymistä
itsenäisyyden ensi
runsaasti
ja
siksipä
vuosikymmenillä.
aikaa. Talovainovuosia
luku kohosi
muisteltiin
Yppäriin pystytettiin
tosin vuonahkerasti.
kansalaiskeräyksen
na 1723 läErityisesti
varoilla Isonvihan
hes kaikissa
muistopaikkylissä vuokakuntana
muistomerkiksi
den 1710
mainitaan
Liekkipatsas. Patsaan
lukumääk ir jallisuurakennustyö alkoi
rään, mutdessa Pyta tämä ei
häjoki. Vuohuhtikuun 20. päivänä
kerro koko
sina 1752
1937 ja päättyi
totuutta,
–
1772
vähän yli kuukautta
sillä kaksi
paikkakunmyöhemmin,
viidennestä
nalla
siutaloista oli
nattujen
juhannuksena.
autioina.
joukossa
Tu h o j e n
oli nelisensuuruus ja
kymmentä
hallavahingot, joita sattui vuo- vainajaa, joiden Venäjän vallan
sina 1728 ja 1731, aiheuttivat ajan elämästä pappi – todensen, että Isonvihan vaurioiden näköisesti kirkkoherra Pehr
korjaaminen kesti Pyhäjoella Niclas Mathesius – katsoi
pidempään kuin Pohjois-Poh- tarpeelliseksi tehdä merkinnän
janmaalla yleensä.
haudattujen luetteloon. Aivan
ihanteellisena pidettiin vuonna
Rauhansopimus edellytti, että 1772 kuollutta 71-vuotiasta
Venäjän esivaltaa palvelleet vi- Anna Jaakontytär Rautiota.
ranomaiset armahdetaan. Täs- Annan vanhemmat ja omaiset –
tä huolimatta maassa esiintyi luvultaan 15 - venäläiset olivat
vanhakantaista talonpoikaista ottaneet hengiltä polttaen taoikeuskäsitystä, jossa korostet- lon ja kiduttivat nuorta Annaa
tiin oikeudenmukaista kostoa ripustamalla hänet käsistä katja jossa vääryydentekijöille ei toon ja ruoskimalla häntä rauarmoa annettu. Tällöin venä- tapiiskoin. Vuonna 1726 Annan
läistä esivaltaa palvelleiden perimä talo oli joutunut kurmiesten oli etsittävä turvaa
miehittäjiltä pakenemalla Venäjälle. Rauhansopimus takasi
myös vapaan paluun kaikille
vankeuteen viedyille paitsi ortodokseiksi kastetuille. Vaikka
monissa puheissa ja kirjoituksissa korostettiin sitä, että
vanhemmat kaipasivat Venäjälle menettämiään lapsiaan ja
sisarukset toisiaan, palaajia ei
otettu vastaan avosylin. Näitä
pidettiin vakoojina ja näihin
suhtauduttiin epäluuloisesti,
semminkin kun katoamisesta
oli vuosikausia. Kotona odotti monia ongelmia kuten uusia
perinnönjakajia.
Raskaisiin rikoksiin syyllistynyt Kustaa Lillbäck vangittiin
ja kuljetettiin Tukholmaan.
Lillbäck tuomittiin kuolemaan,
koska hän oli osallistunut
oman maan tuhoamiseen sekä
sen alamaisten piinaamiseen ja
kiduttamiseen niin, että monet
olivat menettäneet henkensä. Hänen rikoksiaan pidettiin
ennenkuulumattomina, joten
tavallinen kuolemantuomio ei
ollut riittävä. Kustaa Lillbäck
kohtasi häpeällisen lopun. Rikollisena häneltä katkaistiin
ensin oikea käsi, sitten kaula ja

jan veronkannon seurauksena
kruunulle, mutta myöhemmin
Anna yhdessä miehensä Juho
Raution kanssa oli onnistunut
hankkimaan talon takaisin. Vielä
ylevämpää oli, että hän oli testamentissaan muistanut kirkkoa
ja köyhiä. Annan kuoltua Pyhäjoen emäseurakunnan kirkko
sai 500 taalaria käytettäväksi
kynttiläkruunuun ja pitäjän köyhät 100 taalaria elämiseen.
Isonvihan muisto eli voimakkaana Suomen itsenäisyyden
ensi vuosikymmenillä. Yppäriin
pystytettiin kansalaiskeräyksen
varoilla Isonvihan muistomerkiksi Liekkipatsas. Oskari Jauhiaisen suunnitteleman patsaan rakennustyö alkoi huhtikuun 20.
päivänä 1937 ja päättyi vähän
yli kuukautta myöhemmin, juhannuksena. Jauhiaisella oli apuna itse patsaan pystyttämisessä vain Kalle Jauhiainen, mutta
yppäriläiset auttoivat muuten
vedättämällä talkoilla paikalle
tarvittavat raaka-aineet: kiven,
hiekan, soran ynnä muut. Jalusta sekä risti ja miekka patsaan
keskellä olevassa syvennyksessä on muurattu kivestä. Risti ja
miekka on tehty monivärisistä,
punertavista, harmaista ja valkoisista kivinokareista. Patsaan
kahdessa kuparilevyssä lukee:
" 1716. Isovihan kärsimysten
muistoksi" sekä "1937”.
Lähteet:
Olavi Huikari- Matti Huurre
– Eero Matinolli: Suur-Pyhäjoen historia, 1969
Harri Turunen: Vetten laijoilta, 1997
Kustaa H. J. Vilkuna: Viha,
2005
Kustaa H.J. Vilkuna: Paholaisen sota, 2006

Leskiemäntä Anna Jaakontytär Raution lahjoittamilla varoilla ostettu
pallokruunu Pyhäjoen kirkosta. Kruunu valettu Tukholmassa vuonna
1776. Valokuva T.Luoto 1966
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Askel askeleelta…
Jani Rautio

Viime sunnuntaina lumisateisena iltana PJK:n D-junioreiden
ylemmän jatkosarjan pelit jatkuivat Raahen jäähallissa ottelulla Raahen-Kiekkoa vastaan.
Ottelua oli saapunut Pyhäjoelta
seuraamaan kohtuullisen mukava määrä ihmisiä. Myös itse allekirjoittanutta kiinnosti tietää,
joko tänä iltana aukeaa D-junioreiden pistetili. Otteluun PJK sai
lisävahvistusta kokoonpanoonsa, kun kolme kuukautta sitten
kätensä pahasti telonut Riku
Korpela puki pelipaidan päälle
ja luisteli kentälle voiton nälkäisenä pitkän tauon jälkeen.
Heti ottelun alkuun PJK:n
Riina Korpela sai mahtavan
maalintekotilanteen, mutta hänen nostonsa kuitenkin jäi vaisuksi. Raahen-Kiekon maalilla
pelannut Eetu Eskola selvitti
huoletta tilanteen esittämällä
hanskakämmenen nopeaa reaktiokykyä.
Ottelun ensimmäinen maali
nähtiin avauserän lopulla, kun
Raahen-Kiekon numerolla 25
viilettänyt Jarno Aho runnoi
kiekon väkisin PJK:n maaliin.
Toni Tähtinen ja Kalle Sippala nappasivat maaliin syöttöpisteet. Kyseinen maali aiheutti
hieman ristiriitaisia tunteita.
Ennen kuin Jarno Aho kävi lyömässä kiekon PJK:n maaliin,
edelsi tilannetta tapaus, jossa
kiekko osui maalivahti Tommi
Brusinia kypärään ja kimposi
siitä takaisin peliin. Ainakin itse
olen saanut sellaisen käsityksen
jääkiekko-otteluista, että mikäli
kiekko osuu maalivahtia kypärään, täytyy peli viheltää välittömästi poikki. Sitä liikettä ei-

vät kuitenkaan ottelun tuomarit
Matti Jaatinen ja Petri Lind
kuitenkaan tehneet vaan näyttivät tylysti keskelle eli maalia.
Toinen erä alkoi ikävästi, kun
Raahen-Kiekko siirtyi jo 2-0 johtoon Eetu Suorannan toimesta. Tämän jälkeen peli tasoittui,
ja PJK alkoi myös lyödä painetta
vastustajan maalille. Lukuisista
paikoista ja ylivoimista huolimatta osumia ei kuitenkaan
syntynyt. Toisen erän loppuun
Sami Salomaisen lyöntilaukauksen omaava Valtteri Airio
kritisoi tuomaritoimintaa kovin
sanoin sillä seurauksella, että
hänen ottelunsa loppui kahteen
erään. Mutta Valtteri ei todellakaan ollut yksin mielipiteensä
kanssa, sillä tuomareiden työskentely alkoi polttaa päreitä
monelta niin pelikentällä että
katsomossakin.
Pienen huilitauon jälkeen oli
päätöserän aika. Heti alkuun
PJK:lle tarjottiin oiva tilaisuus
tulla peliin mukaan, kun se pääsi
pelaamaan ylivoimaa, mutta tuloksetta. Maaliviivaa pitemmälle
ei päästy.
Ottelun ratkaisu nähtiin ajassa
36.15, kun Joni Kurikan lyöntilaukaus upposi maaliin. Vaikka
Tommi kuinka venytti, niin ei
vain yltänyt kiekon tielle.
Ottelu päättyi kotijoukkueen
3-0 voittoon. PJK:n joukkueesta palkinnon saivat joukkueeseen come backin tehnyt Riku
Korpela ja maalivahti Tommi
Brusin. Kotijoukkueesta palkinnot menivät Karel Kalliolle ja
Benjam Kokkoselle.
Tappiosta huolimatta PJK pelasi jälleen hienon ja taistelevan
pelin. Tasapainoinen hyvä peli,
mutta maalit vain jäivät puuttu-

maan. Ja vaikka sarjataulukossa
lukeekin tällä hetkellä tylysti 0
pistettä, on kuitenkin muistettava se, että PJK:n D-juniorit
ovat Pyhäjoen Joki-Kiekon historian ensimmäinen junnujoukkue, joka on raivannut tiensä
ylempään loppusarjaan asti. Siitä me voimme olla ylpeitä.
Ensi lauantaina pelit jatkuvat
jälleen kotipelillä, jolloin vastaan luistelee KKP eli Kiimingin
Kiekko-Pojat. Avauspisteiden
metsästys jatkuu siis tuolloin.
Nyt jos koskaan, arvoisa yleisö,
on kuudes kenttäpelaaja tarpeen!

Enn.ilm. netissä https://www.opistopalvelut.fi/raahe tai puh. 439 3340, 439 3433.
110486 Tildan tapaan -askartelua pe-la 4.-5.2. ja 11.-12.2. pe 18.00-21.15, la 10.00-15.00
Saaren koulu, Kaija Alatalo. Kurssimaksu 20 €. Pehmohahmoja, laukkuja, sesonkituotteita, kodin
sisustusta ja kotienkeleitä. Mukaan ompelutarvikkeet. Materiaaleja voi ostaa paikanpäällä. Enn.ilm.
alkaa 24.1. klo 9.00. 110460 Hopeaketjun punonta pe 18.2. ja 25.2 klo 18.00-21.15 ja la
26.2. klo 9.00-15.15. Saaren koulu, Raija Saukko. Kurssimaksu 25 €. Hopealangasta koruja. Tarvikkeita saa ostaa opettajalta. Työvälinemaksu 2 €. Enn.ilm. alkaa 31.1. klo 9.00.

Kuva (alla) on loppiaispäivän jumalanpalveluksesta, joka vietettiin seimen äärellä.
Virsinä laulettiin tuttuja joululauluja ja tilaisuus oli oikein mukava.
Noin puoli tuntia kestäneen jumalanpalveluksen jälkeen juotiin lämmittävät
kirkkokahvit seurakuntatalolla.
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Seurakunta tiedottaa
Kuollut:
Priittu Annikki Hietala e. Översti Pohjankylältä 88 v 20 pv
Eini Annikki Maijala e.
Pohjanoja Parhalahdelta 79 v 2
kk 30 pv
Kastettu:
Otto Elmeri
Nikki
Ehtoollisjumalanpalvelus kirkossa su 23.1. klo 10.
Setti Peltokedon muistoseurat Anita Peltokedolla Parhalahdella su 23.1. klo 18 (Aaro
Leipälä, Jukka Malinen)
Perhekerho Sarpatissa ke
26.1. klo 12.
Ystäväkerho alkaa seurakuntatalolla 26.1.klo 12 ruokailulla. Tervetuloa uudet ja vanhat
kerholaiset!
Kirkkokuoro seurakuntatalolla keskiviikkoisin klo 18.30.
Avoin raamattupiiri seurakuntatalolla torstaisin klo 19.
Jumalanpalvelus kirkossa
30.1. klo 10.
Diakonissa Mirja Hirvikoski vuorotteluvapaalla 24.1.31.12.2011. Sijaisena toimii
Anna Hietala. Diakoniatyöntekijä on tavattavissa toimistolla
seurakuntatalolla ma-to klo
9-10 tai sopimuksen mukaan.
Voit soittaa, pyytää kotiisi tai
tulla keskustelemaan. Puh. (08)
434115 tai 050 4929250.
TULOSSA:

Runebergin torttujen myynti kauppojen eteisessä
pe 4.2. klo 9-15 Yhteisvastuun
hyväksi
*
Yhteisvastuutempaus su 6.2 klo 11 alkaen Perhejumalanpalveluksella, mukana
lasten lauluryhmä
*
klo 12 ruokailu seurakuntatalolla: jauhelihakeitto,
leipä, juomat ja kahvit
•
aikuiset 5 e, lapset 3
e, alle 4 v ja yhteisvastuukerääjät ilmaiseksi. Perhelippu 20 e
•
kahvi/ mehu ja pulla
erikseen ostettuna 2 e.
Ulkona lätynpaistoa
nuotiolla, hoijakka, mäkiautokisa
*
Sarpatissa lapsille onnenpyörä (50 snt pyöritys) ja
askartelu
*
Seurakuntatalolla
myynnissä arpoja, Yv-tuotteita

Päiväkerhot jatkuvat. Kerhoihin voi vielä ilmoittautua.
Tiedustelet Tuula Karjalainen p.
08-433183 / 050-4416095
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
5-6 lk:n pojat torstaisin klo
17.30 – 19.00
Sählykerho 4.-6.lk monitoimitalolla torstaisin klo 16 – 17
Nuoret:
Peli-ilta
monitoimitalolla torstaisin klo 19.30 21.00.
Gospelcafe Sarpatissa
la 22.1. klo 19-23
Nuortenilta Sarpatissa
la 29.1. klo 19.00
Jokigospel Haapajärvellä pe 4.2. Konsertissa Tera.
Osallistumismaksu 10€. Ilmoittautuminen Hannulle (puh.
0500-766031 tai hannu.louhimaa@evl.fi) pe 28.1. mennessä.
Ilmoita samalla ruoka-allergiat!
RY: Raamattuluokka la 22.1. klo
19.30 Pasi Impolalla
Pyhäkoulu su 23.1. klo 12 Valtteri Ilolalla ja Sampo Jokitalolla
Jokikartanon
hartaus
to
27.1.2011 klo 13.30 (Juhani
Alaranta)
Leiriseurat su 30.1. klo 16 ry:llä
(Risto Lumiaho, Markku Veteläinen)

Eläkeliiton Pyhäjoen Yhdistys ry. Äijäkööri aloittaa Iltaruskossa ma. 24.1. klo 18.00.
Tervetuloa mukaan!
Hanhikiven Kiertäjät ry.
Pe-su 28.-30.1. ROK II - ryhmänohjaajakoulutus Vihannin
Alpuanharjulla. Kurssi on jatkoa
syksyn 2010 kurssille. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 23.1.
Katille tai suoraan Vekelle, kts
kirjeestä. Kokoontuminen pe
28.1. klo 17 Vihannin Lampinsaaressa kahvila Kuprikan
eteen.
MLL:n perhekahvila maanantaisin kello 17-19 monitoimitalon kahviossa, myös salin
1.lohko käytössä. Ma 24.1
Tupperware-esittely,
Marjo
Luoto. Ma 31.1 Avoin kerho.
Ma 7.2 M&i-esittely, MarjaLeena
Kärnä,kevätmallisto
2011. Ma 14.2 Avoin kerho. Ma
21.2 Kirpputori. Ma 28.2 Hiustenleikkausta, Susanna Kallio.
Ma 7.3 Hiihtoloma, ei kerhoa.
Kahvilaan voit tulla sinä äiti, isä,
mummu, pappa lastesi tai lastenlapsiesi kanssa. Lapset saavat leikkiä toisten lasten kanssa,
ja aikuiset voivat vaihtaa ajatuksia ja kuulumisia. Kahvilasta
voi myös ostaa kahvia ja pullaa
pikku rahalla, yhdistys tarjoaa
mehut lapsille!
Pyhäjoen Silmu. Viulunsoit-

taja katolla -esitykseen Ouluun
la 26.2. vielä paikkoja. Pikaiset
ilmoittautumiset Ainolle puh.
040-7253896. Seuraavat päiväkahvit ti 8.2. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Raahen Kuulonhuoltoyhdistys ry. Kuulon lähipalvelua Pyhäjoen Jokikartanossa ti 25.1
klo 15-16. Ohjausta ja neuvontaa kuuloon liittyvissä asioissa.
Saatavana mm. paristoja.
Yppärin Erämiehet Ilmoittakaa vuoden 2010 saalistiedot sihteerille, palauttamalla
jäsenkortti postissa osoitteeseen Mika Haikola Pörkäntie
19 86170 YPPÄRI. Tai ilmoitus sähköpostilla osoitteeseen
mika.haikola@airliquide.com
Syksyn koiranäyttelyn loppuyhteenveto palaveri majalla keskiviikkona 2.2. klo 18 Talkooväki tervetuloa keskustelemaan
näyttelyn onnistumisesta
Pe-su 4.-6.2. Talvileiri PUKAK`11 Keskikylän koululla. Leiri alkaa pe klo 18 ja päättyy su
klo 13. Paikalle saavutaan omin
kyydein. Luvassa talvista ja lumista ohjelmaa, kts. tarkemmin
leirikirjeestä. Ilmoittautumiset
pe 28.1. mennessä omalle johtajalle kirjallisena. Leirimaksu
22€ maksetaan 28.1. mennessä lpk:n tilille.

Päätoimittajat
Sari Rintamäki
Arvo Helanti

Taittajat
Juho Anttila
Joni Oja

Puh. (08) 4390 244
Fax (08) 4390 282
Taittaja:
Päätoimittaja:
Taloussihteeri:

(08) 4390 244
(08) 4390 242
(08) 4390 470

Julkaisija: Pyhäjoki Data Oy
ISSN 0788-6071

täneille Pyhäjokisille.
* Nuorisotilalla 5-6ilta ti klo
17-19.
* Nuorisotilalla Kahaveli
avoinna pe klo 19-23 yläkoululaisille ja sitä vanhemmille nuorille. Tervetuloa!
* Kahavelille kaivataan vapaaehtoisia valvojia nuorten vanhemmista tai muuten nuorten
kanssa toimimisesta kiinnostuneista. Ota yhteyttä mahd. pian
Maireen! (p. 044-7390 235)
* Vapaa-aikatoimen maksuttomat yleisöluisteluvuorot su
klo 11.30-12.30 mailaton, klo
12.30-13.30 mailallinen alle
13v, klo 13.30-14.30 mailallinen yli 13v. Luistelukoulu ma
klo 16.45-17.45 ja to 16.3017.30. Naisten pelivuoro su klo
18.00, (osallistujat maksavat
1/2 hallivuokrasta)
* Nuorten hohtokeilaus-reissu
Raaheen ke 26.1. Lähtö virastotalon parkkikselta klo 18.45 ja
paluu n. klo 21. Hinta 6€ (sis.
kyyti ja keilaus). Ilmoittautumiset Mairelle (p. 044-7390
235) tekstarilla ma 24.1. mennessä.
* Tyttöjen ilta nuorisotilalla ke
2.2. klo 17 alkaen yli 12vuotiaille. Tervetuloa!
* Reissu KÄRPÄT-KALPA lätkämatsiin ti 15.2. Ilmoittatumiset 8.2. klo 15 mennessä
virastotalon infoon (43901).
Osallistumismaksu 23€ (sis.
kyydin ja lipun).

Kiitos Tuhkimon esityksestä. Se oli tosi hieno. Kannattaa mennä helmikuussa katsomaan uudestaan.

P Y H ÄJOEN

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

* kirjastossa Saila KleineStaarmanin Veteni viivat, vereni
kuvat-näyttely pe 28.1. saakka.
Helmikuussa Maija Haapakosken valaisimia ja Hannu Haapakosken valokuvia: ma, to 11-16,
ti, ke, pe 13-20.
* to-su 10.-13.2. Talviteatteripäivät Pyhäjoella,
www.pyhajoennayttelijat.net
* ti 22.2. klo 18.00 Pauhasalissa Vielä elän- laulunäytelmä Georg Otsista. Juha Aunola (laulaja-näyttelijä), Teppo
Salakka (piano, harmonikka).
Liput 10 €. liittyy Raahen musiikkiviikkoihin
* ti 1.3 elokuvia lukion Pauhasalissa:
** klo 16.00 Veijarit (K13/11),
lippu 8 €
** klo 18.00 Jogi-karhu -Slippu 5 €
** klo 19.30 Hella W (K11/9),
lippu 8
** klo 21.00 Vares-pahan suudelma (K15/13), lippu 8€
* Raahesalin lippuja voi ostaa
Pyhäjoen kirjastosta
* Lisää tapahtumia: www.pyhajoki.fi
* Monitoimitalo avoinna mape klo 7.30-21.00 ja la listavuorolaisille.
* Uusi vuosi on hyvä aloittaa
liikkuen! Kirjaa liikuntasuorituksesi KKI:n kuntokorttiin, jonka
voi noutaa monitoimitalolta,
virastotalon neuvonnasta tai
vapaa-aikatoimistosta.
* Senioripassi Raahen uimahallilta 20€ hintaan 65-v täyt-

Aihetta kiitokseen

Kirkkoherranvirasto
on
muuttanut seurakuntatalolle.
Sisäänkäynti diakoniatoimiston päädystä.
Kirkkoherranvirasto
p.
433119 avoinna ma klo 8–12,
ti 12-16, ke 11-14. 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

K UU LUM ISET

Kalenteri

Järjestöt toimivat

Seuraava lehti
(nro 4) ilmestyy
>> lauantaina 29.1.2011
Aineisto toimitettava
>> tiistaina 25.1.2011
klo 17.00 mennessä
Painosmäärä
>> vko 3: 1810 kpl
>> vko 4: 1810 kpl

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 seitsemän vuorokauden kuluessa julkaisupäivästä.

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

Raahen kaupungin ja Pyhäjoen kunnan edustan merialueelle sijoittuvan Maanahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksen nähtävillä olosta

Maanahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaavat
Raahen kaupunginhallitus (17.1.2011 § 3) on päättänyt asettaa Raahen kaupungin puoleisen sekä Pyhäjoen kunnanhallitus (17.1.2011 § 1) on päättänyt asettaa
Pyhäjoen kunnan puoleisen Raahe-Pyhäjoki merialueelle sijoittuvan Maanahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksen ja muun valmisteluaineiston MRL:n
62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville 24.1. – 22.2.2011 väliseksi ajaksi.
Osayleiskaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto ovat nähtävillä Raahen teknisessä palvelukeskuksessa, Ruskatie 1, Pattijoki ja kaupungin Internet-sivuilla www.raahe.
fi sekä Pyhäjoen kunnan virastotalolla osoitteessa Kuntatie 1, Pyhäjoki ja kunnan Internet-sivuilla www.pyhajoki.fi.
Osayleiskaavaluonnosta koskevat mielipiteet osoitetaan Raahen kaupunginhallitukselle ja ne tulee toimittaa 22.2.2011 klo 15.00 mennessä Raahen kaupunginvirastoon (Raatihuone), tai postitse osoitteella Raahen kaupunki, Kaupunginhallitus, PL 62, 92101 RAAHE tai Pyhäjoen kunnanhallitukselle Pyhäjoen kunnanvirastoon tai
postitse osoitteella Pyhäjoen kunta, kunnanhallitus, PL 6, 86101 PYHÄJOKI.
Merituulivoimapuiston YVA -menettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään 27.1.2011 kello 18 – 20 Raahen Piehingin koululla. Asiasta ovat kertomassa YVA -yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), hankkeesta vastaavan (Rajakiiri Oy) ja YVA- sekä kaavakonsultin (Ramboll Finland Oy)
edustajat. Yleisötilaisuudessa esitellään myös Maanahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja
keskustelemaan. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.
Osayleiskaavoitettava alue sijoittuu kokonaan Raahen ja Pyhäjoen edustan merialueelle. Osayleiskaava suunnitellaan kuntien yhteistoiminnassa. Kaavojen hallinnollinen käsittely toteutetaan molemmissa kunnissa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Osayleiskaava-alueen pinta-ala on noin 160 km2, josta noin 58 km2 sijaitsee
Pyhäjoen puolella. Osayleiskaavan tavoitteena on kaavoittaa alueelle merituulivoimapuisto. Osayleiskaava laaditaan Rajakiiri Oy:n aloitteesta. Yhtiö on käynnistänyt
alueelle merituulivoimapuiston ympäristövaikutusten arvioinnin.
Osayleiskaava pyritään laatimaan niin, että sen perusteella voidaan myöntää rakennusluvat, mikäli hallituksen esitys eduskunnalle muutoksesta MRL:n 77 §:ään hyväksytään kaavan käsittelyn aikana.
Lisätietoja:
Kaavan laatijana toimii Ramboll Finland Oy:stä:
Yksikön päällikkö RA Matti Kautto
puh. 0400 493 5476
E-mail: matti.kautto@ramboll.fi
Kaavoitusarkkitehti RA amk YKS 424 Pirjo Pellikka
puh. 040 532 2380
E-mail: pirjo.pellikka@ramboll.fi

Raahen kaupunki
Kaavoituspäällikkö Kaija Seppänen, Raahen kaupunki
puh. 044 439 3575
sähköposti: kaija.seppanen@raahe.fi
Kaavasuunnittelija Mathias Holmén
puh. 040 830 3159
sähköposti: mathias.holmen@raahe.fi
Suunnitteluassistentti Eila Tikkala
puh. 08 439 3576
sähköposti: eila.tikkala@raahe.fi

Pyhäjoen kunta
Tekninen johtaja Pirkko Tuuttila
puh. 044 739 5476
sähköposti: pirkko.tuuttila@pyhajoki.fi

