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Luonnonvoimat ovat väkevät. Ihminen ei vielä 
koskaan ole kyennyt niitä vangitsemaan. Luonnon-
voimat osoittavat, ettei ihminen kykene kaikkea 
elämää hallitsemaan, vaikka niin haluasi.

Tämä saatiin yhdeltä osalta Pyhäjoella kokea nel-
jäkymmentä vuotta sitten kesäkuussa 1974, kun 
Engelin suunnittelema 1840-luvulla valmistunut 
Pyhäjoen kaunis ristikirkko salaman sytyttämänä 
paloi. Kirkkoa ei kyetty pelastamaan.

Neljäkymmentä vuotta 
kirkon palosta

Käsittelyssä oleva ja kesäkuun 18. päi-
vän valtuustoon menevä vuoden 2013 
tilinpäätös antoi rohkaisevan kuvan Py-
häjoen kunnan tulevaisuudesta. Kunnan 
strategisia tulevaisuuden tavoitteita 
edistettiin kaikilla rintamilla ja samalla 
kunnan talous pystyttiin pitämään tasa-
painossa. Lähitulevaisuudessa kuntaan 
kohdistuu monia kehittämistarpeita ja 
toisaalta uusia kehittämismahdollisuuk-
sia suurhankkeiden ja valtion kunnallis-
hallintoa koskevien linjausten myötä. Ti-
linpäätös antoi uskoa siihen, että kunta 
pystyy tulevaisuudessakin kasvattamaan 
elinvoimaansa hallitusti ja kehittämään 
toimintojaan itsenäisenä ja yhtenäisenä 
tulevaisuuden vaatimusten mukaisiksi. 
Kesään voimme valmistautua hyvillä mie-
lin. Kiitos tästä kuuluu koko yhteisölle. 

Pyhäjoella vietetäänkin yhtä kaikkien 
aikojen vilkkaimmista kesistä kesätapah-
tumien ja rakentamisen osalta. Kunnan 
monista kesätapahtumista saa tietoa Py-
häjoen kunnan kotisivujen tapahtumaka-
lenterista. Yhdistykset ja kunta järjestä-
vät monenlaisia tapahtumia taideleiristä 
yleisurheilukisoihin. Suurin yksittäinen 
tapahtuma Suviseurat alkaa kesäkuun 
lopussa Yppärissä. Paikalle saapuu kym-
meniä tuhansia seuravieraita. Tapahtu-
mapaikan rakennustyöt ovat olleet käyn-
nissä jo useita viikkoja.

Rakentaminen näkyy vahvasti Pyhäjoen 
kesässä. Yppärin uuden kyläkoulun ra-
kentaminen alkoi kesäkuun alussa. Koulu 
valmistuu keväällä 2015. Wpd:n Mäki-
kankaan tuulipuiston rakennustyöt ovat 
alkaneet Yppärissä. Kielosaaren uuden 
asemakaava-alueen kunnallistekniikan 
rakentamisaikataulu päätetään kesäkuun 
valtuuston kokouksessa. Parhalahdella 
valmistuu kesän aikana Ruskon Betonin 
betoniasema. Fennovoiman uutta Han-
hikivenniemelle johtavaa tietä aletaan 
rakentamaan loppukesästä. Myös Par-
halahden uuden ryhmäperhekodin suun-
nittelu on aloitettu.  

Pyhäjoella virtaa!

Pyhäjoen kunnan toimintaympäristö on muut-
tumassa positiivisella tavalla uusien yritysten ja 
asukkaiden myötä. Kunnan jäsenet toivottavat uu-
det kunnan asukkaat ja yritykset tervetulleeksi ja 
vahvistamaan Pyhäjoki – joukkuetta. Pyhäjoella on 
käynnistymässä lukusia elinkeinoelämään ja asumi-
seen liittyviä hankkeita. Ollinmäellä yli kolmasosa 
uusista tonteista on varattu ja vuokrattu. Lisäksi 
lähitulevaisuudessa käynnistyy useita asuinrakenta-
misen liittyviä hankkeita ympäri Pyhäjokea. Uskom-
me tulevien hankkeiden vaikuttavan myönteisesti 
kunnan elinvoimaan ja palvelujen kehittymiseen.

Kunnan joukkueen puolesta haluan toivottaa hy-
vää kesää kaikille pyhäjokisille ja Pyhäjoella vierai-
leville!

Matti Soronen, kunnanjohtaja

Miksi se otettiin, oli monien kysymys? 
Emmekö tarvinneet sitä? Uusi kirkko sai 
kuitenkin rakentua vanhan kirkon paikal-
le ja se kutsuu kulkijaa suojiinsa. Kirkon 
palon muistot ovat läsnä kotiseutupäivän 
jumalanpalveluksessa heinäkuussa.

Paikkakuntamme on täynnä muutakin 
historiaa. Täällä eläneet ihmiset ovat kul-
keneet monien vaiheiden läpi tähän päi-
vään aivan niin kuin muillakin paikkakunnil-
la. Raskaat murheet ja vaikeat ajat niin kuin 
ilotkin on koettu aikojen juoksussa. Näissä 
historian käänteissä on saatu myös nähdä, 
miten Jumala tahtoo antaa voimaa kulkea 
eteenpäin. Samalla hän kuitenkin osoit-
taa, ettei täällä mikään ole ikuista. Mutta 
silti kaikki on meille annettua lahjaa, josta 
saamme iloita. Paikkakunnan historiaa on 
kootusti nähtävillä mm. Annalan museossa 
ja Pyhäjoen kirkossa.

Tänä kesänä kesäkuun lopulla saamme 
kokoontua myös Suviseuroihin Pyhäjoel-
la Yppärin kylään. Pohjolan kristillisyys, 
lestadiolaisuus, on vaikuttanut näillä seu-
duilla jo varhain sen syntyhetken jälkeen, 
1800-luvun lopulta saakka. Virvoittavat 
ovat armon ja anteeksiantamuksen läh-
teet.

Tervetuloa Pyhäjoen kesään
Jukka Malinen, kirkkoherra

JOHANNA HIRVIKOSKI

Kotiseutujuhlan puhujana 
tänä vuonna toimii Anna Wet-
terblad (os. Rautio). Nykyisin 
Ruotsissa asuva nainen vietti 
lapsuutensa ja nuoruutensa 
suurimmaksi osin Pyhäjoella 
Etelänkylässä. 

Opiskelut veivät hänet kui-
tenkin maailmalle: ensin Ro-
vaniemelle ja sitten Ouluun 
opettajankoulutuslaitokseen. 
Seikkailunhalu sai Wetterbladin 
hakeutumaan kesätöihin Ruot-
siin, jonne hän sitten muutti 
opettajaksi valmistuttuaan. 
Siellä hän toimi pari vuotta 
opettajana sekä ruotsalaisille 
että ruotsinsuomalaisille oppi-
laille. 

Ruotsissa eläminen ei aina ol-
lut pelkkää ruusuilla tanssimis-
ta. Siksipä Wetterblad joutui 
harkitsemaan suunnitelmiaan: 
"Kävin läpi sen niin monille 
meille ruotsinsuomalaisille tyy-
pillisen vaiheen, jolloin Ruotsi 
alkoi todella kyllästyttää. Ja 
kaikki mitä Suomen puolella oli, 
näytti täydelliseltä." Wetter-
blad muutti takaisin Suomeen 
80-luvun puolivälissä. Pari 
vuotta Suomessa asuttuaan 
nainen pystyi toteamaan, että 
molemmilla mailla on hyvät ja 
huonot puolensa.

We t t e r b l a d 
päätyi kuiten-
kin muuttamaan 
takaisin Ruot-
siin, koska hän 
halusi päästä 
jatko-opiskelui-
hin. Lisäksi hän 
sai vuokrata opiskelutoverin-
sa Kirstin asuntoa. Sille tielle 
nainen jäikin, ja nykyään hän 
asuu Tukholmassa miehensä ja 
nuorimman poikansa kanssa. 
Wetterbladin vanhempi poika 
on asunut Tukholmassa omassa 
asunnossaan jo monta vuotta.

Takaisin muutettuaan Wetter-
blad opiskeli ensin kuvapeda-
gogiksi ja parin vuoden päästä 
myös viestintäpedagogiksi: 

Kotiseutujuhlan puhuja 
Anna Wetterblad 

 ”Haluan kertoa 
muun muassa, miltä 
Pyhäjoki näyttää 
tukholmalaisesta 
perspektiivistä."

"Nämä opiskelut ovat johtaneet 
tieni opettajan työstä Ruotsin 
opetustelevisioon ja -radioon 

(UR) projektin 
kehittäjäksi. Voi 
sanoa, että toi-
min pedagogi-
sena asiantun-
tijana. Hankin 
pohjatietoa sil-
le, mitä ohjelmia 

koulut tarvitsevat ja miten nii-
tä voi tehdä, jotta niistä tulee 
käyttökelpoinen lisätuki op-
pimiselle." Siinä työssä hän on 
seurannut mielenkiinnolla muun 
muassa koulumaailman kehitys-
tä Suomessa ja Ruotsissa.

Pyhäjoella hän on näiden 
vuosien aikana ollut vähintään 
pari viikkoa kesäisin. Wetter-
bladin vanhemmat ovat asuneet 
lähistöllä. Täällä ovat olleet 

lapsuuden ystävät ja serkut. 
"Pyhäjoesta on tullut vuosi 
vuodelta minulle yhä tärkeämpi 
ja rakkaampi paikka. Vuosikau-
sia vuokrasimme kesämökkejä 
eri puolelta Pyhäjokea. Vasta 
vuonna 2008 perheellemme 
löytyi ihka oma mökki. Ja nyt 
vietän mieheni kanssa täällä 
kaikki lomat."

Wetterblad odottaa innolla 
kotiseutujuhlaa ja tuo puhees-
saan esille erilaista näkökulmaa 
Pyhäjoesta: "Minulle oli erittäin 
iloinen yllätys, kun Marjo Luok-
kanen kirjoitti minulle ja pyysi 
minua kotiseutujuhlan puhujak-
si. Haluan kertoa muun muassa, 
miltä Pyhäjoki näyttää tukhol-
malaisesta perspektiivistä."

3.7. klo 13 Annalassa ohjelmaa lapsille! Herra Kivisen Puutarhatontut: Oskarin ja Olavin 
musashow. Vapaa pääsy.

3.7. klo 19 Liminkakylän kylätoimikunta järjestää Kesäillanvieton Keskikylän talolla ja lu-
vassa on suuhunpantavaa räiskäleistä lähtien, on perinteikästä hevosenkengän- ja tikan-
heittokilpailua, yhteislaulua ym. Kaikki pyhäjokiset ja Pyhäjoella lomailevat toivotetaan 
tervetulleiksi.  

6.7. sunnuntaina Eino Leinon sekä runon ja suven päivänä vietetään kotiseutupäivää:

klo 10 Jumalanpalvelus kirkossa, mukana 50 vuotta sitten ripille päässeet
klo 11-13 ruokailu seurakuntatalolla (maksullinen)
klo 13 Kotiseutujuhla Annalassa

Kotiseutujuhla järjestetään Annalan museolla. Ohjelmassa mm. musisointia ja laulua, juh-
lapuhe, jonka pitää Anna Wetterblad os. Rautio sekä Pauha-Maijan tai –Matin julkistus. 

Kaikki mukaan juhlimaan! Tervetuloa!

Kotiseutuviikko lähestyy!
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Perustukset lukiosta
Mihin lukiokoulutus valmistaa? Mihin tahansa. Lukiosta saa tukevat perustukset elämälle, minkä päälle on turvallista 
jatkaa rakentamista - kouluttautumista ja työhön siirtymistä. Tässä esimerkkejä Pyhäjoen lukiosta jatkaneista.

Opiskelu oli omatoimista, yrittäjyys oli kaikessa 
mukana sisäänkirjoitettuna asenteena. 

Ilmapiiri todella rohkaiseva, samalla realistinen suh-
tautuminen elämään, käytännön tukea sai niin paljon 
kuin tarvitsi, ja apua. Projektiluonteisuus. 

Kodikkuus, turvallisuus, yksilöllisyys. Laadukas ope-
tus ja ammattitaitoinen henkilökunta.

Koin yrittäjyysajatuksen elämään kantavana asiana.
(Anna Karjula)

OPETTAJA

Pyhäjoen lukio on pieni lukio, jossa 
on lähes perheen omainen ilmapiiri 
- kaikki tuntevat toisensa. Tämä yhdis-
tettynä asiansa osaaviin ja innostaviin 
opettajiin saadaan aikaiseksi resepti, 
jossa kaikki on mahdollista.

Ulospäin tämä näkyy ennen kaikkea lu-
kion oppilaiden hyvänä menestyksenä.

(Olli-Petteri Tuuttila)

INSINÖÖRI
Tuloksellista yleissivistävää koulutusta
Lukioiden yleisenä tehtävänä on muun muassa ”antaa opis-

kelijalle valmiudet aloittaa opiskelu yliopistossa, ammattikor-
keakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa 
koulutuksessa.” ja ”antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelä-
män, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen ke-
hittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja.”  Nämä kou-
lutuksen tarkoitus- ja tavoitemäärittelyt mittarina Pyhäjoen 
lukio onnistuu tehtävässään erinomaisesti. 

Jatko-opintoihin sijoittumista voidaan hyvin selvästi ja yksi-
selitteisesti mitata. Tällaisessa mittauksessa koulu pärjää erin-
omaisesti. Persoonallisuuden kehittyminen ja se, miten yksilöt 
kokevat heidän elämälleen tärkeiden tietojen ja taitojen kehit-
tyneen lukiossa, on henkilökohtaisempi asia. Annetaanpa luki-
on käyneiden itse arvioida tätä.

Omaleimaista Pyhäjoen lukiolle on mielestäni sen 
kasvattaminen itsenäisyyteen, oma-aloitteiseen 
tiedon hankintaan, sen käsittelyyn sekä yhdistämi-
seen muihin tietolähteisiin ja valmiuteen muodostaa 
siitä oman näkökulman mukaisia tietokokonaisuuksia. 
Pyhäjoen lukio tunnetaan käsittääkseni jatko-opis-
kelupaikoissa hyvien valmiuksien ylioppilaistaan, 
jotka ovat poikkeuksellisen itsenäisiä. 

(Inga Cassidy)

YRITTÄJÄ & KIRJAILIJA

Mulla se oli konkreettista, kun mua kan-
nustettiin piirtämään sarjakuvaa ja muu-
tenkin positiivisella tavalla kannustet-
tiin kohti kaikkea sitä luovaa, mitä tein 
jo silloin, ja mikä on se mun juttu edelleen 
(elokuvan ja sarjakuvan työstö alkoi luki-
osta, mikä näkyy työnäni tänä päivänä). 

(Marko Jatkola)

ELOKUVAOHJAAJA

Rehtori
Antero Tervonen

antero.tervonen@pyhajoki.fi
Puh. 040 359 6101

Opinto-ohjaaja
Puh. 040 359 6162

Kanslia
Puh. 040 359 6160

Fax. 4390 282lukio.pyhajoki.fi

Tervetuloa
Pyhäjoen lukioon!
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Suomen Partiolaisten Suurjuhla järjestettiin Kouvolassa 7.-8.6.2014, tapahtuma keräsi paikalle reilun 8 000 partiolaista ympäri Suomen. 
Hanhikiven Kiertäjät matkasivat Kouvolaan yhdessä Raahen Merituulen kanssa. Lauantaipäivälle oli järjestetty ohjelmaa kaikille ikäkausil-
le aina sudenpennuista johtajiin. Sunnuntaina kokoonnuimme pääjuhlaan ja partioparaati päätti tapahtuman erittäin näkyvästi keskellä 
Kouvolaa.

LEENA LINDELÄ

Loma on monella alkanut tai 
alkamassa, mutta kyläläiselle 
tuttuakin tutumpi hanke pors-
kuttaa eteenpäin kesänkin ai-
kana. Fennovoima rakentaa ja 
pitää peukkuja pystyssä: Han-
hikiven niemelle rakennetaan 
teitä sekä viemäriverkostoja. 
Periaatepäätöksen täydentämi-
selle odotetaan vihreää valoa 
eduskunnalta.

Pyhäjokinen Jaana Kangas on 
saanut olla osana projektia nyt 
kolmisen kuukautta. Hän kuuluu 
organisaation viestintätiimiin ja 
toimii Pyhäjoen 
toimistolla alue-
t i e d o t t a j a n a . 
Työnkuvaan kuu-
luvat muun mu-
assa hanke-esit-
telyjen pitäminen ja kokouksiin 
osallistuminen. Vaikka työura 
Fennovoimalla on vielä lyhyt, on 
Kangas saanut paljon positiivis-
ta kokemusta; monipuolista ja 
vaihtelevaa tekemistä on riittä-
nyt. Haasteeksi nuori perheen-
äiti arvioi oman ajankäytön 
suunnittelun. Tekemistä riittää 
niin töissä, harrastuksissa kuin 
perheenkin parissa.

Tekemistä riittää myös Fenno-
voimalla. Juuri nyt yhtiö odot-
taa ratkaisua periaatepäätök-
sen täydentämishakemukseen. 
Hakemusta valmistellaan ensin 
Työ- ja elinkeinoministeriössä 
ja myöhemmin se viedään val-
tioneuvostolle. Jos neuvosto 
puoltaa päätöstä, etenee hake-

mus edelleen eduskunnan vah-
vistettavaksi.

Hankkeen tiimoilla tapah-
tuu, ja yhtiössä katsotaankin 
luottavaisin mielin tulevaan.  
”Meillä on eduskunnassa vahva 
tuki.  Fennovoiman tehtävänä 
on viedä hanketta eteenpäin eli 
keskitymme nyt laitospaikalla 
alkaviin töihin ja ympäristö- ja 
rakentamislupahakemusten val-
misteluun”, aluetiedottaja kom-
mentoi mahdollista kielteistä 
päätöstä.

Jos hakemus hyväksytään, 
jatkuu prosessi samaa rataa. 
Kesällä 2015 jätettävää raken-
tamislupahakemusta ollaan jo 

valmistelemas-
sa ja jatketaan 
edelleen. Myös 
ympäristöha-
kemusta teh-
dään samalla, 

kun ensimmäiset näkyvät työt 
aloitetaan Hanhikiven niemellä; 
teitä ja työmaasähköä aletaan 
rakentaa.

Kyläläisiä rakentaminen ei vie-
lä merkittävästi haittaa, sillä tie 
tullaan rakentamaan asumatto-
malle alueelle. Neljän kilometrin 
mittainen, aluksi yksityinen yh-
dystie lähtee 8-tieltä ja on ajo-
kunnossa arviolta ensi kesänä. 
Rakentamisen alkamisajankohta 
ei vielä ole täysin selvillä, mutta 
yhtiö lupaa tiedottaa, kun en-
simmäiset työkoneet rullaavat 
kasitien varteen Pyhäjoen ja 
Raahen rajalle. 

Nyt kesäkuun alussa Parha-

Töitä ja jännitettävää kesälläkin

Hanhikiven Kiertäjät Suurjuhlassa

Kahvakuulailun 
Ohjaus- ja koulutustilaisuudet 
Tilauksesta koultustiloissanne.
Ohjaajalla kuulat ja 
venyttelohjeet mukana.

Myytävänä korkealaatuiset
-Teräs kahvakuulat
-Neopreen päälliset (eri 
väreinä)
-Kahvakuulat 4-32kg 
(halkaisijaltaan sama kuin 
virallisessa kisakahvakuulassa)

Pyhänköngäs Tmi

 
Esa Pyhälä 0400 765202
esa.pyhala@kotinet.com
www.pyhis.org

lahden Puustellintielle raken-
netaan aikaista sähköliittymää, 
josta voi kylläkin aiheutua 
vähäistä häiriötä liikenteelle. 
Yhteys toteutetaan maakaa-
pelina ja se on jännitteeltään 
yhteensä 20 kilovolttia. Säh-
könsyöttöyhteys on tilattu Ele-
nia Oy:ltä ja sen on määrä olla 
valmiina tänä syksynä.

Rahoitus yhtiöllä on hyvällä 
pohjalla. ”Fennovoiman pää-
omistaja Voimaosakeyhtiö SF 
omistaa 66 prosenttia Fen-
novoiman osakkeista ja ROAS 
Voima Oy 34 prosenttia. Voi-
maosakeyhtiö SF käy neuvot-
teluja sekä nykyisten että uu-

sien mahdollisten osakkaidensa 
kanssa”, Kangas täsmentää. 

Toimisto pitää oviaan auki 
vielä kesäkuussa. Kahveja tarjo-
taan juhannusviikolla tiistaina. 
Heinäkuussa myös Fennovoi-
man toimisto sulkee hetkeksi 
ovensa, mutta taas syksyllä 
teemailtoja jatketaan normaa-
liin tapaan. ”Syksyllä rekrytoin-
tikampanjamme jatkuu niin, että 
loppuvuoden aikana palkataan 
useammassa erässä yhteensä 
noin 60 uutta asiantuntijaa, 
pääsääntöisesti vielä Helsingin 
toimistoomme”, tiedottaja se-
littää.

Uudet kurssitUudet kurssit

www.cap.�/kalajoki

Henkilöautokurssi   ma 30.6. klo 17

Mopokurssi  ma 30.6. klo 15

Moottoripyöräkurssi  to 2.7. klo 17

VAALEA RAHKATURVE
Parasta kuiviketta kaikille eläimille!

MEGATURVE OY
Kysy toimituksista!  p. 0400-281 889

www.megaturve.com

  ”Meillä on 
eduskunnassa vahva 
tuki.”



                                                                                                                                           P y h ä j o e n  K e s ä K u u l u m i s e t  –  14 . 6 . 2 0 14 sivu 5

Haluamme kuulla pyhäjokisten tarpeita ja toiveita liittyen 
asuntojen kokoon sekä varustelutasoon.

Uudistuotantoa Pyhäjoen keskustaan!

Soita ja kysy lisää.
Vesa-Matti Tervonen

050-343 8857

Vanhan urheilukentän paikalle 
suunnitteilla oleva asuinkortteli.

ANNA KRONQVIST

 
Olet saattanut lähipäivinä 

nähdä lasten ja nuorten pelaa-
van päiväsaikaan pesäpalloa 
Pyhäjoen urheilukentällä. Se on 
ollut Pyhäjoen vapaa-aikatoi-
men järjestämä pesäpallokoulu 
lapsille.

Tänä kesänä pesäpallokou-
lu oli tarjolla kahdelle ikäryh-
mälle; nuorempien ryhmä oli 
7-10 vuotiaille ja 
vanhempien 11-14 
vuotiaille. Toisin kuin 
aikaisempina vuosina, 
ilmoittautuneita ei 
tullutkaan riittävästi 
kahden ryhmän pe-
rustamiseen. Vapaa-
aikatoimi päätyi tänä 
kesänä pelaamaan 
pesäpalloa yhdessä 
ryhmässä. “Jalkapal-
lokoulun hurja suosio 
on tainnut vähentää pesäpal-
lokouluun osallistujia tänä ke-
sänä”, miettii pesäpallokoulun 
vetäjä Juho Mattila.

Tänä kesänä kerhon opettaji-
na toimivat Juho Mattila ja Kal-
le Tornberg. Vaikkakin pesis-
koulut ovat kuuluneet Pyhäjoen 
tarjoamaan liikuntatoimintaan 
useana kesänä, oli tämä kesä 
poikkeus, sillä pesäpallokou-
luun osallistujia oli vain yh-
deksän. “Pieni osallistujamäärä 

voi johtua esimerkiksi lasten ja 
nuorten suuremmasta kiinnos-
tuksesta uusien lajien kerhoja 
kohtaan, joita Pyhäjoen vapaa-
aikatoimi tänä kesänä järjestää”, 
Mattila pohtii.

Pesiskoulussa tapahtuu

Pesäpallokoulussa harjoitel-
laan lajin perustaitoja, joita ovat 
pallon heitto ja kiinniottaminen 
sekä erilaiset lyönnit. Kerhossa 
käydään läpi myös lajin erityis-

taitoja, kuten 
lukkaroint ia . 
Pesäpallo on 
monipuolinen 
liikuntalaji, jos-
sa harjoittelu 
ja pelaaminen 
kehittävät niin 
juoksua ja ket-
teryyttä kun 
yleistä pallon-
käsittelyäkin.

Kerhoon toivotaan kaiken-
ikäisten osallistuvan. Pesis-
koulussa ei ole vaatimuksia 
osallistujien taitotason tai har-
rastustaustan suhteen. “Omas-
ta näkökulmastani on hienoa, 
jos aiemmin vähemmän pe-
lannut osallistuja innostuu lii-
kuntaharrastuksesta kerhotoi-
minnan avulla”, kerhon ohjaaja 
Mattila toivoo. Harjoittelun ja 
ohjauksen avulla pyritään toi-
mintaan, joka on turvallista ja 
hauskaa jokaiselle osallistujalle. 

Samaan aikaan pesiskoulus-
sa huomioidaan myös sopivin 
haastein enemmän pesäpallo-
taustaa omaavat.

Pesiskoulun tarkoituksena on 
tarjota lapsille ja nuorille muka-
vaa ja liikunnallista kesäpuuhaa. 
Parhaimmillaan liikuntakerhot 
innostavat osallistujia harras-
tamaan ja harjoittelemaan lii-
kuntataitoja keskenään ja oma-
toimisesti. “Tavoitteellisesta 
liikunnasta kiinnostuneille pe-
siskoulu toimii hyvänä tukena 
liikuntataitojen monipuolisen 
kehittymisen kannalta”, Juho 
Mattila kertoo. Pesiskoulussa, 
kuten muissakin palloilulajien 
kerhoissa, pelaaminen on mu-
kavaa ja sitä odotetaan. Täten 
pelaaminen kuuluu kerhon päi-
vittäiseen ohjelmaan.

Kerhossa käytännön harjoit-
telu, eli myös pelaaminen, on 
suuressa asemassa. Opettaja 
tukee liikuntataitojen oppimis-
ta sopivin ohjein ja neuvoin, 
mutta silti paras keino kehittää 
taitoja on aktiivisuus. Samalla 
on hyvä pitää mielessä, että 
pesäpallossa sääntöjen tun-
teminen on erityisen tärkeää 
sujuvan ja turvallisen pelin kan-
nalta. Tästä syystä jotain lajin 
erityispiirteitä on hyvä käydä 
läpi ennen toimintaa. Kuitenkin 
aina täytyy muistaa, että ker-
hossa opetellaan, eikä kaikkea 
tarvitse entuudestaan tietää.

Monipuolista liikuntaa pesäpallokoulussa

”Tavoitteellisesta 
liikunnasta 
kiinnostuneille 
pesiskoulu toimii 
hyvänä tukena 
liikuntataitojen 
monipuolisen 
kehittymisen 
kannalta.”

Näpyharjoituksia ja kiinniottoa pesäpallokoulussa, oikealla toinen kerhon opettajista Juho Mattila.
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JOHANNA HIRVIKOSKI

Tänä kesänä Pyhäjoen Kielo-
saaressa puhaltavat uudet tuu-
let. Raahelaiset  Sanna Man-
ninen ja  Heikki Nousiainen 
hoitavat leirintäaluetta kesän 
ajan. Uudet isännät jatkavat 
edellisten vuosien toimintaa ja 
tuovat mukanaan omia näke-
myksiään ja kokemuksiaan. 

Pyhäjoen kunta etsi yrittäjiä 
Kielosaaren leirintäalueelle ke-
väällä. Ilmoituk-
sen nähtyään pari 
päätti tarttua 
toimeen ja ottaa 
haasteen vastaan. 
He pitävät teh-
tävää mielenkiin-
toisena ja Kielosaaren luontoa 
kauniina. 

Matkailu on ollut molempien 
harrastuksena jo pitempään. 
Nousiainen on toiminut aikai-
semmin yli 30 vuotta yrittä-
jänä. Koulutukseltaan hän on 
ekonomi. Hän on ollut yksityis-
yrittäjänä eri aloilla, nykyisin 
pääosin hyvinvointiliikunnan 
parissa.

Mannisella on taustalla mat-
kailupuolen koulutus. Hän on 
ollut pitkään Raahen kaupungil-
la töissä vapaa-ajan, kulttuurin, 

matkailun ja yrityspalveluiden 
palveluksessa. 

Kielosaareen yhdessä 
tekemistä

Yrittäjät aikovat pitää Kie-
losaaressa kattavaa kahvilaa. 
Uusina asioina he ovat suunni-
telleet muun muassa lauantain 
brunssin, sunnuntain kalakeiton 
ja erilaista hyvinvointiliikunnan 
harrastamista. Tavoitteena olisi 
kehitellä monenlaista tekemistä 
eri ikäryhmille, niin nuorille kuin 

vanhemmillekin.

Lisäksi he ovat 
pohtineet, kuin-
ka saada kylä-
läiset liikkeelle 
illalla. Tähän he 

ovat suunnitelleet toimintaa 
ruuan parissa muun muassa 
rosvopaisti-iltoja ja grilli-iltoja, 
joissa ihmiset voisivat tuoda 
omia ruokatarvikkeita heille ja 
he valmistaisivat ruoat ihmisille.

"Toivottavasti Kielosaaressa 
käy paljon ihmisiä. Kaikki ovat 
tervetulleita”, Nousiainen toi-
vottaa. Yrittäjät haluaisivat, 
että kyläläiset tulevat esittä-
mään omia näkemyksiä ja toi-
veita. He toivovat, että tiloja 
varataan erilaisiin tapahtumiin 
kuten ristiäisiin ja syntymäpäi-
väjuhliin. Tärkeintä on, että ih-

miset uskaltavat lähteä liikkeelle 
ja tulla nauttimaan Kielosaaren 
tarjonnasta - niin luonnosta 
kuin palveluistakin.

Pari tekee mielellään yhteis-
työtä myös erilaisten yritysten 
ja yhteisöjen kanssa niin Kielo-
saaressa kuin muualla Pyhäjo-
ella. Kielosaaressa voi järjestää 
erilaisia ohjelmallisia tilaisuuksia 
ja kokouksia. Hyvänä yhteispro-
jektina he pitävät pienen pinta-
remontin tekemistä leirintäalu-
een mökeille, jotta niistä saisi 
entistä viihtyisämmät. Valitet-
tavasti projekti ei käynnistynyt 
tänä vuonna, mutta ehkä tule-
vaisuudessa, koska se kiinnosti 
monia. 

Yrittäjyyden monet 
kasvot

"Yrittäjä on sekä vapaa että 
vanki", Manninen kertoo. Vaikka 
yrittäjä on näennäisesti vapaa, 
ihminen itse kahlitsee itsensä. 
Nousiaista yrittäjyydessä kieh-
tovat luovuus ja vapaus ideoida 
itse asioita. Molemmat pitä-
vät yrittäjyyttä sinällään myös 
hyvin mielenkiintoisena, koska 
yrittäjänä ei tarvitse tehdä yhtä 
ja samaa asiaa koko ajan. Töi-
tä on kuitenkin tehtävä paljon, 
jotta toimeentulo olisi turvattu.

Kielosaaren uudet yrittäjät

 "Toivottavasti 
Kielosaaressa käy 
paljon ihmisiä. 
Kaikki ovat 
tervetulleita”
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ANNA KRONQVIST

 
Tänä kesänä Kalajoen Hiek-

kasärkkien pohjoispään Au-
rinkohiekoille syntyy suuri 
messualue. Kalajoen loma-asun-
tomessut vetävät väkeä joka 
puolelta Suomea. Messut pi-
detään perinteisesti kesä-hei-
näkuun vaihteessa 23.6.-6.7. 
Loma-asuntomessut ovat 
jo 11. laatuaan ja edelliset 
messut järjestettiin Lap-
peenrannassa kaksi vuot-
ta sitten.

“Loma-asuntomessut 
järjestetään yleensä joka 
toinen vuosi, mutta tällä 
hetkellä seuraavaa mes-
supaikkaa ei ole tiedossa. 
Tämän vuoksi Kalajoki 
tekee nyt melko ainut-
laatuista projektia”, kertoo Ka-
lajoen loma-asuntomessujen 
projektijohtaja Laura Ruohola.

Väkeä oletetaan käyvän mes-
suilla paljon, mutta virallista 
kävijätavoitetta järjestäjät eivät 
aseta. Kaksiviikkoisten loma-
asuntomessujen kävijäennätys 
on muutaman vuoden takaa, 
jolloin messuilla kävi noin 54 
000 ihmistä. “Aina täytyy pyr-
kiä parempaan”, projektijohtaja 
Ruohola vinkkaa. 

Messulippujen normaalihinta 
on 13 euroa, netistä lippuja saa 
etukäteen S-etukortilla 11 eu-

ron hintaan. Lapset 7-14v. hin-
taan 8 euroa,  alle 7-vuotiaat 
pääsevät vanhempien seurassa 
ilmaiseksi. Perhelippu, johon 
sisältyy kaksi aikuista ja lapset 
26 euroa, netistä S-etukortilla 
22 euroa. Opiskelijat, eläkeläi-
set, invalidit ja varusmiehet 10 
euroa. Liput voi hankkia etukä-
teen internetistä osoitteesta 
lippukauppa.asuntomessut.fi

Tänä vuonna messuilla on esit-
teillä 27 yksityiskohdetta ja 28 
kohde on 18-asuntoinen, josta 
esittelyyn tulee kaksi erillistä 
asuntoa. Kalajoen messuilla on 
panostettu siihen, että luonto 
saadaan sisään kohteisiin muun 
muassa suurten ikkunapintojen 
kautta. Kesäpäivistä nautitaan 
suurilla terasseilla. Täten mes-
sut ovat mainio miksaus luon-
toa, aurinkoa, merta ja hiekkaa, 
jota Kalajoelta kyllä löytyy.

Loma-asuntoalue on kaavoi-
tettu suhteellisen tiiviiksi mes-
sualueeksi, jossa on 38 tonttia. 
28 tonttia rakentui messukoh-

Kalajoen loma-asuntomessuilla on 
ihasteltavaa jokaiseen makuun

 “Paras ja huikein hetki 
on se kun aloittaa 
kierroksen kävelemällä 
pitkospuita pitkin 
näköalatasanteelle. 
Näkymä, joka aukeaa 
merelle ja messualueelle 
vangitsee jokaisen.” 

teiksi. Loput tontit myydään ja 
osa on jo myytykin. Loma-asun-
tomessut rakentuvat aika usein 
jonkin vesistön äärelle, mikä 
miellyttää yleisesti ottaen mes-
sukävijöitä.Loma-asuntoalueen 
maasto on hiekkaa ja kangas-
metsää. Alueella on kortteleita, 
joista metsäkortteli tarjoaa pe-
rinteistä rakentamista hirsikoh-

teiden ystävien viihdykkeeksi. 
Näköalakortteli koostuu vas-
tavuoroisesti hyvinkin moder-
neista rakennuksista. Messu-
alue tarjoilee siis unelmoitavaa 
jokaiseen makuun.

Kukin kohde on tekijänsä 
näköinen. Silti, yksikään loma-
asunnoista ei ole aivan meren 
tuntumassa, mutta suurimmas-

ta osasta kohteista on meri-
maisema. “Kaikista kohteista 
on maksimissaan nelisensataa 
metriä meren rantaan.” Ruohola 
muistelee.

 Projektijohtaja Laura Ruoho-
lan mukaan messuille kannattaa 
tulla koko alueen vuoksi. “Pa-
ras ja huikein hetki on se kun 
aloittaa kierroksen kävelemällä 

pitkospuita pitkin näköala-
tasanteelle. Näkymä, joka sieltä 
aukeaa merelle ja messualueelle 
vangitsee jokaisen.” Ruohola 
vakuuttaa.
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EVÄSKONTTI
Vanhatie 44, 86100 Pyhäjoki
Puh. 433 186
tuukka.lisko@k-market.com

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

 TARJOUKSET
-kortilla 

Meiltä löydät myös 
Veikkauksen

Juhannusviikon 
aukioloajat

TO 19.6.          08:00-21:00
PE 20.6.   08:00-12:00
LA 21.6.   SULJETTU
SU 22.6.   12:00-21:00

Mukavaa Juhannusta
Toivottaa: Eväskontin väki

Tarjoukset voimassa 2.7.2014 saakka.
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HENNA PIHLAJAMAA

Yksikään pyhäjokinen on 
tuskin välttynyt kuulemasta 
suviseuroista, jotka tänä kesä-
nä kohoavat Yppärin pelloille. 
Seurat ovat herättäneet paljon 
keskustelua jo kauan aikaa, niin 
suuri tapahtuma ne ovat pyhä-
jokisen silmin katsottuna. 

“Seurojen historia ulottuu 
yli sadan vuoden taakse, aina 
1900-luvun ensimmäisiin 
vuosiin. Tuolloin tapahtumaa 
kutsuttiin nimellä Kristittyjen 
suuret kokoukset”, kertoo ta-
pahtuman päätoimikunnan va-
rapuheenjohtaja Eero Pisilä. 

Tasan sata vuotta sitten 
vuonna 1914 tapahtuma järjes-
tettiin Oulaisissa ja osallistujia 
oli noin 8000. Tänä päivänä 
seuroille osallistuu noin kym-
menkertainen määrä ihmisiä 
verrattuna tuohon sadan vuo-
den takaiseen väkimäärään.

Seurojen päätarkoitus on Ju-
malan sanan julistus ja ilosano-
man tarjoaminen Raamattuun 
pohjautuen. “Monille seuravie-
raille myös vuosittainen ystä-
vien tapaaminen, keskustelut ja 
vertaistuki ovat tärkeitä”, Pisilä 
toteaa. 

Suviseurat järjestetään kesä-

kuun viimeisellä viikolla 27.6. - 
30.6. Ne pidetään tänä vuonna  
Yppärissä sen laajan, hiekkape-
räisen ja yhtenäisen peltoalu-
een takia. Nämä peltoalueet 
käsittävät 192 hehtaaria sala-
ojitettuja nurmipeltoja. Seuro-
jen vastuullisena järjestäjänä 
toimii Oulaisten Rauhanyhdis-
tys, mutta Oulaisten alueelta 
ei onnistuttu löytämään luja-
pohjaisia peltoja asuntovaunu-
alueiksi. 

Käyttöoikeusneuvottelut seu-
ra-alueista aloitettiin jo vuonna 
2008. Järjestelyorganisaatio 
muodostettiin vuonna 2011. 
“Meidän organisaatiomme 
vastasi viime vuoden seurojen 
purkamisesta Pudasjärvellä ja 
noin 30 rekkakuorman kuljet-
tamisesta Yppäriin. Rakennus-
talkoot alkoivat huhtikuun puo-
livälissä, ja ne ovat edenneet 
aikataulun mukaisesti”, Pisilä 
selittää. Tällä hetkellä seura-
alueen rakennukset ja raken-
nelmat ovatkin suurta 4000 
hengen seuratelttaa lukuun 
ottamatta valmiit. Seurateltta 
pystytetään juhannuksen jäl-
keisenä maanantaina. 

Järjestelyistä vastaa orga-
nisaatio, joka on rakentunut 
vapaaehtoisvoimin. Tätä orga-
nisaatiota kutsutaan suviseuro-

Suviseurat lähestyvät kovaa vauhtia

Mitä suviseurat ovat?

Suviseurat ovat Pohjoismai-
den suurin hengellinen tapah-
tuma. Sen järjestää Suomen 
Rauhanyhdistysten Keskusyh-
distys ry. paikallisten rauhanyh-
distysten tuella. Suviseuroissa 
kuullaan Raamatun mukaista 
Jumalan sanaa, ja suviseurojen 
tärkein tehtävä on julistaa syn-
tien anteeksiantamuksen ilosa-
nomaa kaikille, jotka haluavat 
kuulla ja uskoa sen.

Tänä vuonna suviseurat jär-
jestetään Pyhäjoen Yppärissä. 
Järjestelyn päävastuu on Ou-
laisten rauhanyhdistyksellä. 
Mukana on kaikkiaan 13 rau-
hanyhdistystä lähialueilta.

Onko suviseuroihin 
kaikille vapaa pääsy?

Suviseuroihin ovat kaikki 
tervetulleita katselemaan ja 
kuuntelemaan sekä tapaamaan 
ystäviä. Järjestäjien toiveena 
on, että mahdollisimman moni 
pysähtyisi kuuntelemaan elävän 
Jumalan Sanan saarnaa, jon-
ka keskeisin sisältö on syntien 
anteeksiantamuksen ilosanoma 
kaikille, jotka haluavat kuulla ja 

uskoa sen. 

Miten suviseuroihin voi 
tulla?

Suviseuroihin voit tulla omal-
la autolla tai linja-autolla. Oma 
auto jätetään pysäköintialueel-
le. 

Maksaako osallistuminen?

Suviseuroissa ei peritä osallis-
tumismaksua. Myös auton py-
säköinti on ilmaista. Sen sijaan 
majoittuminen seura-alueella 
on maksullista.

Voiko suviseuroja 
kuunnella internetissä?

Kyllä, suviseuroja voi kuun-
nella internetissä suviseurojen 
omilla sivuilla. Seuroja voi kuun-
nella myös useilla paikallisra-
diotaajuuksilla. Radiotaajuudet 
ovat myös www.suviseurat.fi 
-sivustolla.

Miten voin maksaa 
kenttämaksun?

Kenttämaksu maksetaan etu-
käteen Internetin kautta omilla 
pankkitunnuksilla suviseurojen 

verkkosivuilla. Kuitti tuloste-
taan mukaan ja kiinnitetään 
näkyvälle paikalle joko asunto-
vaunuun tai telttaan.

Voiko alueelle tuoda 
lemmikkieläimiä?

Ympäristöhygienian ja ylei-
sen turvallisuuden takaamisek-
si lemmikkieläinten tuominen 
suviseura-alueelle on kielletty.

Miten suviseuroihin tulee 
varustautua?

Suviseura-alueella on lähes 
kaikki pienen kaupungin tasoi-
set peruspalvelut: seuraravin-
tola, kauppa, pankki, apteekki ja 
terveysasema. Ota pukeutumi-
sessa huomioon sää ja lämpö-
tilan vaihtelut eri vuorokauden 
aikoina. Jalkineet on hyvä sovit-
taa sen mukaan, että kykenee 
liikkumaan ulkona vaihtelevassa 
maastossa: nurmikolla, metsä-
polulla, asfaltilla, hiekkatiellä.

Onko reittisuosituksia 
noudatettava?

Liikennetoimikunta on suun-
nitellut suviseura-alueelle tu-
levan liikenteen mahdollisim-

man turvalliseksi ja sujuvaksi. 
Reittisuositusten noudattami-
sella ehkäistään tarpeettomia 
ruuhkia ja pitkiä jonotusaikoja. 
Pidämme tärkeänä, että reitti-
suosituksia noudatetaan.

Miten autolla ajoa on 
rajoitettu?

Turhaa autolla ajamista seura-
alueella vältetään. Alueen sisäl-
lä kuljetaan jalkaisin. Kantavat 
soratiet pidetään vapaina täyt-
tö- ja huoltoliikenteelle. Seura-
alue suljetaan yörauhan vuoksi 
ajoneuvoliikenteeltä yöllä kello 
1.00 – 6.00 (täyttöliikennettä 
lukuun ottamatta).

Miksi suviseurakenttä 
avataan majoittujille vasta 
keskiviikkona klo 8?

Seura-alueen avaaminen 
tarkoittaa myös palvelujen 
avaamista ja siten myös tal-
kootyövuorojen lisääntymistä. 
Seurat alkavat aattoseuroilla 
vasta torstaina. Jotta kaikki 
halukkaat mahtuisivat majoit-
tumaan seura-alueelle, alueen 
täyttäminen on tehtävä järjes-
telmällisesti.

Miksi en voi varata 
paikkaa kaverille tai 
sukulaiselle?

Seuravieraita tulee alueelle 
samanaikaisesti useasta suun-
nasta. Ns. aukkojen paikkaami-
nen alueen täytön aikana aihe-
uttaa ruuhkia ja voi aiheuttaa 
vaaratilanteita. Majoitusaluet-
ta on varattu niin paljon, että 
kaikkien pitäisi mahtua alueelle. 
Mikäli aukkoja jää, majoitusalue 
ei riitä.

Miksi ei saa pystyttää 
telttaryhmiä?

Mahdollisessa onnettomuus-
tilanteessa usean teltan ryhmät 
ovat erittäin riskialttiita, varsin-
kin jos ne on yhdistetty saman 
pressun alle. 

Olen loukannut jalkani 
ja liikkumiseni on 
vaivalloista. Voinko 
päästä majoittumaan 
inva-alueelle?

Inva-alue on tarkoitettu seu-
ravieraille, joilla on Poliisin 
myöntämä invapysäköintilupa. 
Väliaikaisen vamman vuoksi ei 
siis ole mahdollista päästä inva-

alueelle. Toivottavasti pääset 
majoittumaan kohtuullisen mat-
kan päähän seurakentän palve-
luista. Saarnat kuuluvat kaiut-
timien ja kenttäradion kautta 
koko seura-alueelle.

Millaiset maksukortit ja 
setelit käyvät?

Kaikki yleisimmät maksukortit 
käyvät. Kassoilla maksettaes-
sa suurin vastaanotettava raha 
on 100 euron seteli. Sitä suu-
remmat voi käydä vaihtamassa 
kenttäpankissa.

Mitä erityisruokavaliota 
noudattavan tulisi ottaa 
huomioon?

Ravintolakatoksesta saa taval-
lisimmat erityisruokavaliotuot-
teet (laktoositon, maidoton, 
gluteeniton). Myytävien ruoki-
en tuotetiedot löytyvät netti-
sivuilta ja suviseurojen infopis-
teestä ja tarjoilukatoksesta 
pyydettäessä. Moniallergisten 
on hyvä tutustua tuoteselostei-
siin etukäteen ja varata mukaan 
itselle sopivia elintarvikkeita.

Tietoa suviseuroista

jen päätoimikunnaksi. Eri osa-
alueista vastaa 13 toimikuntaa 
kolmeen osastoon jaettuna. Jär-
jestelyosastoon kuuluvat kent-
tä-, liikenne-, turva-, työvoima-, 
viestiliikenne-, ja majoitustoimi-
kunnat. Huolto-osastoon taas 
kuuluvat ravintola-, terveyden-
hoito-, myymälä- ja taloustoi-
mikunnat ja tiedotusosastoon 
opaste-, seura- ja tiedotustoi-

mikunnat. Näiden toimikuntien 
käytössä on 800 vastuuhenki-
löä. “Suviseurojen aikana teh-
dään lähes 10 000 talkootyö-
vuoroa”, Pisilä kertoo. 

Yppärin kylän vahva yhteis-
henki on näkynyt myönteisesti 
suviseuravalmisteluissa. Siitä 
kertovat esimerkiksi tukkike-
räys, paikallinen talkooväki ja 
asioiden luonteva hoitaminen. 

“Iso tapahtuma kaikkine järjes-
telyineen on häiriö normaaliin 
kyläelämään ja aiheuttaa myön-
teisten asioiden lisäksi myös 
monia harmillisinakin koettuja 
asioita. Esimerkiksi seurojen 
aikainen liikenne aiheuttaa luul-
tavasti paikoin ruuhkia, mutta 
saadaanpa Yppäriin ainakin het-
keksi suurkaupungin tuntua”, 
Pisilä selittää. Hän tahtoo eri-

tyisesti kiittää niitä maanomis-
tajia, joiden kanssa on sovittu 
peltojen käytöstä. Ilman tuota 
yhteistyötä seuroja ei olisi voitu 
järjestää Yppärissä. 

Suviseurojen järjestäjät toi-
vottavat kaikki Kuulumisten 
lukijat tervetulleiksi suviseuroi-
hin: katsomaan ja kuulemaan.
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Autohuolto Ilola Ky

Mehtäkyläntie 240, 86170 Yppäri
Puh: 0440 322 147
ilola@autofit.fi

Avoinna ark. 8-17

Käy katsomassa: 
www.autohuoltoilola.fi 
ja kysy tarjous!

MERIJÄRVEN
TAKSIPALVELU

0400 633 975

KESÄTUOTTEET 
APTEEKISTA

KOSTEUTTAVA PERUSVOIDE, 
Aqualan L 200 g, 8,90 (10,48)

HOITAVA PESUNESTE, 
Sebamed liquid face and body 
wash refill 1000 ml, 
17,50 (20,62)

MAITOHAPPOBAKTEERI , 
Biophilus Chew mansikka puru-
tabl. 30 kpl, 12,10 (14,28)

Tarjoukset voimassa kesä- ja heinäkuun ajan!

Pyhäjoen Apteekki avoinna myös juhannusaattona 20.6. klo 8-12.
Sekä Pyhäjoen että Merijärven apteekit avoinna normaalisti koko kesän!

PYHÄJOEN APTEEKKI
Avoinna ma-pe 9-17, la 10-14    
puh. (08) 4340 500
www.pyhajoenapteekki.fi

MERIJÄRVEN SIVUAPTEEKKI
Avoinna ma-pe 9.30-16.30 
puh. (08) 477 220

PYHÄJOEN KUNTA

Kuntatie 1, Postilokero 6, 86101 Pyhäjoki
Puhelin: 040 359 6000, Faksi: (08) 439 0266

www.pyhajoki.fi

Valtuuston kokous pidetään 
keskiviikkona 18.6.2014 alkaen klo 
18.00 kunnantalon valtuustosalissa.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

- Raahen seudun hyvinvointikunta- 
yhtymän vuoden 2013 tilinpäätöksen 
hyväksyminen ja vastuuvapauden 
myöntäminen
- Vuoden 2013 arviointikertomus
- Vuoden 2013 tilinpäätöksen 
hyväksyminen ja vastuuvapauden 
myöntäminen
- Henkilöstöraportti 2013
- Raahen seudun hyvinvointikunta- 
yhtymän osavuosikatsaus
ajalta 1.1-31.3.2014
- Kielosaaren alueen infrastruktuuri
- Jäsenen nimeäminen ammatillisen 
koulutuksen yhdistymistä ja sen 
toimintaedellytyksiä valmistelevaan 
työryhmään / Kannanotto

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja 
pidetään yleisesti nähtävänä hallinto-, 
elinkeino- ja perusturvaosastolla 
keskiviikkona 25.6.2014 klo 9.00-15.45.

Risto Kittilä
valtuuston puheenjohtaja

Juhannukseksi SIIKAA, 
jos ahti suo antejaan. Saatavissa sata-
masta torstai- ja perjantai-aamuina ti-

lausjärjestyksessä.
Säävaraus.

Puh. 0405166646
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Pyhäjoki-melonta
su 15.6.
klo 13.00 Pysähdys Pirttikoskella
Kuusiniemen sillan kupeessa

klo 15.00 Saapuminen Pyhäjoella
Pyhäjoen etelähaaran penkkatie

Vanhat ajoneuvot kohtaavat
su 15.6. klo 14.00-16.00
Saaren penkkatie (valomainoksen luona)

Kesäasukastapaaminen
ti 17.6. klo 14.00
Annalan museo, Annalantie 20

Tanssit Merimajalla
la 21.6. klo. 21.00- 02.30
Rannanmäentie 70, Yppäri
klo 21-02 Ilkka Hakala ja Sonetti

Lasten kuvataideleiri
23. – 26-6.
Annalan museo, Annalantie 20

Pyhäjoen suviseurat
pe-ma 27.6.-30.6.
Yppäri, Mehtäkyläntie

Riukuaitatalkoot
la 28.6. klo 10.00-16.00
Annalan museo, Annalantie 20

Pirttikosken perinneleikki-ilta
ma 30.6. klo 18.00
Pirttikosken koulu, Pirttikoskentie 585

Varttuneen väen hetki
ti 1.7. klo 12.00
Annalan museo, Annalantie 20

Kesä 2014

Kirjaston poistomyynti
ke 2.7. klo 16.00
Pyhäjoen pääkirjasto, Ruukintie 1
Vilttiketjunäytelmä – kesäteatteri
2.7. – 12.7. klo 19.00
Annalan museo, Annalantie 20

Kotiseutuviikko:
Kesäillan vietto Liminkakylällä
to 3.7. klo 19.00
Keskikylän kylätalo,Rajalankuja

Tanssit Merimajalla
to 3.7. klo. 21.00-00.30
Rannanmäentie 70, Yppäri
klo 20-01 Virpi Piippo

Torstaitori
to 3.7. klo 15.00
Puhtola, Vanhatie

Kotiseutujuhla
su 6.7. klo 13.00
Annalan museo, Annalantie 20

Tanssit Merimajalla
la 12.7. klo. 21.00-02.30
Rannanmäentie 70, Yppäri
klo 21-02 Sami Hakala ja Elokuu

Nukketeatteri Sytkyt
ma 14.7. klo 14.00
Pyhäjoen pääkirjasto, Ruukintie 1

Tanssit Merimajalla
to 17.7. klo 21.00-00.30
Rannanmäentie 70, Yppäri
klo 20-01 Kari Ahola ja Pelikaanit

Koko kaupungin Vinski –teatteriesitys
su 20.7. klo 18.00
Annalan museo, Annalantie 20

Enemmän tietoja tapahtumista osoitteessa pyhajoki.fi/tapahtumakalenteri.

Pyhäjoen tapahtumia kesällä 2014:
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Kesä 2014

Konekarhu Kontion kunkkukisa 2014
20.7. klo 09.00
Pyhäjoki, Syynimaan erä, Vihannintie 2924

Tanssit Merimajalla
to 24.7. klo. 21.00-00.30
Rannanmäentie 70, Yppäri
klo 20-01 Heikki Koskelo

Vaskiseitsikko Saaren Soittajat
ma 28.7. klo 16
Kielosaari

Tanssit merimajalla
la 31.7. klo. 21.00-00.30
Rannanmäentie 70, Yppäri
klo 20-01 Ässät

Yleisurheilun seurakisat
7.8. klo 18.00
monitoimitalo, urheilupuisto, Koulutie 7

Tanssit Merimajalla
la 9.8. klo 21.00-02.30
Yppäri
klo 21-02 Iskelmien ilta

Elomarkkinat
28.8. klo 15.00
Puhtola, Vanhatie

Syysmarkkinat Yppärissä
13.9. klo 10.00
Merimaja, Rannanmäentie 70

Yleisurheilun kunnanmestaruuskisat
13.9. klo 13.00
monitoimitalo, urheilupuisto, Koulutie 7

Teatterireissu Kajaaniin, Anna Karenina
20.9.
Lähtö Pyhäjoelta klo 09.40, Sale

Pyhäjoen syysmessut
20.9.
Monitoimitalo, Koulutie 7

Syystori
25.9. klo 15.00
Puhtola, Vanhatie
Konsertti: Banduristitrio Malvi Unkarista
ke 8.10. klo 18.00
Lukion Pauhasali, Koulutie 8

Annalan kotiseutumuseo
23.6. – 1.8.
ma – pe klo 12-18
Heinäkuussa myös
la – su klo 12-18
Annalantie 20

Pyhäjoen kirjasto
ma, to klo. 11-16
ti, ke, pe klo. 13-20
juhlapyhinä suljettu
Ruukintie 1

Näyttelyt kirjastossa
kesäkuu: Marja-Leena Tölli, maalauksia
heinäkuu: Taidetta Raahen Seudun Osuuspankin kokoelmista
elokuu: Heikki Säätelä, maalauksia
syyskuu: Henna Uoti
lokakuu: Mika Moisala, maalauksia ja veistoksia
marraskuu: Heikki Sydänmetsä, intarsiatöitä
joulukuu: Pia Pyhtilä, valokuvia: Women and her beauty

Enemmän tietoja tapahtumista osoitteessa pyhajoki.fi/tapahtumakalenteri.

Pyhäjoen tapahtumia kesällä 2014:

Ota talteen!
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Metsäkoneurakointi

Risto Ponnikas
0400 283 942

Savukosken saha

Valmiina ratkaisemaan sahaustarpeesi 
Sahausta ja höyläystä

puh.nro 0400 586 882
Ari Savukoski

NAPEROKUJAN PÄIVÄKOTI

Eija 
puh. 040 570 5258

Taksi Jarmo Nevalainen Ky
Kalajoki

0500 363 538

JUMPPA-JUSSIN
FYSIOTERAPIA

Vesa Mikkonen ft, MDT
Satu Mikkonen ft, LYKO

puh. 433 921, Kuntatie 4
 86100 Pyhäjoki

www.jumppajussi.fi

Hammarintie 2 
92140 Pattijoki
p. 08-264 580

R.Lukkarila
Konditoria 

Kampaamo Birgit Ropponen

Niittykatu 10 
92130 Raahe

puh. 0400479037
        08 223 7433

Yppärin Neste 
& Autohuolto Oy
Kokkolantie 1116, 86170 Yppäri

puh. 08 433 423

Vanhatie 44, Pyhäjoki
 P: 050 352 1289
     040 836 7988

ROSE KEITTIÖT OY

LAADUKASTA RAKENTAMISTA

Puh 0400 668 759 Tero Kestilä

Maatilojen kirjanpidot & 
taloyhtiöiden isännöinnit

Simo Jukola
0400 41 2546

Tili ja isännöinti Jukola Oy

Minikaivuri- ja 
Bobcatpalvelua

T:mi Pertti Lindelä
040 1723707

Hautakivimyynti
edustajamme Pyhäjoella
Pertti Lindelä
040 1723707

KOKKOLAN HAUTAKIVIPALVELU OY

PARTURI-KAMPAAMO

Johannan Hiuspalvelu
TI-PE 10 - 17 | LA 8 - 13

TIISTAISIN ILMAN AJANVARAUSTA
08 - 433 750

TERVETULOA

johannanhiuspalvelu.fi

Pakkasen uutta perunaa
torstaina 19. kesäkuuta kello 10 lähtien 

Puhtolan torilla

Ennakkovaraukset
numerosta 050-5160887
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Pattijoen puutarha

Elämäsi kukat!

Löydät meidät myös Facebookista!
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HENNA PIHLAJAMAA

Jo 40 vuotta Pyhäjoella asu-
neen Lea Joensuun pää on 
täynnä erilaisia ideoita. Hän 
päätti toteuttaa yhden ideois-
taan tänä kesänä ja avata Puh-
tolaan kohtaamispaikan, jonne 
ihmiset voivat tulla istumaan, 
keskustelemaan ja viettämään 
kesäpäiviä.

 
Idean kohtaamispaikasta Jo-

ensuu sai talvella. Hän omistaa 
Luontaishoitola Birgitan ja jäi 
kesän alussa eläkkeelle. Hän ha-
lusi jotain pientä puuhaa eläke-
päiviinsä.

 
Unelma taukotuvasta Joen-

suulla oli ollut jo kauan aikaa: 
“Kyläläiset ovat sanoneet, että 
kylä on kuolemassa. Monet pai-
kat ovat lopettaneet toimintan-
sa, esimerkiksi R-kioski ja Shell. 
Täällä ei ole ollut paikkaa, missä 
istahtaa.” Nyt sellainen paik-
ka kuitenkin on, siitä hän on 
pitänyt huolen: “Minua häirit-
see, kun ihmiset sanovat, ettei 
kylässä järjestetä toimintaa. Jo 
yksikin ihminen voi vaikuttaa 
teoillaan ja saada kylään eloa.”

 
Puhtolan Joensuu valitsi pai-

kaksi siksi, että rakennus on 
keskeisellä paikalla ja tuttu ky-
läläisille. Sen lisäksi se on myös 
todella nätti ja viehättävä. Jo-
ensuu toivoo, että kyläläisten 
lisäksi myös mökkiläiset ja ken-

ties turistit ja ohikulkijat löytäi-
sivät paikalle.

 
Joensuu pitää kohtaamispaik-

kaa Puhtolassa kesäkuun ajan. 
Paikka on auki maanantaista 
perjantaihin noin 9 - 15. Hän 
kuitenkin sanoo, että aukiolo-
ajat ovat joustavat. Jos joku 
haluaa siis tulla aikaisemmin 
aamulla tai istuskella Puhtolas-
sa vielä kolmen jälkeen, on se 
yleensä mahdollista.

 
Puhtolassa on mahdollista 

myös nauttia kupillinen kahvia 
ja teetä. Lisäksi tarjolla on myös 
jotain purtavaa, kuten itse lei-
vottuja sämpylöitä. Joensuu 
kuitenkin alleviivaa, että tarjoi-
lut eivät ole hänen mielestään 
tärkein asia. Hänen mielestään 
on tärkeämpää, että Puhtola 
olisi nimenomaan paikka, jossa 
ihmiset kohtaisivat toisensa ja 
saisivat keskustella: “Ihmiset ei-
vät aina tule kuulluksi. Täällä me 
kuunnellaan toinen toisiamme.”

 
Joensuu vastaa kohtaamispai-

kasta periaatteessa yksin. Hä-
nen miehensä Pekka on ollut 
kuitenkin suurena apuna: “Hän 
ei tyrmää hulluimpiakaan ideoi-
tani, vaan on aina kannustava.”

 
“Tulkaa käymään ja viihtykää!” 

Nämä ovat Joensuun terveiset 
kyläläisille. Hän toivoo, että ih-
miset tulisivat laulamaan, soit-
tamaan, tanssimaan tai muuten 
esiintymään Puhtolan edustalle.

Viihtymistä ja keskustelua Puhtolassa

Hän odottaa ihmisten myös 
tulevan myymään leivonnaisia 
tai muita tuotteita. “Ei kuiten-
kaan karkkia, sillä ne eivät ole 
terveellisiä”, terveydestä kiin-
nostunut Joensuu nauraa. Hän 
kertoo, että keskustelee ih-
misten kanssa mielellään myös 
terveyteen liittyvistä asioista ja 
sanookin, että kohtaamispaikan 
on tarkoitus olla myös erään-
lainen terveys-info, josta hän 
haluaisi ihmisten saavan työka-

luja itselleen oman hyvinvoinnin 
edistämiseksi.

Joensuu toivoo, että joku jär-
jestö, urheiluseura tai vaikka 
yksityinen henkilö innostuisi ja 
ryhtyisi jatkamaan hänen aloit-
tamaansa kohtaamispaikka-
ideaa kesäkuun jälkeen. Hän 
sanoo, että olisi hienoa, jos 
Puhtola olisi auki edes muuta-
man kerran viikossa vielä loppu-
kesälläkin.

      Tiedätkö omegatasapainosi? 

      Haluatko tietää? 

Tavataan Puhtolassa kesäkuun aikana. Myöhem-
min tavoitettavissa alla olevasta numerosta.

                       Lea Joensuu
                    050 536 5513
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LEENA LINDELÄ

Pyhäjoella on puhaltanut uu-
sia tuulia, kun Salen uudeksi 
myymäläpäälliköksi vaihtui 1.5. 
alkaen Riikka Herranen. Neli-
henkinen perhe asuu Oulaisis-
sa, ja Herranen onkin aiemmin 
toiminut vt. marketpäällikkönä 
Alavieskassa sekä myyjänä Ou-
laisten S-Marketissa.

Herranen on opiskellut mer-
konomiksi. Koulutustaan hän 
on täydentänyt lisäksi Jollas 
Instituutissa Kaupan esimiehen 
ammattitutkinnolla.

Kun Pyhäjoella vapautui myy-
mäläpäällikön paikka, haki Her-
ranen paikkaa lisähaasteiden 
toivossa. Hän on aiemminkin 

toiminut esimiehenä ja Pyhäjo-
en Salesta löytyi sopivaa pot-
kua uralle.

Aiemmin uusi myymäläpääl-
likkö työskenteli Osuuskauppa 
KPO:n puolella, ja nyt hän on-
kin ensimmäistä kertaa Arinan 
puolella. S-ryhmä koostuu siis 
eri osuuskaupoista, kuten juuri 
Pohjois-Pohjanmaan Arinasta 
ja Pohjanmaan rannikolla sijait-
sevasta Osuuskauppa KPO:sta. 
Jokainen osuuskauppa on 
osuustoiminnallinen yritys ja 
taloudellinen tulos käytetään-
kin palvelujen kehittämiseen ja 
palautetaan osuuskauppojen 
jäsenille. Ainoana omistajana 
kaupoilla ovat nämä jäsenet. 
Arinalla omistajia löytyy hui-
mat 150 000 asiakasta ja alue-
osuuskaupoista se onkin maan-

Uusi myymäläpäällikkö Saleen

Kesähelteillä on hyvä pistäy-
tyä kirjastoon suojaan paah-
tavalta auringolta. Jos tuleekin 
sateinen kesä niin kirjastossa 
on kuivaa ja kirjojen antamasta 
lämmöstä voi nauttia aina. 

Kesäkuun ajan näyttelytilas-
sa on oululaisen Marja-Leena 
Töllin maalauksia ja grafiikkaa. 
Mukana on pari Pyhäjoella-
kin maalattua akvarellia. Hei-
näkuussa esitellään Raahen 
Osuuspankin taidekokoelmaa 
ja elokuussa nähdään lohtajalai-
sen Heikki Säätelän merimaa-
lauksia.

Heinäkuun ensimmäisellä vi-
kolla kirjastossa on perinteinen 
valtava poistomyyntitempaus. 
Halpaa kesälukemista löytyy 
laidasta laitaan. Myynti alkaa 
keskiviikkona 2.7. klo 16 ja 
jatkuu seuraavan viikon. Nuk-
keteatteri Sytkyt saapuu taas 
iloksemme maanantaina 14.7. 
klo 14. Kannattaa myös seurata 
ilmoitteluamme tässä Kuulumi-
set –lehdessä tai kirjaston Fa-
cebook –sivulla. 

Heikki lähtee elokuun puo-
livälissä Ranskan Lyoniin esit-

telemään Pyhäjoen kunnallista 
taidelainaamoa koko maailmal-
le. Siellä on on silloin maailman 
suurin kansainvälinen kirjasto-
väen konferenssi IFLA, johon 
saapuu tuhansia kirjastolaisia. 
Lainataulu voisi koristaa vaikka 
kesämökin seinää loman ajan, 
sillä taulujen lainaaminen on 
meillä ihan ilmaista.

Pyhäjoen kirjasto liittyi viral-
lisesti OUTI-kirjastoihin kesän 
alussa. Ensi vuonna Pyhäjoella 
otetaan käyttöön uudet yhtei-
set kirjastokortit, joita voi käyt-
tää kaikissa OUTI-kirjastoissa. 
Mutta kaikesta tästä ja muusta-
kin kerrotaan enemmän loppu-
vuodesta.

Pääkirjasto aukeaa joka arki-
päivä klo 11. Maanantaisin ja 
torstaisin suljetaan klo 16 ja 
muina arkipäivinä klo 20. Pirtti-
kosken kirjaston on kesäkuussa 
auki tiistaisin klo 17 – 19. Lan-
gaton verkko ulottuu pihalle 
asti joten pääkirjaston ulkopen-
killäkin voi istuskella ja selata 
nettiä. 

Pyhäjoen kirjaston väki toi-
vottaa mukavaa ja pitkää kesää!

Kirjasto - viileä mutta lämmin

Kirjaston taidelainaamon uusin hankinta on Minka Argillanderin 
Lähiöprinsessa.

Valmistamme laadukkai-
ta ja nykyaikaisia puu- ja 
puualumiini-ikkunoita yli 
50 vuoden kokemuksel-
la. Valmistamme ikkunat 
täysin asiakkaan toiveiden 
ja tarpeiden mukaan. 

Vakiokokoiset ja -väriset 
ikkunat saatavissa nope-
asti varastosta.

MIIA IMPOLA

Helmikuussa eläkkeelle jäänyt 
valtiosihteeri, kansliapäällikkö 
Raimo Sailas avaa Pyhäjoen 
Yrittäjyyslukion syysmessut 
lauantaina 20. syyskuuta. Tä-
män vuoden messut ovat juhla-
messut, sillä lukiolaiset ovat jär-
jestäneet messut jo 20 kertaa.

Messut ovat osa yrittäjyyteen 
tutustumista. Sailas näkeekin 
yrittäjyyskasvatuksen nykylu-
kioissa tärkeänä. Hänen mieles-
tään on tärkeää, että koulussa 
yrittäjyyteen perehtyvät ne-
kin, jotka eivät itse aio ryhtyä 
yrittäjiksi: “Suomi tarvitsee 

yrittäjyysosaamista ja yrittäjiä 
jatkossa yhä enemmän.”

Sailaksen mukaan lukioiden 
määrä tulee Suomessa lähivuo-
sina vähenemään jo sen takia, 
että oppilasmäärät käyvät mo-
nin paikoin kovin pieniksi. Us-
koa pieniin lukioihin kuitenkin 
löytyy: "Uskon, ettei mitään 
dramaattista tapahdu nopeasti 
ja että pienille ja pippurisille lu-
kioille löytyy elinmahdollisuuk-
sia.”

Sailas haluaa toivottaa menes-
tystä ja työn iloa juhlamessujen 
järjestäjille. “On ilo tulla Pyhä-
joelle avaamaan nämä messut ja 
tutustumaan niiden antiin.”

Raimo Sailas 
avaa messut

Nuohoukset ja ilmastoinninpuhdistukset

NUOHOUSPALVELU
KARI HÄMÄLÄINEN

puh. 040 589 3163

tieteellisesti suurin. 

Herrasen toimenkuvaa Py-
häjoen Salessa onkin suurelta 
osin normaali, asiakkaankin 
huomattavissa oleva työ: asiak-
kaiden palvelu, tavaroiden hyl-
lytys. Lisäksi myymäläpäällikkö 
tekee erilaisia tuotetilauksia ja 
normaaleja esimiehen tehtäviä. 
Muun muassa työvuorosuun-
nittelu on Herrasen pakerret-
tavana.

Työstään Herranen löytää 
vain positiivisia puolia. ”Työ on 
vaihtelevaa, kaikki päivät ovat 
erilaisia ja saan olla ihmisten 
kanssa tekemisissä”, esimies 
kuvailee. Huonoja puolia hän ei 
tästä työstä löydä. 

Esimiehen työpäivät ja niiden 
pituudet vaihtelevat, mutta 
pääasiassa uuden myymäläpääl-
likön löytää hyllyjen välistä aina 
arkena päiväsaikaan.

Tarkkasilmäisimmät ovat saat-
taneet huomata pieniä muu-
toksia päällikön vaihtumisen 
myötä. 

Esimerkkinä on joidenkin 
tuotteiden uudet paikat hyl-
lyssä. Herranen onkin innokas 
myös kehittämään kauppaa li-
sää. ”Tervetuloa Pyhäjoen Sa-
leen. Otan mielelläni palautetta 
vastaan ja pyrin kehittämään 
toimipaikkaamme asiakkaiden 
toivomusten mukaisesti”, uusi 
myymäläpäällikkö lupaa kaupan 
asiakkaille.
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PÄÄTOIMITTAJAT
Sari Hidén

Arvo Helanti

TOIMITUS
Johanna Hirvikoski

Anna Kronqvist

Leena Lindelä

Henna Pihlajamaa

Ilmoitushinnat (hintoihin lisätään alv 24%)
>>  0,45 €/pmm, toistohinta 0,35 €/pmm, minimikoko 35 pmm
>>  puoli sivua: 120 € >>  koko sivu: 180 €
>>  järjestöpalsta: 50 €/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 26-27) ilmestyy 
 >>  lauantaina 28.6.2014

Aineisto toimitettava 
 >>  tiistaina 24.6.2014 
 klo 17.00 mennessä

Painosmäärä 
 >>  vko 24-25:  23 975 kpl 
 >>  vko 26-27: 1 810 kpl

Puh. 040 359 6166
Fax (08) 4390 282

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

Toimitus: 040 359 6166 
Päätoimittaja: 040 359 6165 
Taloussihteeri: 040 359 6160

PYHÄJOEN

KUULUMISET

Järjestöt toimivatSeurakunta tiedottaa

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

Julkaisija: Pyhäjoki Data Oy
ISSN 0788-6071

 Eläkeliiton Pyhäjoen Yhdis-
tys ry. Kirkonpäivystysvuorot 
alkavat 16.6. Muistakaa vuo-
ronne! Varttuneen väen kesä-
hetki ti 1.7. klo 12 Annalassa. 
Mukavaa ohjelmaa ja kahvia. 
Tervetuloa! Hyvää kesän jat-
koa! Lisätietoja toiminnastam-
me www.elakeliito.fi/pyhajoki.

MLL Pyhäjoki. Järjestämme 
retken PowerParkiin la 2.8. Jä-
senille kyyti ilmainen, muille 5e. 
Ilmoittautumiset kesäkuun lop-
puun mennessä Niinalle puh. 
050 3399 465. 

Partiolippukunta Hanhiki-
ven Kiertäjät ry.  Kiitokset kai-
kille Suurjuhlaan osallistuneille 
reippaille HaKilaisille. Löytö-
tavaroista voi kysellä Suur-
juhlatoimistosta (toimisto@
suurjuhla2014.fi) tai puh. 044 
973 9788 klo 9-15 juhannuk-
seen asti. Lippukunnan kesäleiri 

Molskis, Plätsis, Loiskis järjes-
tetään 14.-17.7. Rajaniemen 
rannassa, seuraa ilmoittelua 
ja ilmoittaudu mukaan kesän 
hauskimmalle leirille.

Pirttikosken maaseutunai-
set. Kesäretki Vihannin pe-
runtatehtaalle tiistaina 17.6. 
Lähdetään tutustumaan pe-
runavalmisteiden tuotantoon 
ja maistelemaan tuotekehitte-
lijä-kokin valmistamia ruokia. 
Linja-auto lähtee Pirttikosken 
koululta klo 18. Matka jäsenille 
ilmainen, muilta 5e/hlö. Terve-
tuloa mukaan! Ilmoittautumiset 
Astalle p. 044 366 00 22.

Pohjois-Suomen Syöpä-
yhdistys, Pyhäjoen kerho. 
Toivonpäivän-tapahtuman ar-
vonnan K-Market Eväskontissa 
voitti Tapio Viirret. Onnea voit-
tajalle ja kiitoksia kauppiaalle 
sekä toimintaamme tukeneille.

Avioliittoon vihitty: 
Jari Juhani Sillanpää ja Suvi Kat-
ja Inkeri Tolvanen

Kastettu:  Leevi Väinö Valt-
teri Impola, Sofia Eliina Inkeri 
Sillanpää

Konfirmaatiojumalanpal-
velus ja HPE kirkossa su 15.6. 
klo 10.

Operaatio Ruutin vuosiko-
kous Sarpatissa ma 16.6. klo 
18.30.

Juustokeittoa lähetystyön 
hyväksi keitetään juhannus-
viikolla. Astioita voi tuoda 
etukäteen seurakuntatalolle 
maanantaina 16.6. klo 16 asti 
ja tiistaina 17.6. klo 12 asti. As-
tian kanteen lappu, johon os-
tajan nimi ja litramäärä. Myynti 
alkaa keskiviikkona 18.6. klo 16 
seurakuntatalolla. Keiton litra-
hinta on 7 euroa.

Jumalanpalvelus kirkossa la 
21.6. klo 10.

Jumalanpalvelus ja HPE kir-
kossa su 22.6. klo 10.

Jumalanpalvelus ja HPE kir-
kossa su 29.6. klo 10. Kirkko-
kuoro.

Jumalanpalvelus ja HPE eng-
lanninkielisenä kirkossa su 
29.6. klo 18.

Vielä voit varata kastelun tai 
kukkien istutuksen haudalle 
juhannukseksi kirkkoherranvi-
rastosta.

Nuorisotyö:
- Lennokkikerho yli 12 vuo-

tiaille kesäkuussa Sarpatissa en-
nen juhannusta. Aloitamme to 
12.6. klo 13 ja kokoonnumme 
juhannusviikolla ma-to 16-19.6. 
klo 13-15. Materiaalimaksu 20-
25€ lennokkimallista riippuen. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 

Hannulle p.0500766031.
- Nuorten kesäillat riparin 

jälkeen kesä-heinäkuussa. Tar-
kemmin myöhemmin.

- facebook: Liity jäseneksi 
”Pyhäjoen seurakunnan nuo-
ret”.

Kouluikäiset:
- Rantaleiri veteraanimajalla 

4.-8.8. Leiriohjelmaa alakoulu-
ikäisille päivisin klo 9.30-15.30. 
Leirimaksu 30€. Linja-auto: 
Pirttikosken koulu 8.45, Par-
halahden koulu 8.55, kirkonky-
län Shell 9.05, Yppärin Neste 
9.20. Ilmoittautuminen kun-
nan vapaa-aikaohjaajalle 30.6. 
mennessä p.040-3596104 tai 
myöhemmin sähköpostilla titta.
hinkula@pyhajoki.fi 31.7. men-
nessä.

Kirkkoherranv irastossa 
myynnissä seurakunnan ad-
resseja 10 €/kpl. 

RY: 
Seurat su 15.6. klo 13 suvi-

seura alueella
Kesäseuraradio 25.6.- 28.7. 

taajuus 95,0
Suviseurat 27.–30.6. kuun-

neltavissa kesäseuraradiosta

Kirkkoherranvirasto p. 
433119 avoinna ma 8-12, ti 
12-16 ja ke 11-14. Juhannuk-
sen jälkeen avoinna keskiviik-
koisin klo 9-13. Tarvittaessa 
voitte ottaa yhteyden papis-
toon: kirkkoherra Jukka Malinen 
p.040-505 0016 tai seurakun-
tapastori Kai Juvila p. 050-328 
8107. 

Pyhäjoen seurakunnan koti-
sivut löytyvät osoitteesta:

www.pyhajoenseurakunta.fi

- multa-, murske- ja hiekkatoimitukset

- purkutyöt

- lokakaivojen tyhjennys

- pyörä- ja kaivinkonetyöt

- täytemaatoimitukset

- tonttityöt

Ilkka Krekilä
puh. 0400 684 239 / 040 582 1944

PYHÄJOEN KUNTA

Kuntatie 1, Postilokero 6, 86101 Pyhäjoki
Puhelin: 040 359 6000, Faksi: (08) 439 0266

www.pyhajoki.fi

Kesäasuntojen osoitteet 

Pyhäjoen kunta järjestää tieisännille 
infotilaisuuden kunnantalolla

17.6.2014 klo 13:00
(tieisännät, joihin oltu em. asian kanssa 
yhteydessä)

Tilaisuudessa käydään läpi annettujen 
uusien osoitteiden tämän hetken 
tilanne, sekä tulevat jatkotoimenpiteet.

Lisätiedot: Ossi Ruotsalainen p. 040-359 
6067, Heikki Hirvikoski 040-359 6090
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