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OONA JAUHIAINEN 

Pyhäjoen kunnan Saaren kou-
lun ala- ja yläluokkien kuorot 
ottivat osaa Nuori Kulttuuri- 
tapahtumaan. Edellisen kerran 
Nuori kulttuuri tapahtuma pi-
dettiin musiikin merkeissä kol-
me vuotta sitten, ja alaluokkien 
kuoro osallistui kilpailuun sil-
loinkin. Tuolloin moni nykyisistä 
kuorolaisista oli mukana myös 
päätapahtumassa Turussa. Ja 
kun uusi mahdollisuus tuli, he 
halusivat koittaa, pääsisivätkö 
he kuoromatkalle Porvooseen. 

Aluekilpailut pidettiin tänä 
vuonna Raahessa. Tuomarit ha-
lusivat lähettää alaluokan kuo-
ron valtakunnalliseen kilpailuun. 
Tuomariston palaute kuorolle 
oli hyvää, kehuja tuli niin hy-
mystä kuin rytmistä ja tekemi-
sen meiningistäkin. Toukokuus-
sa kuoro matkaa Porvooseen. 
Pyhäjoen kunnan nuoriso- ja 
vapaa- ajan ohjaaja Titta Hin-
kula houkutteli kuoron osal-
listumaan edellisellä kerralla ja 
niin myös tänäkin vuonna. 

Nuori Kulttuuri -toiminnan 
ajatuksena on kannustaa ja 
tukea lasten sekä nuorten mo-
nipuolista harrastamista kult-
tuurin eri osa-alueilla. Tapahtu-
missa nuori tai lapsi saa tuoda 
omaa osaamistaan esille ja saa 
siitä ammattitaitoisen palaut-
teen. Samalla nuori saa koke-
musta toimia erilaisissa ryhmis-
sä. Nuori Kulttuuri -toimintaan 
voi osallistua jokainen lapsi 
asuinpaikasta tai koulutuksesta 

riippumatta. Lajeja kilpailussa 
ovat tanssi (Moves), musiikki 
(Sounds) ja teatteri (Teatris). 
Tänä vuonna kilpailun aiheena 
on musiikki. Porvoon päätapah-
tuma pidetään toukokuun puo-
livälissä.

Saaren koulun kuoron johta-
ja, Kaisa Tornberg on ylpeä 
kuorostaan. “Kuoron kanssa 
toimimisessa on mukavinta se, 
kun huomaa lasten sitoutuvan 
tähän toimintaan. Harrastus 
vaatii sitoutumista. Tässä saa 
käyttää myös omaa luovuutta 
rajattomasti. Minusta - niin kuin 
varmaan kuorolaisistakin - on 
joskus raskasta jäädä täyden 
koulupäivän jälkeen harjoitte-
lemaan. Työ kuitenkin palkitaan 
sitten, kun onnistuu jossakin 
esiintymisessä hyvin”, sanoo 
Tornberg. Hän sanoo, että kuo-
roharrastus on kuin joukkuelaji, 
jossa kaikkien panosta tarvi-
taan. Se kasvattaa myös pitkä-
jänteisyyteen. Kuoro on panos-
tus lapsia ja nuoria varten. 

Tänä vuonna Saaren koulun 
alaluokkien kuorossa laulaa 3-6 
-luokkalaisia lapsia. Kuorossa 
on 27 tyttöä, ja he harjoittele-
vat kerran viikossa maanantaisin 
koulun jälkeen. Nuori Kulttuuri 
-tapahtumassa esitys saa olla 
enintään kymmenen minuuttia 
pitkä. Raahen tapahtumaa var-
ten ei ehditty paljon valmistau-
tua, koska tieto tapahtumasta 
tuli niin myöhään, joten he tur-
vautuivat osittain syksyn aikana 
opeteltuihin lauluihin. Raahen 
esitys oli monipuolinen kattaus 

Saaren koulun kuorot Pyhäjoelta 
Porvooseen

kuoron omaa ohjelmistoa, jossa 
oli myös mukana liikettä ja hie-
man soittimia. 

Kuoro pyrkii laulamaan mo-
nenlaisia lastenlauluja. Ohjel-
mistossa on tällä hetkellä yksi-, 
kaksi- ja kolmiäänisiä lauluja. 
Laulut on pyritty valitsemaan 
niin, että itse laulaja voi seistä 
laulun sanojen takana ja niin, 
että ne eivät olisi liian vaikeita. 
Tornberg sanoo pyrkivänsä ot-
tamaan esityksiin mukaan myös 
säestyssoittimia ja liikettä. Liike 
tuo katsojalle ja kuuntelijalle 

yhden elementin lisää.
Saaren koulun alaluokkien 

kuoro on alkujaan perustettu 
esimerkiksi koulun juhlia var-
ten. Tornberg on ollut opettaja 
koululla syksystä 1985 lähtien 
ja siitä seuraavana vuonna kou-
lulla aloitti musiikkikerho, josta 
myöhemmin muodostui kuoro. 
Motivaatiota kuoron harjoituk-
siin tuovat kulloinkin tiedossa 
olevat esiintymiset. Lapset ha-
luavat esittää harjoittelemiaan 
kappaleita. Vuosien varrella 
kuoro on esiintynyt pyydettä-

Jo perinteeksi muodostunutta 
perhepäivää vietettiin sunnun-
taina monitoimitalolla aurin-
koisessa kevätsäässä. Paikalle 
kerääntyi runsaasti lapsiperhei-
tä nauttimaan monenlaisesta 
tekemisestä. Tapahtuman ko-
hokohtana olivat Taikuri Ka-
rin esitykset. Lapset viihtyivät 
hyvin myös pomppulinnassa, 
temppuradalla, kasvomaalauk-
sessa, hevosajelulla, makkaran-
syönnissä ja monissa muissa 
toimintapisteissä. Kiitokset kai-
kille osallistujille ja tapahtuman 
järjestämisessä mukana olleille!

Pyhäjoen kulttuuri- ja 
vapaa-aikatoimi

Perhepäivä monitoimitalolla 26.4.2015

essä niin kunnan kuin seurakun-
nankin tilaisuuksissa. 

Tulevaisuuden tavoitteena on 
edelleen toimia koulun omana 
kuorona. Oman panoksen tuo-
minen koulun juhliin ja tilaisuuk-
siin on tärkeintä. Tunnin verran 
harjoittelua pitää kuoron har-
rastelijatasolla, kuten he itse 
haluavatkin. Ennen jotain isom-
paa tapahtumaa kuoro saattaa 
pitää ylimääräisiä harjoituksia. 

Saaren koulun kuorot järjes-
tävät vielä ennen Porvooseen 
lähtöään konsertin Sydämeen 

sattuu.  Konsertti pidetään 
Pauhasalissa tiistaina 5. touko-
kuuta 2015 klo 18.30. Lippu 
konserttiin maksaa 5 euroa ja 
tilaisuudessa on myös arvontaa. 

Kuoroa on ilo seurata
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Parhalahden 1920-luvulla syntyneet koululaiset siivosivat kylää varpuluudilla opettajansa 
Aino Tuikkalan kanssa. 
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Vuoden 1977 keväällä päätti 
Pyhäjoella kaksi ikäluokkaa kou-
lunsa. Vuonna 1961 syntyneet 
pääsivät peruskoulusta ja vuot-
ta vanhemmat vuonna 1960 
syntyneet keskikoulusta. Nuo 
kaikki luokat kokoontuvat yh-
teiseen luokkakokoukseen Yp-
pärin Merimajalle 13. 6. 2015 
klo 15. Ruokailu on klo 16 ja 
sen jälkeen on muuta, toivotta-
vasti mukavaa ohjelmaa.

Pyhäjoen-Merijärven kunnal-
linen keskikoulu ja peruskoulu 
päästivät jatko-opiskeluihin yh-
teensä kuusi rinnakkaisluokkaa, 
joista a,b,c, ja d olivat perus-

koululaisia ja e ja f keskikoulu-
laisia. 

Luokkakokousta ovat puuhan-
neet muun muassa Aila Louhi-
maa (Oravisjärvi) ja Helena 
Saarinen (Bäckman) He otta-
vat myös sitovia ilmoittautumi-
sia vastaan sähköposteilla aila.
louhimaa@netikka.fi, puh. 040 
57 266 54 ja vaarama@gmail.
com (Helena Bäckman), puh. 
045 12 678 12. Ilmoittautumi-
set mielellään 13.5. mennessä.

Helena Saarinen toivoo, että 
ihmiset panisivat viestiä eteen-
päin, jos tunnistavat tuttavansa 
kyseisestä joukosta. Iso luokka-

kokous pantiin vireille faceboo-
kissa, mutta sen kautta ei ole 
tavoitettu läheskään kaikkia. Il-
moittautuneita on nyt noin 50.

Tavoitteena on tietysti saa-
da mahdollisimman iso joukko 
koolle muistelemaan menneitä 
ja tapaamaan vanhoja kouluka-
vereita. Myös luokanvalvojat ja 
muut opettajat ovat tervetul-
leita. Kyseisten luokkien luo-
kanvalvojia olivat tuolloin Matti 
Tieksola, Aino Helaakoski, 
Terttu Varila, Pentti Vouti-
lainen, Aulikki Eerikäinen ja 
Kaisa Kehus.

Kahden ikäluokan luokka-
kokous tulossa

Äi�enpäivätarjous
AVENE ÄITIENPÄIVÄPAKKAUS
Soothing Eye Contour Creme 
-silmänympärysvoide 10 ml + Cold 
Cream Hand Cream -käsivoide 50 
ml 24,90 € (30, 49 €)

KAHDEN AVENE TUOTTEEN 
OSTAJALLE
Avene Thermal Spring Water 
-suihke kaupan päälle 
(arvo 6,84 €). Tarjous 
voimassa 9.5.2015 as�.

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
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Lontoo 2014

sataa vettä,
 kadulla sataa vettä.

puut eivät puhu - niitä ei ole.

Keväisin

     keväisin
joku katkoo
       kurkien kaulat
    solmii kissanpennut
                hännistään puihin
                    ja kääntää
                kuolleen nurmen
                    ylösalaisin

Apatia

se on hämmentävää kuinka usein 
sitä ajattelee olevansa nauraen palavassa veneessä
keskellä järveä, ilman airoja;
savu sylkee silmille, vettä on kaikkialla.

silti sitä vaan istuu paikallaan
polttaa tupakkaa ja välillä havahtuu katsomaan:
joko takkini liepeet kipinöivät? joko tilaan uurnan?

vaikka aikaa ei juuri ole
haukottelen ja olen pitkästynyt
ehkä olisi parasta riisuutua
ravistella tuhkat rinnuksilta
vetää tämä kalpea torso täyteen ilmaa
ja huutaa:
tässä olen Dionysos, ota minut!
saa tulla hakemaan!

Olemisesta

elämä on ainoa klisee josta on vaikea luopua
mutta toisaalta
ei-oleminen on kyllä olemista paljon yksinkertaisempaa;
olemisen voi tehdä monella tavalla
olemattomuutta ei niinkään

Nollapisteessä

 olen lukenut kuinka ennen
maailma paloi päivästä päivään
     vain liekin vaihtaessa väriään

   tähdet! ne kirkuivat taivaalla
    kiihkosta sokeutuneina
       hengiteltiin höyryäviä hormoneita

  tänään taas
      mikään ei virtaa
 kaikki pysyy paikallaan

   voi saatana Herakleitos, 
    kuinka sanaasi luotinkaan!

Utopia Susanna Kosken mukaan

tämä on tunneli
hiljaa palavien huviloiden marssi

seinät on viritetty väärin;
osa maksaa laskun ja poistuu
osa hukkuu liekkeihin

Jumala

Jumala
kuinka salaperäinen tyyppi siinä onkaan!
yksi kun ei usko ollenkaan,
joku jopa raiskaa julistaen uskoaan
 tuntee kai enkelin henkäyksen housuissaan

on monta tuhatta miljoonaa ihmistä
ja yhtä monta jumalaa

Eräs päähänpinttymä

aika on palavaa serpentiiniä;
 savusta kiharat, kiireellä kopioidaan
      hermoston harmaalle paperille

                 ehkä siis sinä oletkin 
      pelkkää painovirhettä?
  ja kaikki muu mikä joskus
 sai eleganssini sekaisin

Jos kauneus

jos kauneus olisi kemikaali
se lojuisi vaarallisuutensa takia
eristyssellissä niin kauan
että kulttuurimme kuolisi

Lukiolainen Teuvo Simonen haastattelemassa Reijo Vähälää

TEUVO SIMONEN

Runomies, tamperelainen ru-
nonlausuja Reijo Vähälä vieraili 
Pyhäjoen lukiolla. Tämä oli hä-
nen 497 kouluvierailunsa. 

Runohomma sai alkunsa siitä, 
kun hän halusi työssä ollessaan 
alkaa kehittää muistia runojen 
avulla. Silloin hän oli reilu 30 
-vuotias. Hän opetteli runoja 
ulkoa, ja täten muisti kehittyi. 
Hän oli myös kova urheilemaan 
ja käytti samaa taktiikkaa ru-
noudessa ja muistin parantami-
sessa, harjoittelua. 

Noin 30 -vuotiaana runomies 
alkoi pohtia, mitä tekisi isona. 
Hän halusi päästä esiintymään 
ja päätti ryhtyä pyhäkoulun-
opettajaksi. Siitä eteenpäin 
elämä on tuonut aina vastaan 
erilaisia tilanteita. 

Pienien päätöksien avulla hän 
on päätynyt runomieheksi. Hän 
kirjoitti myös itse runoja en-
nen kuin aloitti muiden runojen 
esittämisen. Runomies on jul-
kaissut myös kaksi teosta, “Elä-
mäni hyppy”(1981) ja ”Mikä on 
ihminen!” (1986). 

Ensimmäisenä, kun Runomies 
lukee jonkin runon, hän miettii, 
minkä takia se runo on olemas-
sa. Vähälään vetoavat parhaiten 
hauskat, opettavaiset ja pu-
huttelevat runot. Ne tarttuvat 
helposti. Hän saa runovinkkejä 
kaikenikäisiltä ympäri maan. On 
olemassa monenlaisia runoja, 
mutta hänen mielestään runon 
sanoma on tärkein ja runoissa 
on aina jokin opetus. 

Runomiehen ensiesiintyminen 
oli 1994 Tampereella lähiseura-
kuntakodissa. Siellä oli runoma-

Runomies vieraili Pyhäjoella

tinea Itkevä huilu. Ensimmäinen 
kouluvierailu oli vuonna 2001, 
testitunnit ala-asteen oppilail-
le Atalan koulussa Lauri Poh-
janpään runoilla. Siitä lähtien 
Runomies on tehnyt keikkoja 
ympäri maata.

Vähälä kertoo, että jokainen 

hänen tekemänsä runokeikka 
on erilainen: “On niin monenlai-
sia kuuntelijoita.”

Alle kouluikäisille runokeikkaa 
ei oikein voi suunnitella, koska 
pienet lapset voivat olla ar-
vaamattomia. Hän tekee runo-
keikkoja noin 130 - 160 kertaa 

vuodessa, enimmäkseen ikäih-
misille.

Runomiehen lempirunoilija on 
Aaro Hellaakoski: “Hellaakoski 
on erittäin monipuolinen runoi-
lija ja hänen sanansa on kuin ki-
rurgin viilto.”

Pyhäjoella Reijo Vähälä luki 

pyhäjokisen abiturientti Eeme-
li Anttilan runoja. Hän kertoo, 
että kaikkea ei Anttilankaan ru-
noista ymmärrä. Eemeli on ajat-
televainen mies ja osaa panna 
asiat paperille upealla tavalla. 
Runot kannattaa käydä ajatuk-
sissaan läpi ensin eikä heti tulki-

ta suullisesti muille.

Eemeli Anttilan runoja
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Saloisten Reippaan julkaisema  kansallisten suunnistuskilpailujen kisalehti
  

Reippari

Arvoisa suunnistusväki 
Raahessa päästään tänä 

vuonna aloittamaan pohjoisen 
alueen suunnistuskausi. Tällä 
kertaa paremmuudesta taistel-
laan kansallisen keskimatkan ja 
pitkänmatkan kilpailuissa Sar-
vankankaalla. Kilpailut suunnis-
tetaan jo viime kesältä tutuksi 
tulleella alueella, joskin karttaa 
on hieman laajennettu ja päivi-
tetty. 

Kilpailijoita on tulossa muka-
vasti keskimatkalle, joten kovaa 
taistelua paremmuudesta tul-
laan varmasti näkemään use-
ammassa sarjassa. Sunnuntaina 
selviää, kuka vie kokonaiskisan 
voiton. Sarvankankaan maasto 
antaa mielenkiintoiset lähtöase-
telmat kilpailuille. Maastopohja 
on suurelta osin mäntykangas-

ta. Luonnollisesti, kun Pohjois-
Pohjanmaalla ollaan, kartalta 
löytyy myös suoaluetta. Kor-
keuserot eivät päätä huimaa, 
mutta vaativuutta tuo maaston 
pienipiirteisyys ja tarkat rasti-
pisteet.

Erityiset kiitokset kisaorgani-
saatiolle ja tukijoille, mitä ilman 
kilpailujen järjestäminen ei olisi 
mahdollista.  

Omasta ja Saloisten Reippaan 
puolesta haluan toivottaa kai-
kille suunnistajille ja kannusta-
jille oikein antoisia kisahetkiä. 

Petri Tuominen
Saloisten Reipas
Suunnistusjaoston pj

Tervetuloa 
Raahe-rasteille

Saloisten Reippaan 
kuntosuunnistukset 2015

Päivä          Muoto    Paikka                     Aika
 
ma 11.5. Hippo-suunnistuskoulun aloitus  Raahen hiihtomaja 18.00-19.00
  ja 1. Hippo-harjoitus

Ti 12.5. Maastoharjoitus    Koivuluoto  17.00-17.30
 
ma 18.5. 2. Hippo-harjoitus   Raahen hiihtomaja 18.00-19.00
 
ke 20.5. Maastoharjoitus    Raahen hiihtomaja 17.00-17.30
 
ma 25.5. 3. Hippo-harjoitus   Raahen hiihtomaja 18.00-19.00
 
ke 27.5. Maastoharjoitus    Haapajoki  17.00-17.30
 
ma 1.6. 4. Hippo-harjoitus   Raahen hiihtomaja 18.00-19.00
 
Ke 3.6. Maastoharjoitus    Mäntykangas  17.00-17.30
 
ma 8.6. 5. Hippo-harjoitus   Raahen hiihtomaja 18.00-20.00
   päättäjäiset

ke 10.6 Maastoharjoitus    Koskelininperä  17.00-17.30
 
Kesä  Iltarastit keskiviikkoisin   Kts. nettisivut  17.00-18.30
 
ke 6.8. Hippo-mestaruussuunnistukset  Hiihtomaja  17.00-18.30
 

Saloisten Reippaan 
Hippo suunnistuskoulun ohjelma
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Kilpailuohjeet Kansallinen keskimatka ja pitkämatka Piehinki, Sarvankangas 2.- 3. toukokuu 2015

Kilpailussa noudatetaan SSL:n kilpailu-
sääntöjä ja järjestäjän  ohjeita.

Kilpailun johtaja  Petri Tuominen
Valvoja   Aija Tilvis RasTiimi
Ratamestariryhmän johtaja Panu Peisa
Tulospalvelun johtaja Aki Aunola
Tuomarineuvosto ilmoitetaan ilmoitustaululla

LÄHTÖ
KESKIMATKA 2.5
Ensimmäinen lähtö kello 11:00. Lähtöön 1 (L1) matkaa 2,1 

km ja lähtöön 2 (L2) 0,7 km. Lähtöpaikoille viitoitus opas-
paalulta. HUOM! Viitoitukset lähtevät eri suuntiin. Kilpaili-
joiden on oltava lähtöpaikalla 4 min. ennen lähtöaikaa. Emit-
kortin nollaus tapahtuu lähtöpaikalla.

Kartan saa lähtöhetkellä ja kilpailukartta on nähtävillä 2 
minuuttia ennen lähtöä.

PITKÄMATKA 3.5
Ensimmäinen lähtö kello 11:00. Lähtöön 1 (L1) matkaa 1,1 

km ja lähtöön 2 (L2) 0,3 km. Lähtöpaikoille viitoitus opas-
paalulta. HUOM! Viitoitukset lähtevät eri suuntiin. Kilpaili-
joiden on oltava lähtöpaikalla 4 min. ennen lähtöaikaa. Emit-
kortin nollaus tapahtuu lähtöpaikalla.

Kartan saa lähtöhetkellä ja kilpailukartta on nähtävillä 2 
minuuttia ennen lähtöä.

ERITYISOHJEET LASTEN LÄHTÖÖN (Lähtö 2)
4 min ennen lähtöä kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan, mis-

sä emitin tarkistus ja nollaus.

2 min ennen lähtöä RR-sarjoissa kilpailevat saavat kartan 
ja opastuksen. TR sarjoissa kilpailevat pääsevät tutustumaan 
rataan ja karttaan. Muilla sarjoilla nähtävissä mallikartta jo-
hon on merkitty K-piste.

1 min ennen lähtöä muissa lasten sarjoissa kilpailevat saa-
vat ottaa kartan.

MAASTO
Maastopohja on vaihtelevaa. Kilpailualueelta löytyy män-

tykangasta ja ojitettua suopohjaa. 

KARTTA
Tulostekartta 04/2015, 1:10000 ja 1:7500, käyräväli 

2,5m. 1:7500 mittakaava käytössä alle 12 vuotiaiden ja yli 
50 vuotiaiden sarjoissa. Kartan koko on sarjasta riippuen 
A3, A4 tai A5. Kartta on muovikotelossa.

KILPAILUMATERIAALI
Henkilökohtaisen kilpailun numerolaput on noudettavissa 

Infon läheisyydestä. Sama numero on käytössä kumpanakin 
päivänä.

Numerolaput pitää palauttaa suorituksen jälkeen. Palaut-
tamatta jätetystä numerolapusta veloitetaan 10€.

Kilpailunumeroissa ei ole hakaneuloja. 

EMIT-tarkistuslaput saa lauantaina ja sunnuntaina lähtö-
paikalta. Tarkistuskorttiin merkitään sarja ja kilpailunumero.

RR-SARJAT
Rastit maastossa koodeilla RR1, RR2, RR3, jne. Puuttuvas-

ta leimasta 10min aikasakko. RR ratojen viitoituksena maas-
tossa on valkoinen naru.

TR-SARJAT
Rasteilla normaalit rastikoodit, rastimääritteet tulostettu 

karttaan.

MALLIRASTI
Kilpailukeskuksessa on mallirasti. Tarkista siellä, että Emit-

kilpailukorttisi toimii. Epäkuntoinen kortti voi aiheuttaa suo-
rituksen hylkäyksen.



                                                                                                                                           P y h ä j o e n  K u u l u m i s e t  –  2 . 5 . 2 0 15 sivu 7

RASTIMÄÄRITTEET
Rastimääritteet on tulostettu karttaan kaikissa sarjoissa.

JUOMARASTI
Pitkällä matkalla sarjoilla: D21A, D35, H21A, H21B, H35, 

H40, H50, H55, H20 ja H18. 

VIIMEINEN RASTI
Viimeinen rasti on kumpanakin päivänä kaikille radoille yh-

teinen. Rastipisteestä löytyy kaksi leimasinta, joissa toises-
sa on RR-koodi (esim. RR6) ja toisessa numerokoodi (esim. 
100) – kummalla tahansa voi leimata. Viimeiseltä rastilta on 
viitoitus maaliin.

MAALI
Kilpailuissa käytetään online-maalileimausta. Leimauksen 

tulisi olla hieman normaalia pidempi leimauksen rekisteröin-
nin varmistamiseksi. Puoli sekuntia riittää varmasti. Nopea-
kaan leimaus ei vaaranna tulosta, mutta tulos ei välttämättä 
ehdi rekisteröityä kuuluttajaa varten. Karttoja ei kerätä pois 
suorituksen jälkeen.

Maali suljetaan lauantaina klo 14:30 ja sunnuntaina klo 
15:30.

KESKEYTTÄNEET
Keskeyttäneen kilpailijan on ilmoittauduttava maalissa ja 

luetettava kilpailukorttinsa.

TULOKSET
Tulostaululla ja internetissä: www.saloistenreipas.fi 

PALKINNOT
Palkinnot jaetaan yhteistuloksen perusteella. RR-, TR-, H/

D12-, H/D13- ja H/D14-sarjoissa kaikki palkitaan. H/D16-
H/D21 sarjoissa palkitaan kolme parasta. Nuorten- ja pää-
sarjojen osalta järjestetään palkintojenjako kilpailun ratket-
tua. H/D35 sarjasta ylöspäin voittajat palkitaan ja palkinnot 
voi noutaa infosta. H/D35-H/D85 sarjoihin osallistuneiden 
kesken arvotaan yllätyspalkinto. Kuntoratoja kiertäneiden 
kesken arvontapalkintoja.

PESU JA PUKEUTUMINEN
Ulkopesupaikka järjestetty kilpailukeskuksen tuntumaan. 

Lämmin vesi! 

VUOKRA-EMIT
Vuokra-EMITit voi lunastaa infosta hintaan 5 €/kpl. Pa-

lauttamatta jätetystä EMIT-kilpailukortista peritään 80 € 

maksu.

KUNTOSUUNNISTUS
Ilmoittautuminen INFO:ssa. Osallistumismaksu 10 €. 

Maastoon pääsee klo 11:00-12:00. Huom! Lähtö lähtöpai-
kalta 1, jonne matkaa lauantaina 2,1 km ja sunnuntaina 1,1 
km. Maalissa toimitaan maaliohjeiden mukaan (kts. yllä). Tu-
lokset tulevat tulostaululle ja online -tuloksiin.

ENSIAPU
Ensiapupiste on kilpailukeskuksessa huoltorakennuksen 

yhteydessä.

ONNISTUNEITA SUORITUKSIA KAIKILLE,

SALOISTEN REIPAS

Saloisten Reipas kiittää kaikkia 
teitä, jotka tuellanne olette mah-
dollistaneet kisojen onnistumisen.
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OONA JAUHIAINEN

Vappu, tunnettu kesäntulon 
juhla, jota vietetään 1. touko-
kuuta, on monissa maissa ylei-
nen vapaapäivä. Vapun juuret 
ylettyvät pitkälle historiaamme, 
työväen ja omistavan luokan 
ajanjaksoon. 

Suomessa vapunpäivää vie-
tetään työväen sekä ylioppilai-
den karnevaalijuhlana. Vuonna 
1979 vappua liputettiin ensim-
mäisen kerran. Juhlapäivä on 
saanut nimensä pyhimys Val-
burgista, jonka muistopäivää 
vietetään 1. toukokuuta.

Vapun juuret ulottuvat 700 
-luvulle. Euroopassa varhaiset 
keltit sekä germaaniset kansat 
viettivät juhlaa kesän alkamisen 
kunniaksi. Joissakin paikoissa 
Euroopassa, kuten Saksassa 
vappu tunnettiin aluksi noitien 
ja taikuuden yönä. Nykyään 
noidat liitetään ennemmin pää-
siäiseen kuin vappuun. 

Entisinä aikoina vappu tun-
nettiin Suomessa kevään juh-
lana eli toukojuhlana. Silloin 
pelloille saatettiin sytyttää 
kokkoja, joita kutsuttiin he-
lavalkeiksi. Uskottiin, että se 
poistaa pahoja henkiä sekä 
antaa turvaa laiduntaville eläi-
mille. Vappuna karja yleensä 
päästettiin ensimmäistä kertaa 
laitumelle pitkän talven jälkeen. 
Tämä kokkoperinne on nykyään 
harvinaisempi. Vappukokkoja 
poltetaan yleisesti enää vain 
Tornionjokilaaksossa. 

Nimi vappu on saanut nimen-
sä 700 -luvulla Baijerissa elä-
neeltä Valburgi -nimiseltä pyhi-
mykseltä. Vappua on Suomessa 
vietetty keskiajalta lähtien 1. 
toukokuuta, jolloin Valburg ju-
listettiin pyhimykseksi. Vaikka 
vappu on yleinen vapaapäivä 
nykyään, kirkollista merkitystä 
sillä ei ole.

Pyhäjoen lukion rehtori ja 
sivistystoimenjohtaja Antero 
Tervonen on sitä mieltä, että 
vappu on ainoa globaali juh-
lanviettotapa ja työväen juhla 
ympäri maailmaa. Silloin, kun 
Euroopassa työväkeä ei kohdel-
tu hyvin, alettiin juhlia vappua. 
Teollistumisen aikana vapusta 
muodostui perinne, ja sen aikai-
set vappukulkueet ovat periy-
tyneet myös Suomeen. 

Vapun sanotaan olevan kau-
punkilaisten juhla. Sitä on kui-
tenkin vietetty maaseudullakin 
jo varhaisista ajoista lähtien. 
Suomessa vappua juhlivat mel-
kein kaikki. Vaikka se on erityi-
sesti juhla ylioppilaille, jolloin 
lakin saa painaa päähän ja men-
nä brunssille ystävien kanssa, 
on se myös juhla töitä tekeville, 
lapsille, nuorille ja vanhuksille. 

Tervosen mukaan vappu on 
muuttanut tarkoitustaan his-
torian edetessä: ”Vappu on 
nykyään kaikkien juhla ja nyky-
päivänä karnevaalitunnelma on 
tärkeä asia varsinkin nuorem-
mille.”

Kaikki juhlivat Suomessa hie-
man eri tavalla. Nuorempana 
vappu on ilon sekä nuoruu-
den juhla. Vanhemmiten vap-
pu muuttuu ehkä merkityk-
settömämmäksi. Tutkimusten 
mukaan vapussa on tärkeintä 
yhdessäolo ystävien ja muiden 
tuttujen sekä sukulaisten kans-
sa. 

Suomalaiseen vappuun kuulu-
vat sima, munkit, tippaleivät ja 
muut herkut. Monella perheellä 
Suomessa on tapana järjestää 
vappubrunssi aamupäivällä tai 
mennä ravintolaan vappulou-
naalle. Perinteisen vappubruns-
sin saa aikaan vähälläkin vaival-
la: nakit, lihapullat, peruna- ja 
italiansalaatti ovat siihen oivia 
vaihtoehtoja. Juomaksi voi tar-
jota suomalaisista marjoista 
valmistettua mehua tai juhlavaa 
kuohuviiniä. Lisäksi perintei-
seen vappuun kuuluvat kulku-
eet ja konsertit. 

Tervonen sanoo viettävänsä 
vappua nykyisin lähinnä koto-
na. Perinteiksi ovat muodostu-
neet sima ja munkit sekä vapun 
perinnemusiikin kuunteleminen 
radiosta. “Vappu on loistava 
päivä hoitaa puutarhaa ja teh-
dä muita pihatöitä”, naurahtaa 
Tervonen. 

Mutta olitpa vappuna nuori 
tai vanha, aina on aihetta juh-
laan. Kilistä kesän tulolle tai 
vaikka ystäville sekä sukulaisil-
le, ota seuraksi pari munkkia ja 
täydellinen vappu on siinä.

Simaa, munkkeja ja karnevaalitunnelmaa
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Halutaan vuokrata
muutamia asuntoja 

Pyhäjoelta 4kk ajaksi 
(kesä- heinä- 
elo- syyskuu) 

valtakunnansalin 
rakentajille. Kaikki 

huomioidaan. 
P. 050-5936023

Pyhäjokiset haastetaan nyt 
porukalla kevätsiivousta teke-
mään! Partiolippukunta Hanhi-
kiven kiertäjät ry ja Rannikon 
Auto ja Varaosa Oy järjestävät 
romunkeräyksen toukokuun 
ajan.  Autotallin raivaus on hyvä 
aloittaa vaikka viemällä tar-
peettomat metalliromut kier-
rätykseen. Vanhantien varrella 
lähellä kirkkoa on vaihtolava 
minne, mahtuvat isommatkin 
romut. Kierrättämällä kaikki 
hyödyntämiskelpoinen metalli, 
säästetään uusiutumattomia 
luonnonvaroja ja vältetään kai-
vos- ja rikastamotoiminnasta 
aiheutuvia ympäristöhaittoja. 
Kierrätys säästää energiaa neit-
seellisen raaka-aineen käyttöön 
verrattuna teräs- ja tinapelti-
pakkausten valmistuksessa 
75 % ja alumiinipakkauksissa 
95 %. Nykyään jokaisessa me-

tallipakkauksessa on yli neljän-
nes kierrätettyä materiaalia. 
Lisäksi terästeollisuus käyttää 
suuret määrät rautaromua 
raaka-aineena. Lavaa voi täyt-
tää toukokuun loppuun asti, ja 
romumetallista saatavat tulot 
jäävät paikallisen partiolippu-
kunnan Hanhikiven Kiertäjien 
käyttöön.  Isommat erät voi-
daan noutaa kotoa (puh: 0400 
189 018)!

Ja muistutuksena vielä:
 Metalliromun keräykseen saa 

viedä
- polkupyörät
- huonekalujen metalliosat
- metalliputket ja -kaapelit, 

sähköjohdot
- puulämmitteiset kiukaat
- pesukoneet
- sähköliedet
- mikroaaltouunit
- kattilat, paistinpannut, ruo-

Metallit kiertoon!

Keittolounaan tuotto 19.4 
yhteisvastuun hyväksi 

506 euroa!
Keväiset kiitokset 

lahjoittajille, talkoolaisille 
ja kaikille osallistujille!

Pyhäjoen seurakunta 

Lava on Vanhantien varressa vanhalla tenniskentällä lähellä kirkon risteystä.

Isommat erät ja romuautot noudamme nosturiautolla suoraan kotoasi tai toimitamme 
vaihtolavan paikalle. Lisätietoja ja romunnoudot: Puh. 0400 189 018/Rannikon Auto 
ja Varaosa Oy

Hanhikiven Kiertäjät ry kiittää

Metallit  kiertoon!
Partiolippukunta Hanhikiven kiertäjät ry sekä 
Rannikon Auto ja Varaosa Oy järjestävät romunkeräyksen 
toukokuun ajan

kailuvälineet
- autojen ja koneiden metal-

liosat (poista polttoaineet ja 
öljyt)

- puhtaat ja avonaiset tynnyrit
- kattopellit ja räystäskourut
- tietokoneen keskusyksiköt
- tyhjät maalipurkit/metalli-

purkit
- ruohonleikkurit ja mootto-

risahat
Metallinkeräykseen ei saa lait-

taa
- ongelmajätettä, kuten akku-

ja (akut voi toimittaa suoraan 
Rannikon Auto ja varaosaan)

- maalipurkkeja, joissa on 
maalia

- jääkaapit ja pakastearkut
- televisioita ja tietokoneen 

näyttöjä
- ajoneuvojen renkaat (kumit)
- rakennusjätteet yms.

Konsertti Pauhasalissa
Su 17.5. klo 15.00
Eliisa Suni (piano), 

Salla Törmänen (viulu)

Griegin viulusonaatti, Fallan es-
panjalainen, tulinen kansanlauluso-

vituksista koostuva sarja ym.  

Liput 10 €

Tervetuloa

Pyhäjoen rauhanyhdistys ry:n ylimääräinen 
YLEINEN KOKOUS
ja seurat su 17.5.2015 klo 16.00 yhdistyksen toimitalolla.
Käsitellään toimitalon remonttiasiaa. 

Tervetuloa 
Johtokunta

KOKOUSKUTSU
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PÄÄTOIMITTAJAT
Sari Hidén

Arvo Helanti

TOIMITUS
Oona Jauhiainen

Roni Ohvo

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 
(19) ilmestyy 
 >>  lauantaina 9.5.2015

Aineisto toimitettava 
 >>  tiistaina 5.5.2015 
 klo 17.00 mennessä

Painosmäärä 
 >>  vko 19: 2010 kpl 
 >>  vko 20: 1810 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

Konserttibussi Kokkolaan: 
Oramo, Oramo
la 16.5. klo 19.00 Snellman-salissa
Suomen lahjakkaimpiin nuoriin klarinetisteihin lukeutuva Taavi Ora-
mo esittää yhden musiikinhistorian kauneimmista konsertoista, 
Mozartin klarinettikonserton. Konsertin johdosta vastaa orkesterin 
maestro Sakari Oramo.
Aikataulu: Raahen matkahuolto klo 16.00 (15 €), 
Pyhäjoki Sale klo 16.30 (kyyti: 15 €)
Kalajoen matkahuolto klo 16.55 (10 €)
Liput: 23 €, 18 €/eläkeläinen, 10 € /työtön, opiskelija. Tiedustelut: 
040 762 7616 /Sara Nikula-Nyman. Ei ennakkoilmoittautumista.

Vanhempainilta

Lukion toisen vuosikurssin opiskelijoiden 
vanhempainilta torstaina 
7. toukokuuta klo 17.30. 
Aiheena ylioppilaskirjoitukset 
ja opintomatka.

Eläkeliiton Pyhäjoen Yh-
distys ry. Ma 4.5. klo 11.00 
Vapaaehtoistoiminnan piiri Ilta-
ruskossa.

Ma 4.5. klo 18.00 Harmaa-
hapset Iltaruskossa.

Ti 5.5. klo 12.00 Päiväkahvit 
äitienpäivän merkeissä Seura-
kuntatalolla. Yhdistys tarjoaa 
kakkukahvit. Kirkonpäivystys 
asiaa. Arvontaa. Tervetuloa 
kaikki mukaan.

Ma 11.5. klo 12-00 Naisten 
juttutupa Iltaruskossa.

Ma 11.5. klo 18.00 Äijäkööri 
Iltaruskossa.

Kesäretkelle 13.-15.7. vie-
lä muutama paikka vapaana.
Lisätiedot p- 0400-778026 
Anna-Liisa.

Lisätietoja toiminnastam-
me www.elakeliitto.fi/pyhajoki 
Hanhikiven Kiertäjät. Perhe-
partio Kissat retkeilee helators-
taina 14.5.2015. Yhteislähtö 
kololta klo. 13. Sähköpostiin 
tulossa lisätietoja. 

Pirttikosken maaseutunai-
set. Tutustumisretki Hyvinvoin-
tikeskus Asemalle Kalajoelle 
pe 22.5.2015. Kokoonnutaan 
Pirttikosken koululle klo 17, 
sieltä lähtö yhteiskyydeillä. 
Sarpolan Tuula esittelee meille 
toimintaa ja ohjaa Circuit-tun-
nin. Sen jälkeen menemme syö-
mään. Tervetuloa mukaan!  

Kesäretki Kuopioon la-su 13 - 
14.6.2015. Lähtö Pirttikosken 
koululta klo 6.00. Saavumme 
n.klo 10 Kuopion torille, jossa 
Kuopio tanssii ja soi -ohjelmaa 
sekä Pikku-Pietarin torikujalle 
tutustuminen. Sen jälkeen os-
toksille ja syömään  kauppa-
keskus Matkukseen. Illalla/ilta-
päivällä sisävesiristeily Kuopion 
vesillä. Majoittuminen kylpylä-
hotelli Kunnonpaikassa. Matkan 
hinta 134e, lapset 4-12v 104e. 
Hinta jäsenille 70e/50e. Ilmoit-
tautumiset 31.5 mennessä Rai-

lille p. 040 750 64 21.
Pohjois-Suomen Syöpäyh-

distys. Pyhäjoen kerho Toimin-
nan suunnittelu ja keskustelu 
tilaisuus Yppärin metsästysma-
jan grillikodalla ma 11.5 kello 
18.00 tarjolla nokipannu kahvit 
sekä grillimakkarat. 

Pyhäjoen Reserviläiset ry. 
Vuosikokous  ma 11.05.2015 
klo 18.30 (Huom! Muuttunut 
aika) LähiTapiolan tiloissa Py-
häjoella. 

Johtokunnan kokous ma 
11.05.2015 klo 18.00 LähiTa-
piolan tiloissa. Tervetuloa!

Pyhäjoen Silmut. Kokoon-
numme Seurakuntatalolle kuu-
lemaan ”Asiaa lääkehoidosta” 
4.5.2015 kello 13.00. Paikalla 
asiantuntijana proviisori Mika 
Karhu. Kahvitarjoilu. Tervetu-
loa. 

Pyhäjoen Yrittäjät ry. Jär-
jestää jäsenilleen Frisbeegolfia 
16.5. klo 14, opastajana Jupe 
Hietala. Tilaisuuden jälkeen 
ruokailu Ravintola Dadossa. 
Ruokailun tarjoaa Pyhäjoen 
Yrittäjät. Ilmoittaudu ennak-
koon 13.5. mennessä jus-
stopp@gmail.com

Spr Pyhäjoki. Ea-ryhmän 
harjoitukset/päivystäjäkorttien 
päivitys 4.5.2015 klo. 18 Palo-
asemalla.

Punaisen Ristin viikolla Pyhä-
joen osasto järjestää Henry Du-
nantin syntymäpäivän kunniaksi 
kahvitustilaisuuden Pyhäjoen 
Salessa pe. 8.5.2015. klo.12-
18. Tule juomaan pulla kahvit ja 
kuulemaan lisää toiminnastam-
me! Täytä myös paikanpäällä 
arkikunnossa testi, jonka avulla 
voit osallistua arvontaan. Arpa-
palkintona ea- laukku. Tervetu-
loa!

Seuraava Hallituksen kokous 
14.5.2015 klo.17. Toimistolla, 
osoitteessa Vanhatie 80 B Py-
häjoki.

Pyhäjoen Joki-Kiek-
ko ry:n sääntömää-
räinen kevätkokous 
pidetään

Pyhäjoen Jäähallin 
kahviossa keskiviik-
kona 20.5.2015 klo: 
18.00

Tervetuloa!

KOKOUSKUTSU

Tule mukaan 4H-ruokaleirille!
1-5.6 klo 9-15 Keskikylän kylätalolla 

(kyyditys järjestetään)
Mukavaa tekemistä 8-12 vuotiaille koko päiväksi,

tehdään itse aamupala, lounas ja välipala.
Väliaikana leikitään, pelataan ja tehdään päiväretki 

maatilalle.
Hinta 65 euroa

Lisää tietoa saat 044 3390220/Maire

Helsingin 4H-retkellä vielä neljä paikkaa jäljellä!

Kesälomalle tekemistä!

Jumalanpalvelus ja HPE kir-
kossa su 3.5. klo 10.

Kirpputori Yhteisvastuun 
hyväksi seurakuntatalolla ma 
4.5.-to 7.5. Avoinna ma 4.5. klo 
9-15, ti 5.5. klo 9-12, ke 6.5. 
klo 9-18, to 7.5. klo 9-17. Oste-
tuista tuotteista maksu myynti-
pöydillä oleviin yhteisvastuu-
lippaisiin.

Päiväkerhoihin ilmoittau-
tuminen 4.5.-13.5. numeroon 
050-4416095 (päiväkerho)

Asiaa lääkehoidosta seu-
rakuntatalolla ma 4.5. klo 13. 
Proviisori Mika Karhu. Järj. 
Omaishoitajat.

Sururyhmä Sarpatissa ma 
4.5. klo 18.

Kirkkoherranvirasto suljet-
tu ti 5.5.

Haravointitalkoot Ilomäen 
hautausmaalla ke 6.5. Kahvitar-
joilu klo 12 alkaen. Tervetuloa!

Lapsikuoro Parhalahden kou-
lulla ke 6.5. klo 9.45.

Perhekerho Sarpatissa ke 
6.5. klo 10-12.

Kirkkokuoro keskiviikkoisin 
seurakuntatalolla klo 18.30.

Lapsikuoro Yppärin koululla 
to 7.5. klo 11.

Lapsikuoro seurakuntatalolla 
to 7.5. klo 16.30.

Rippikoululaisten ilta seura-
kuntatalolla to 7.5. klo 18. ”Lei-
ri lähestyy”.

Jumalanpalvelus kirkossa su 
10.5. klo 10.

Ystäväkerhon retki Keski-
kylän koululle ke 13.5. Lähtö 
seurakuntatalon pihalta linja-
autolla klo 11.30. Perillä ruo-
kailu, kahvit, ohjelmaa. Paluu 
klo 14.30. Retken hinta 15 
eur, ilmoittautumiset Mirjalle p. 
050-4929250.

Kevätlaulajaiset Yhteisvas-
tuun hyväksi kirkossa to 14.5. 
Kirkkokuoro, lapsikuoro.

Perheretki HopLop-seik-
kailupuistoon Ouluun la 16.5. 
Lähtö Sarpatista klo 9.30., 
omakustanteinen ruokailu Tu-
poksen ABC:llä, HopLopissa klo 
12-14.30. ja paluu Pyhäjoelle 
noin klo 16. Matkan hinta 5€/

hlö, sis. matkan ja liput. Tiedus-
telut ja ilmoittautuminen 7.5. 
mennessä päiväkerhon nume-
roon p. 080-4416095.

Rovastikunnallinen mie-
lenterveyskuntoutujien leiri-
päivä Haapavedellä ma 18.5. 
Tiedustelut ja ilmoittautuminen 
4.5. mennessä Mirjalle p. 050-
4929250.

Varhaisnuorisotyö:
- Tekstaritupu tekstiviesti-

palvelu 5-6 luokkalaisille päi-
vystää koulupäivinä numerossa 
044-7118638. Palveluun voi 
lähettää nimettömiä viestejä 
mieltä painavissa asioissa tai 
vain juttukaverin puuttuessa.

Nuorisotyö:
- Sählykerho yläasteikäisille 

monitoimitalolla tiistaisin klo 
16.20 - 17.30 (Jesse ja Viljami)

- Kasvuryhmä rippikoulun 
käyneille nuorille Sarpatissa 
torstaisin klo 18. ”Tule ja kat-
so!”

- Sählyä nuorille aikuisille 
monitoimitalolla torstaisin klo 
19-21.

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

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

RY: Yhteispyhäkoulu su 3.5. 
klo 12 ry:llä, molemmat ryhmät

Hartaus to 7.5. klo 13.30 Jo-
kikartanossa, Matti Pahkala

Raamattuluokka la 9.5. klo 
19.30 Sari Pitkälällä

Kirkkoherranvirasto p. 08-
433119. Avoinna ma 8-12, 
ti 12-16, ke 11-14. Suljettu 
ti 5.5.

Tarvittaessa voitte ottaa yh-
teyden papistoon: kirkkoher-
ra Jukka Malinen p.040-505 
0016 tai seurakuntapastori Kai 
Juvila p. 050-328 8107. 

Pyhäjoen seurakunnan koti-
sivut löytyvät osoitteesta:

www.pyhajoenseurakunta.fi

Minulla oli tosi hauskat, lämminhen-
kiset synttärit, jonka saitte aikaan te 

rakas suku ja läheiset ystävät.

Lämpimästi kiittäen, Laura



P y h ä j o e n  K u u l u m i s e t  –   2 . 5 . 2 0 15sivu 12


