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”Elkää masentuko vastoinkäy-
misestä, vaan näyttäkää, että 
olette tosi suomalainen, sitkeä ja 
järkähtämätön.” Kirjeestä Kaup-
pis-Heikille 26.11.1892

19. maaliskuuta vietetään 
Minna Canthin ja tasa-arvon 
päivää, juuri Minna Canthin 
syntymäpäivänä. Päivä on ollut 
yleinen liputuspäivä Suomessa 
vuodesta 2007 asti. Kuitenkin 
jo vuonna 2003 sisäministe-
riö määräsi valtion virastot ja 
laitokset liputtamaan tänä päi-
vänä. Minna Canthia on myös 
muistettu lukuisilla maamerkeil-
lä, mitaleilla, julkaisuilla, posti-
merkeillä, maalauksilla, juhlara-
halla, näytelmillä, näyttelyillä ja 
tapahtumilla. Esimerkiksi Kuo-
piossa Minna Canthin päivänä 
on järjestetty vuodesta 2010 
asti “Minnan päivät” -niminen 
tapahtuma. Canthin mukaan on 
myös nimetty rakennuskohteita, 
paikkoja ja katuja. 

Kuka on Minna Canth?
Minna Canth on kahdeksas 

suomalainen merkittävä henkilö, 
ja ensimmäinen nainen, kenel-
le on myönnetty liputuspäivä. 
Canth oli kirjailija, lehtinainen, 
yhteiskunnallinen vaikuttaja ja 
seitsenlapsisen perheen yksin-
huoltaja. Hän kirjoitti pienois-
romaaneja ja novelleja, jonka li-
säksi hän oli myös ensimmäinen 
merkittävä suomalainen näytel-
mäkirjailija. Canthia pidetään 
myös ensimmäisenä sanomaleh-
tinaisena ja nykysuomalaisena 
kirjailijana.

Kirjailijana Canth kuului suo-
malaisen realismin perustaan. 
Hän oli aikansa Suomessa mer-
kittävä mielipidevaikuttaja ja 
eurooppalaisten aatteiden välit-

täjä kielitaitonsa ansiosta. Min-
na Canth edisti naisten asemaa 
Suomessa esimerkiksi tekemällä 
työtä tyttöjen koulutusmahdol-
lisuuksien parantamiseksi. Hän 
oli suomenkielisen koulutuksen 
uranuurtajia.

Canthia kiinnostivat uskonnol-
liset ja yhteiskunnalliset aatevir-
taukset: työväenaate ja naisky-
symys, raittius- ja rauhanaate, 
kieli- ja kansallisuuspolitiikka, 
darwinismi, spiritismi, lääke- ja 
sielutiede sekä kirjallisuuden uu-
det suunnat, mutta ennen kaik-
kea ihminen näiden aatteiden 
keskellä.

Elämä
Ulrika Wilhelmiina Johnson 

syntyi 19. maaliskuuta vuonna 
1844 tamperelaisten Gustaf 
Vilhelm ja Lovisa Ulrika John-
sonin perheeseen. Hän alkoi 
kutsua itseään Miinuksi ja Mi-
naksi, ennen nimen vaihtamista.

Mina Johnson kävi kahta val-
mistavaa koulua sekä ruotsalais-
ta tyttökoulua ennen kuin siirtyi 
ensimmäisten naisten joukossa 
opiskelemaan kansakoulunopet-
tajaksi Jyväskylän seminaariin. 
Opiskelut jäivät lyhyeen, kun 
hän meni naimisiin seminaarin 
luonnontieteiden opettajan Jo-
han Canthin kanssa. He saivat 
seitsemän lasta. Näihin aikoihin 
hän vaihtoi nimensä Minnaksi.

Minna Canth kirjoitti Keski-
Suomi ja Päijänne -lehtiin uutis-
ten lisäksi häntä itseään kiinnos-
tavista ja vaivaavista aiheista: 
raittiudesta, naiskasvatuksesta 
ja kansanvalistuksesta. Jyväsky-
lässä ilmestyi hänen esikoisteok-
sensa Novelleja ja kertomuksia 
vuonna 1878. 

Kun Canth jäi leskeksi, hän 
muutti lapsineen Kuopioon lap-
suuden kotiinsa pyörittämään 
perheen lankakauppaa. Hän 

kirjoitti kaikkiaan kymmenen 
näytelmää ja seitsemän novellia, 
joiden lisäksi lukuisia kertomuk-
sia ja puheita.

Minna Canthin Kuopion ko-
dista, Kanttilasta, kehittyi ajan 
kuluessa kirjallinen ja aatteel-
linen keskus, Minnan salonki. 
Kanttilassa vierailivat ajan mer-
kittävät kulttuurivaikuttajat kes-
kustelemassa ja kirjoittamassa. 
Kaukaisimmat vieraat tulivat 
jopa ulkomailta. Kanttilaan ko-
koontui myös viisi kielitaitoista 
ja yhteiskunnan asioista kiinnos-
tunutta kuopiolaisnaista, jotka 
vaikuttivat kannanotoillaan, 
kirjoituksillaan ja toiminnallaan 
koko silloisessa Suomessa. He 
olivat Selma Backlund, Elisa-
beth Stenius, Lydia Herckman, 
Elisabeth Ingman ja Minna 
Canth.

Minna Canth kuoli vain 53 
-vuotiaana sydänkohtaukseen 
12. huhtikuuta vuonna 1897. 
Hänet haudattiin Kuopion Isolle 
hautausmaalle. Hautajaiset oli-
vat suuri ja vaikuttava surujuhla, 
koska Canth oli tärkeä henkilö 
suomalaisille. 

Lippu salkoon huomenna 
Canthin kunniaksi

Sari Hidénille, yläasteen ja 
lukion äidinkielenopettajalle, 
Minna Canth merkitsee monia 
asioita: “Minna Canth merkitsee 
minulle taistelijaa. Hän hämmen-
si 1800 -luvun sivistyneistöä 
rohkeilla mielipiteillään. Hänen 
lehtikirjoitustensa aiheina olivat 
sukupuolten tasa-arvo, vankien 
ja köyhien kohtalo, viinan kiro-
us ja monet muut ajan polttavat 
kysymykset.”  Opettaja tutus-
tui Minna Canthin tuotantoon 
lukiolaisena, kun luki kirjailijan 
teokset Anna-Liisan, Työmiehen 
vaimon ja Kovan onnen lapsia. 
Monet Minna Canthin ajamat 

Minna Canth ja tasa-arvon askeleet

asiat ovat toteutuneet jo aikaa 
sitten. Erityisesti suomalaisen 
naisen asema on niin hyvä, että 
Canth tuskin olisi osannut unel-
moidakaan sellaisesta.

“Minna Canth tulee tutuksi 
ennen muuta hänen kirjeidensä 

lukijalle. Arkipäivän rohkeudes-
saan hän olisi poikkeusyksilö ny-
kyaikanakin. Paras todiste hänen 
merkityksestään taiteilijana on 
se, että tutkijat, dramaturgit ja 
teatteriohjaajat haluavat tulkita 
hänen tuotantoaan yhä uudel-

leen”, Hidén kertoo. 

”Siinä juuri on kirjallisuuden 
tärkeä tehtävä: opettaa meitä 
tuntemaan ja rakastamaan toi-
nen toisiamme.” Kirjeestä Teuvo 
Pakkalalle maaliskuussa 1892

Koskipuiston peruskivi muurattiin
Asunto Oy Pyhäjoen 

Koskipuiston peruskivi 
muurattiin keskiviik-
kona 15. maaliskuuta. 
Niskanmäellä sijaitse-
vaan YIT:n rakenta-
maan 4-kerroksiseen 
taloon tulee yhteensä 
36 omistusasuntoa. 
Arvioitu valmistumis-
ajankohta on tammi-
kuu 2018.
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Pyhäjoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on tarkastanut 
Pekka Kallion maa-ainesten otto- ja ympäristölupahakemuksen ja 
myöntänyt maa-ainesten otto- ja ympäristöluvan maa-ainesten 
ottamiseen, kivenlouhintaan ja siirrettävälle murskaamolle Pyhäjoen 
kunnassa Pirttikoskella tilalle Kärvästenkallio RN:o 625-404-118-3. 
Lupapäätös on annettu julkipanon jälkeen 15.3.2017 § 1. Päätöksen 
julkipano, lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 
15.3-14.4.2017 välisen ajan Pyhäjoen kunnantalolla (os. Kuntatie 1, 
86100 Pyhäjoki). Muutoksenhakuohje on päätöksen liitteenä. Lisätie-
toja asiaa valmistelevalta ympäristösihteeriltä Jonna Partanen s-posti 
jonna.partanen@raahe.� ja puhelin 040 130 3810.

Pyhäjoen kunta | Pyhäjoki Municipality
Kuntatie 1, FI-86100 Pyhäjoki, Finland | +358 40 359 6000 | kunta@pyhajoki.fi

www.pyhajoki.fi

Pyhäjoen kuntaan on tullut vireille Karhunnevankankaan Tuulipuisto 
Oy:n hakema ympäristölupahakemus kolmellekymmenellekolmelle 
(33) sähköntuottoon tarkoitetulle tuulivoimalalle Pyhäjoen kunnan 
Karhunnevankankaalle.  Lupahakemus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat 
nähtävillä 14.3.-18.4.2017 välisen ajan Pyhäjoen kunnantalolla osoit-
teessa Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki. Jäljennökset hakemuksesta ovat 
nähtävänä saman ajan myös Kalajoen kaupungintalolla osoitteessa 
Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet 
hakemuksesta tulee jättää nähtävänäpitoaikana asian kuulutuksesta 
ilmenevällä tavalla. Lisätietoja antaa asiaa valmisteleva ympäristösiht-
eeri Vesa Ojanperä puh 044 439 3636, s-posti vesa.ojanpera(at)raahe.�.

Ympäristölupahakemuksen kuulutus 
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KUULUTUS

TIEALUEIDEN MT 18136 JA MT 18137 (VANHATIE) SEKÄ MT 18178 
(VIRASTOTIE) ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS NÄHTÄVILLE
Pyhäjoen kunta ilmoittaa Tiealueiden MT 18136 ja MT 18137 (Vanhatie) sekä MT 
18178 (Virastotie) asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville tulosta. 
Pyhäjoen kunnanhallitus on päättänyt asiasta kokouksessaan 13.3.2017 § 97.

Tiealueiden MT 18136 ja MT 18137 (Vanhatie) sekä MT 18178 (Virastotie) asemakaa-
vamuutoksen suunnittelualueen pinta-ala on n.2,9 ha, suunnittelualueen rajaus 
näkyy alla olevassa kuvassa

Tiealueiden MT 18136 ja MT 18137 (Vanhatie) sekä MT 18178 (Virastotie) asemakaa-
van muutosehdotus ja siihen liittyvä muu tausta-aineisto pidetään yleisesti nähtävillä 
21.3.2017 – 19.4.2017 välisen ajan Pyhäjoen kunnantalon ilmoitustaululla ja interne-
tin ilmoitustaululla osoitteessa www.pyhajoki.� 

Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Pirkko Tuuttila puh 040 359 6050.

13.03.2017
Kunnanhallitus

Pyhäjoen kunta | Pyhäjoki Municipality
Kuntatie 1, FI-86100 Pyhäjoki, Finland | +358 40 359 6000 | kunta@pyhajoki.fi

www.pyhajoki.fi

Pyhäjoen kunnassa huhtikuun 9. päivänä 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan 
valtuutetut 1.6.2017 alkavaksi nelivuotiskaudeksi, joka kestää vuoden 2021 toukokuun 
loppuun saakka. Kunnanvaltuustoon valitaan 21 valtuutettua ja heille kuntalain 17 §:n 
mukainen määrä varavaltuutettuja.

Kuntavaaleja varten laadittu äänioikeusrekisteri ja siinä olevat tiedot on henkilötunnuksia 
lukuunottamatta nähtävillä Raahen Maistraatissa 27.2.2017 lukien. Oikaisuvaatimuksen voi 
tehdä maistraatille viimeistään 28.3.2017 klo 12.00 mennessä.

Pyhäjoen kunnassa 9.4.2017 klo 9.00-20.00 toimitettavissa Kuntavaaleissa olevat 
Äänestysalueet ja äänestyspaikat:
1. Etelän- ja Pohjankylän äänestysalue,  Kunnantalo, Kuntatie 1
2. Parhalahden äänestysalue,   Parhalahden koulu, Parhalahdentie 68
3. Pirttikosken äänestysalue,    Pirttikosken koulu, Pirttikoskentie 585
4. Yppärin äänestysalue,    Yppärin koulu, Vanha maantie 39 A

Oman äänestyspaikkasi näet Väestörekisterikeskuksen lähettämästä ilmoituskortista.
Äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyys-todis-
tuksella (esim. ajokortti, passi, Kela-kortti). Jos äänestäjä ei omista minkäänlaista henkilöl-
lisyystodistusta, hän voi hankkia poliisilaitokselta vaaleja varten väliaikaisen maksuttoman 
henkilökortin. Korttia varten on oltava mukana kaksi passikuvaa. Lisätietoa kuntavaaleista 
löydät www.vaalit.�

Vaalien ennakkoäänestys

Vaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 29.3.2017 ja päättyy tiistaina 4.4.2017. Ennak-
koäänestyspaikkana Pyhäjoella on kunnantalo, Kuntatie 1, 86100 PYHÄJOKI.

Aukioloajat 29.3.2017 – 31.3.2017 09.00 – 18.00
  1.4.2017 – 2.4.2017  11.00 – 16.00
  3.4.2017 – 4.4.2017  09.00 – 18.00

Palvelukeskus Jokikartanossa toimitettavasta ennakkoäänestyksestä julkaistaan vaalitoimikun-
nan toimesta laitoksessa erillinen ilmoitus.

Kotiäänestys

Kotiäänestys toimitetaan 29.3. – 4.4.2017 välisenä aikana. Kotiäänestykseen voi ilmoittautua 
henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä 
ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.
Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kunnan keskusvaali-
lautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 28.3.2017 ennen klo 16.00. Kirjallinen 
ilmoitus voidaan tehdä käyttäen tarkoitusta varten laadittua lomaketta, jota on saatavana 
kunnantalolta.
Omaishoitaja voi tietyin edellytyksin äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin 
kotiäänestykseen oikeutettu hoidettavansa.

Keskusvaalilautakunnan osoite on Kunnantalo, Kuntatie 1, 86100 PYHÄJOKI, 
puh. 040-3596000.

Pyhäjoella 9.2.2017

PYHÄJOEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

KUULUTUS
KUNTAVAALIT

Pyhäjoen kunta | Pyhäjoki Municipality
Kuntatie 1, FI-86100 Pyhäjoki, Finland | +358 40 359 6000 | kunta@pyhajoki.fi

www.pyhajoki.fi

Pyhäjoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on päättänyt myöntää Tornator Oyj:lle 
maa-aineslain 4a§:n mukaisen ottamisluvan ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen 
ympäristöluvan kallioaineksen louhintaan ja murskaukseen Pyhäjoen kunnan Parhalahden 
kylän tilalle Oltava rno 625-403-15-4 hakemuksen ja päätöksessä annettujen lupamääräysten 
mukaisesti toteutettuna sekä toiminnan aloittamisluvan. 
Päätöksen julkipano, lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä 13.3. - 13.4.2017 
välisen ajan Pyhäjoen kunnantalolla osoitteessa Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki. Lisätietoja asiasta 
antaa ympäristösihteeri Vesa Ojanperä puh. 044 439 3636 ja s-posti vesa.ojanpera@raahe.�.

Ympäristölupapäätös 
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KUULUTUS

PYHÄJOEN KUNNAN KORTTELIN 258 ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS

Pyhäjoen kunta ilmoittaa korttelin 258 asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville 
asettamisesta. Asemakaavan muutos liittyy korttelin 258 Hanhitien ja Sorsakujan & 
Puistotien väliseen rakenta- mattomaan kevyen liikenteen väylään.

Pyhäjoen kunnanhallitus on päättänyt asiasta kokouksessaan 13.3.2017 § 98.

Suunnittelualueen pinta-ala on n.0,59 ha, suunnittelualueen rajaus näkyy alla 
olevassa kuvassa.

Korttelin 258 asemakaavan muutosehdotus ja siihen liittyvä muu tausta-aineisto 
pidetään yleisesti nähtävillä 21.3.2017 – 19.4.2017 välisen ajan Pyhäjoen kunnan-
talon ilmoitustaululla ja internetin ilmoitustaululla osoitteessa www.pyhajoki.� 

Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Pirkko Tuuttila puh 040 359 6050.

13.03.2017
Kunnanhallitus

Klo 10-14
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Lähde mukaan!
KESÄLOMARETKELLE TAMPEREEN SUUNNALLE 19.-21.6.2017
Käymme menomatkalla Ähtärin eläinpuistossa. Majoitumme mökeissä Nuorisokeskus 

Marttisessa Virroilla. Tampereella vierailemme Tallipihalla ja Särkänniemessä. 
Paluumatkalla pysähdymme Tuurissa Keskisen kyläkaupalla ja Le Tuuri Parc-seikkailu-

puistossa.

Retken hinta:
4H-jäsenet alle 120 cm 190,00 €, aik. 210,00 €
ei jäsenet alle 120 cm 225,00 €, aik. 245,00 €
Hinta sis. kyydit, majoituksen, liput Särkännie-
meen, eläinpuistoon ja Le Tuuri Parciin,
2 krt aamupala, 3 krt lounas, 2 krt iltapala

Huom! Alle 12-vuotiaalla oltava oma huoltaja.
Ilmoittautumiset 30.4. mennessä p. 0443390220
Paikkoja on rajoitetusti.

Pyhäjoen 4H-yhdistys ry  VUOSIKOKOUS

keskiviikkona 5.4.17 klo 18.00 4H-kahvilassa
Sääntömääräiset asiat ja palkitaan vuoden 2016 4H- 
tehtävissä ansioituneita nuoria. 
   
Tervetuloa!  Hallitus

Juha Laukkanen / Nukketeatteri Sytkyt kiertää esiintymässä lapsille eri puolilla Suomea.

Nukketarinoiden ja musiikin avulla käydään läpi Suomen 100 vuotta ja esityksen jälkeen
lapset saavat pohtia ja piirtää, mitä Suomi heille merkitsee. 
Inspiraatiota lisätään vielä kuuntelemalla suomalaista musiikkia eri vuosikymmeniltä.
Esityksen kesto 30 minuuttia. www.sytkyt.fi

Maanantaina 20.3.2017:
klo 9.45 ja 10.30 Pyhäjoen kirjastossa sekä 
klo 11.45 Yppärin koululla.   
    Vapaa pääsy  Tervetuloa

Suomi 100 – lapsen silmin -nukkesatu
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SÄHKÖPALVELU

Anttila Oy

Sähköasennukset - Sähkösuunnitelmat
Antenniasennukset

Puh. (08) 433 087
       0400 586 441

Viirretjärventie 7
86170 YPPÄRI

Pyhäjoen palveluhakemisto

Puh. 045 6394185, Saija
Puh. 050 5527 005, Eija

Palvelemme maanantaisin 9-17 ilman ajanvarausta. 
Ti-la sopimuksen mukaan. Tervetuloa!

ark. 8-21  la 8-21  su 12-21

Palvelemme joka päivä klo 21 asti!

EVÄSKONTTI   Vanhatie 44, 86100 Pyhäjoki, Puh. 433186

Vihannintie 10, 86100 Pyhäjoki

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

MYYTÄVÄNÄ RST-PUTKIA esim. 40 - 140 mm
LISÄTIETOJA
0400 189 018

AVOINNA MA - PE 8 - 17
08 - 434 333 www.rannikonautojavaraosa.fi

myynti@rannikonautojavaraosa.fi

JUMPPA- JUSSIN
FYSIOTERAPIA
FT:  Vesa Mikkonen  
 Satu Mikkonen
puh 433 921, Kuntatie 4, 
  86100 Pyhäjoki

www.pyhajoenhautaus.fi

Oulainen: Keskuskatu 2
Pyhäjoki:
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PÄÄTOIMITTAJAT
Sari Hidén

Arvo Helanti

TOIMITUS
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 
(12) ilmestyy 
 >>  lauantaina 25.3.2017

Aineisto toimitettava 
 >>  tiistaina 21.3.2017 
 klo 17.00 mennessä

Painosmäärä 
 >>  vko 11:2600 kpl 
 >>  vko 12:2600 kpl

Puh. 040 359 6166

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: P-S Suorajakelu Oy, ilmoitukset jakeluhäiriöistä puh. 029 001 0044 (asiakaspalvelu)

Julkaisija: Pyhäjoki Data Oy
ISSN 0788-6071

AIHETTA KIITOKSEEN

50

60

0,40

Jokijäällä on todella hyvät hiihtoladut. Kiitos Jukka ja Asta 
Nuoralalle!

Tervon yksityistie
Vuosikokous Pyhäjoen Metsästysseuran majalla tiistaina 

11.4.2017 klo 18.00

Käsitellään vuosikokousasiat ja uuden tieyksikkölaskelman 
hyväksyminen. Hoitokunta

Liminkakylän Kylätoimikunta järjestää

VIRKISTYSRETKEN
Peurungan kylpylään 31.3.-2.4.2017

Tiedustelut / ilmoittautuminen 040-7283829

Kastettu: Muurinen Emma 
Laura Aurora

Messu su 19.3. klo 10. Ripari-
sunnuntai. 

Tasauspäivän myyjäiset 
seurakuntatalolla sunnuntaina 
19.3. jumalanpalveluksen jäl-
keen. Tasauksen tuotto käy-
tetään kehitysmaiden naisten 
oikeuksien tukemiseen teemalla 
Ääni ilman oikeutta. Myynnissä 
mm. käsitöitä, leivonnaisia ja 
kirjoja. Lähetyskahvila ja pika-
arpajaiset. Tervetuloa!  

Rippikoulu. Pyhäjoen leirille 
osallistujien 2. riparisunnuntai 
19.3. alkaa messulla klo 10 ja 
jatkuu opetuksella Sarpatissa.

  
Raamattupiiri ma 20.3. klo 

18 Sarpatissa.

Lähimmäiskahvit ja ruoan-
jako ti 21.3. klo 13–14 Iltarus-
kossa, Pappilantie 3, työttömille 
ja ruoka-avun tarvitseville. Har-
taushetki. Oma kassi mukaan. 

Perhekerho ke 22.3. klo 10 
Sarpatissa. Valokuvaus.

Päiväkerhoissa viikolla 12 va-
lokuvaus.

Yhteisvastuukahvila ke 22.3. 
klo 10–14 Jokikartanossa, klo 
13 hartaushetki. Arvontaa. Har-
maahapset laulaa. Ystäväkerho-
laiset mukaan. 

Kirkkokuoro ke 22.3. klo 
18.30 srk-talolla.

Lapsikuorot :  to 23.3. klo 11 
Yppärissä  ja to 23.3. klo 12.15 
Parhalahdella.

Jumalanpalvelusryhmien ko-
kous to 23.3. klo 18 srk-talolla. 
Kaikki kiinnostuneet tervetullei-

ta, vaikka et kuuluisikaan juma-
lanpalvelusryhmiin.

Messu su 26.3. klo 10. Lähe-
tyskahvila.

Yhteisvastuun lipaskeräys 
tapahtuu ovelta ovelle helmi-
maaliskuun aikana. 

TULOSSA:

Raamattupiiri ma 27.3. klo 
18 Sarpatissa.

Auta Armias –seikkailu-
vaellus kirkon ympäristössä pe 
31.3. 

Konsertti Ylivieskan kirk-
kotalakoitten hyväksi su 2.4. 
klo 14. Saaren alakoulun kuoro, 
seurakunnan lapsikuoro ja kirk-
kokuoro, Marja ”Maikki” Pisilä, 
Harmaahapset, Young man ś 
misery, Vanhat harput, Muisti-
häiriö. Vapaa pääsy tervetuloa 
! Kolehti.

RY:  
Raamattuluokka la 18.3. klo 

19.30 Erkki Impolalla.
Pyhäkoulut su 19.3. klo 12 

Arttu Pisilällä ja Eeva ja Joel 
Nuoralalla.

Opisto-ompeluseurat pe 
24.3. klo 18.30 ry:llä.

Kerhon retkipäivä la 24.3. lisä-
tiedot viestinä.

Seurat su 26.3. klo 16 ry:llä, 
Antti Tokola, Erkki Luokkala.

www.pyhajoenseurakunta.fi   

Kirkkoherranvirasto p. 
08-433 119, avoinna ma klo 
8-12, ti klo 12-16 ja ke klo 
11-14.  

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

Eläkeliiton Pyhäjoen Yhdis-
tys ry

20.3. Äijäkööri Iltaruskossa 
klo 18.00

27.3. Harmaahapset Iltarus-
kossa klo 18.00

28.3. Päiväkahvit Seurakun-
tatalolla klo 12.00. Merijärven 
Eläkeyhdistys tulee vierailulle.

30.3. Vapaaehtoisten toi-
mintapäivä Jokikartanossa klo 
13.30 RYHMÄ 2

HUOM.  23.3. Kemin Lumi-
linnaan lähtijät. Lähtö Yppärin 
Nesteeltä klo 8.30 ja entiseltä  
Shell huoltamolta klo 8.45 Il-
moitathan Anna-Liisalle, mikäli 
olet estynyt lähtemästä.

Lisätietoja toiminnasta www.
elakeliitto.fi/pyhajoki

Jyty Kalajoki ry
Tulossa retki Jyväskylään kä-

dentaito ja hyvinvointimessuille 
La 8.4.2017. Ilmoittautumiset 
30.3.2017 mennessä.

Matkan hinta noin 40.00 € 
lähtijämäärästä riippuen.

Kevään Tallinnan matka 29.4.-
1.5.2017. Majoitus TallinkCity 
hotellissa. Tallinnassa mahdol-
lisuus myös oopperaan, lippuja 
alustavasti varattuna. Matkapa-
ketin hinta jäseniltä 160 € ja 
muilta 210.00 € / hlö

Oopperaliput tulee varata 
9.3.2017 mennessä, niiden hin-
ta 30 – 40 € / kpl.

Lisätietoja ja ilmoittautumisia 
Hanna Nikupaavo 0444691253 
tai hanna.nikupaavo@kalajoki.fi 
tai Paula Kumpula

jyty.kalajoki@gmail.com
Keskusta. 
Keskustan Yppärin py ja Kes-

kustanaisten Yppärin yhdistys.
Vuosikokoukset to 23.3. klo 

19 Irja Kestilällä.  Sääntömääräi-
set asiat. Tervetuloa.

MLL:n  Pyhäjoen yhdistyk-
sen 

sääntömääräinen
kevätkokous torstaina 

20.4.2017 kello 18.00
K a h v i l a - R a v i n t o l a 

Katri&Aleksissa. Kahvitarjoilu!
Kaikki jäsenet tervetuloa!
MTK Pyhäjoki 
kevätkokous pe 24.3. klo 10 

vanhustentalon kerhohuoneella. 
Mukana Pohjois-Suomen liitosta 
Sirpa Laitinen. Tervetuloa!

Suomi 100-juhlavuoden kun-
niaksi 24.3. myös retki Kokkolan 
kaupunginteatteriin katsomaan 
suomalaista väkevää draamaa 
Niskavuoren Heta. Näytös klo 
19. Hinta jäsenille 50e, ei-jä-
senille 70e. Hinta sis. kyydit, 
teatterilipun ja päivällisen ra-
vintola Kaarlessa näytöksen jäl-
keen. Kyyti sovitaan lähtijöiden 
mukaan. Lisätiedot ja ilmoit-
tautumiset ti 21.3 mennessä: 
Arille 0400283579 tai Annille 
0442599799.

Pyhäjoen SILMU
Tapaamme 21.3.2017 kello 

12.00 Eeva Kaikkosella
Kirkkokallio 2 A 1.
Tervetuloa!
Pyhäjoen Yrittäjät
Lähde mukaan kevätretkelle 

Kalajoelle 1.4. ilmoittautumiset 
27.3. mennessä! 

Yrittäjät osallistuvat katusäh-
lyyn 14.4. Joukkueemme kaipaa 
vahvistuksia ja taustajoukkoja!

Lisätietoa tapahtumista face-
bookissa, tämän lehden mainok-
sessa ja tarvittaessa Suvilta.

Tulossa kevätkokous 27.4. klo 
18.30 Ravintola Rahlanissa.

su 26.3. klo 12-14.30 
Tervon kalasatamassa.

Pilkintää ja makka-
ranpaistoa.

Tervetuloa!
Vapakalastusjaosto

Lasten pilkkipäivä

pe 24.3 klo 10 vanhustentalon kerhohuoneella. 
Mukana Pohjois-Suomen liitosta Sirpa Laitinen. 

Tervetuloa!

Suomi 100-juhlavuoden kunniaksi 24.3 myös retki Kokkolan 
kaupunginteatteriin katsomaan suomalaista 

väkevää draamaa Niskavuoren Heta. 
Näytös klo 19. Hinta jäsenille 50e, ei-jäsenille 70e.

 Hinta sis. kyydit, teatterilipun ja päivällisen 
ravintola Kaarlessa näytöksen jälkeen. 

Kyyti sovitaan lähtijöiden mukaan.
 Lisätiedot ja ilmoittautumiset ti 21.3 mennessä:
 Arille 0400283579 tai Annille 0442599799.

MTK Pyhäjoki kevätkokous

sääntömääräinen kevätkokous 
torstaina 20.4.2017 kello 18.00

Kahvila-Ravintola Katri&Aleksissa. 
Kahvitarjoilu!

Kaikki jäsenet tervetuloa!

MLL:n  Pyhäjoen yhdistyksen
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