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Elämme näin juhlavaa aikaa! 
Punainen Risti perustettiin 154 
vuotta sitten auttamaan sodan 
uhreja. Punaisen Ristin perus-
taja Henry Dunant ehdotti 
vapaaehtoisuuteen perustuvan 
yhdistyksen luomista joka maa-
han, avustamaan sodanaikaista 
lääkintähuoltoa. Dunant oli itse 
matkoillaan joutunut seuraa-
maan ranskalaisten ja itävalta-
laisten ns. Solferinon taistelua. 
Hän järkyttyi haavoittuneiden 
määrästä ja kohtelusta ja keräsi 
kyläläisistä ryhmän hoitamaan 
haavoittuneita. Dunantin aja-
tukset levisivät nopeasti ympäri 
Eurooppaa, ja Geneven sopi-
muksessa 1864 Punainen risti 
virallistettiin. 

Punainen Risti tuli Suomeen 
Pietarin keisarillisen hovin kaut-
ta 1877. Nimi SPR (Suomen Pu-
nainen Risti) tuli voimaan vasta 
itsenäisyyden jälkeen 1919. 
Näin rantautui Punainen Risti 
140 vuotta sitten Suomeen. 
Tänä päivänä on lähes jokai-
sessa kunnassa SPR:n paikallis-
osasto. Paikallisosastojen kaut-
ta auttamistoiminta Suomessa 
jatkuu edelleen. 

Pyhäjoen SPR:n osasto perus-
tettiin 16. maaliskuuta vuonna 
1951. Hallituksen puheenjohta-
jaksi valittiin kunnanlääkäri Virpi 
Seppälä ja varapuheenjohtajak-
si Matti Viitanen. Muut halli-
tuksen jäsenet olivat apteekkari 
Katri Roos, terveyssisar Mar-
jatta Anttila, sairaanhoitaja 

Aino Isotalo, kätilö Anna Luo-
to sekä Lahja Isotalo, Jenny 
Kiiskilä, Tuovi Viitanen sekä 
Oskari Tuikkala. Lisäksi joka 
kylällä oli oma asiamies, joka 
kartoitti kyläläisten tarpeita.

Lainaus Raahen Seudusta 
6.5.2011 

”Osaston historiikista selvi-
ää, että toiminta lähti käyntiin 
16.3.1951 pyhäjokisten suur-
perheellisten äitien auttamisella. 
SPR:n Pyhäjoen osasto järjesti 
myös ensiapukursseja ja ensia-
puharjoituksia joka kuukausi eri 
ryhmille, niitä piti terveydenhoi-
taja Tyyne Rautio. Lavastetuis-
sa tilanteissa harjoiteltiin muun 
muassa kolari- ja sairastumisti-
lanteita. Tositoimiin jouduttiin 
syksyllä 1961, kun Etelänkylän 
sillalta ajoi auto jokeen. Auto 
teki pudotessaan voltin, putosi 
5 metriä. Joessa oli vettä 1,5 
metriä. Ensiapuryhmän ripeällä 
toiminnalla pelastettiin varmalta 
kuolemalta kolme lasta ja kolme 
aikuista, kertoo historiikki. Toi-
mintaan varoja kerättiin muun 
muassa joulukorttien ja adres-
sien myynnillä, ompeluilloilla, 
jäsenmaksuilla ja arpajaisilla.”

Aktiivinen toiminta on Pyhä-
joen SPR:llä jatkunut vuosien 
ajan, mutta erikseen on mainit-
tava vuonna 1996 lääkäri Pertti 
Arkon perustama Ensivaste, 
joka oli ensimmäisiä Suomessa 
tukemassa sairaankuljetusta. Sil-
loinen palopäällikkömme Teuvo 
Luoto lähti aktiivisesti väken-

sä kanssa mukaan kehittämään 
toimintaa Pyhäjoella. Vielä tänä 
päivänäkin Ensivaste toimii Jo-
kilaaksojen pelastuslaitoksen 
vastuulla ja jouduttaa meidän 
kuntalaisten ensiavun saantia 
kymmenillä minuuteilla.

Meitä nykyisiä Pyhäjoen SPR: 
läisiä näkee ensiapu- ja päivys-
tystehtävissä yleisötapahtumis-
sa, etsinnöissä VaPePa:n häly-
tysjärjestelmässä sekä koululla 
ensiapua opettamassa. Lisäksi 
meillä on valmius kotimaanavun 
suhteen, joten voimme auttaa 
esimerkiksi tulipalon sattues-
sa perusasioiden hoitamisessa, 
kuten majoituksessa, muonituk-
sessa jne.

Henkisentuen kurssin käyneitä 
osastostamme löytyy myös, ja 
tarvittaessa lähdemme kauem-
maksikin auttamaan. SPR antaa 
meille ajankohtaista koulutusta, 
jonka avulla ylläpidämme toi-
mintavalmiuttamme. Samalla 
iso kiitos paikallisille yrityksille, 
jotka ovat valmiussopimukset 
kanssamme tehneet, ja apua 
vaikka yöllä heidän kauttaan 
saamme. Pyhäjoen kuntakin on 
aina avustanut SPR:n toimintaa, 
alussa rahallisesti ja nykyään 
tarjoamalla tilat kokousten pi-
toon ja tarvikkeiden säilytyk-
seen.            

Nälkäpäiväkeräys on näkyvä 
osa SPR:n toimintaa ja siihen toi-
voisimme mukaan lisää kerääjiä 
sekä kouluja. Nälkäpäiväkeräys 
kartuttaa varoja kansainväliseen 

Suomi 100 vuotta, SPR 140 vuotta, 
Pyhäjoen SPR 66 vuotta

katastrofirahastoon. Pyhäjo-
en osaston toimintaan varoja 
syntyy perinteisten nukke- ja 
messuarpajaisten ja ensiapupäi-
vystysten sekä jäsenmaksujen 
kautta. Tällä hetkellä Pyhäjoen 
SPR:n hallituksessa toimivat pu-
heenjohtaja Irene Korpela, va-
rapuheenjohtaja Markku Kor-
pela, Annika Pihlajamaa, Paula 
Tuomikoski, Aila Luoto, Marjo 
Luoto-Harjuhaahto, Susanna 
Hänninen, Asta Nuorala, Tan-
ja Rajala ja Päivi Haapakoski. 

Juhlavuoden kunniaksi halu-
amme kutsua teidät pyhäjoki-

set paloasemalle lauantaina 1. 
huhtikuuta klo 13-16 tutustu-
maan SPR:n ensiapuryhmän ja 
Jokilaaksojen pelastuslaitoksen 
Pyhäjoen puolivakinaisen palo-
kunnan toimintaan. Ohjelmassa 
on muun muassa tieliikenne-
pelastamisnäytös klo 14.00 
(hälytysvarauksella) ja alkusam-
mutuskoulutusta. Lisäksi pääset 
halutessasi harjoittelemaan ve-
renvuodon tyrehdytystä, hen-
gityksen turvaamista erilaisissa 
tilanteissa, elvytystä ja autetta-
van suojaamista kylmältä. 

Mikäli kiinnostutte ensiapu-

ryhmätoiminnasta tai muusta 
Pyhäjoen SPR:n toiminnasta, 
niin olkaa yhteydessä osaston 
puheenjohtajaan Irene Korpe-
laan puhelin 044-263 6302 tai 
ensiapuryhmänjohtajaan Tan-
ja Rajalaan puhelin 050-537 
8409. Palokunnan toiminnas-
ta kiinnostuneet voivat ottaa 
yhteyttä palomestari Antero 
Suomelaan puhelin 044-429 
6181 tai Niko Rantaseen pu-
helin 044-463 9211. Toivo-
tamme kaikki uudet toiminnasta 
kiinnostuneet tervetulleiksi mu-
kaan! 

Liminkakylän myyntinäyttely herätti kiinnostusta
Jo 29 kertaa järjestetty Li-

minkakylän myyntinäyttely 
houkutteli runsaasti kävijöi-
tä Pyhäjoelta ja lähikunnista 

lauantaina 18.3. Toimivan 
kylätapahtuman reseptiin 
riittävät perinteiset käsityöt, 
leivonnaiset, arvonta, hyvä 

ruoka sekä hevosajelu. Ta-
pahtuman ideana on tuoda 
ihmisten tietoisuuteen lä-
hialueiden tuotteita ja pal-

veluita sekä tarjota samalla 
mahdollisuus tavata ihmisiä 
ja vaihtaa kuulumisia.

Yleiskuvaa myyntinayttelystä.

Kylätoimikunnan puheenjohtaja, Jaakko Jukkola, oli 
tyytyväinen, että ihmisiä oli jälleen runsaslukuisesti 
paikalla.Hevosajelulle pääsi ilmaiseksi.

Vasemmalta ylhäällä Irma Korpela, Mika Hämeenkorpi, Tanja Rajala, Päivi Haapakoski ja Markku Korpela. 
Edessä vasemmalta Pasi Rautio, Irene Korpela ja Marjo Luoto-Harjuhaahto.
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TUOMAS PETÄJÄSOJA 

Yppärin koulussa toimivat 
esikoulu ja vuosiluokat 1-6. 
Tällä hetkellä koulussa ja 
esikoulussa on yhteensä 76 
oppilasta. Koulun puolella 
oppilaita on 60. Johtavana 
opettajana toimii Annukka 
Kolehmainen.

Kolehmainen on aloittanut 
Yppärin koululla opettajana 
reilut kymmenen vuotta sit-
ten. Yhteentoista vuoteen 
on mahtunut paljon - mo-
nenlaisia onnistumisia ja äi-
tiyslomia.

Hän myös kertoo, että on 
viihtynyt hyvin töissä, sillä 
työ on monipuolista: “Muu-
tokset koulutuksen saralla 
haastavat kehittämään itseä 
ja omia toimintamalleja.”

“Opettajana saan elää mu-
kana oppilaiden päivässä. 
Työssä hienoja hetkiä ovat 
ne, kun huomaa oppilaan 
oppivan ja onnistuvan”, hän 
miettii. 

Ura alkoi kouluavustajana, 
jona hän toimi vuoden ver-
ran. Lisäksi hän on tehnyt 

luokanopettajan sijaisuuksia 
ja ollut yliopistolla hetken 
aikaa tutkimusavustajana. 
Suunta työuralle oli aika sel-
vä alusta alkaen. 

Yppärin koulun johtaja piti 
ylentämistä mahdollisuutena 
ja mielenkiintoisena haas-
teena: “Koulunjohtajana toi-
miminen antaa laajemman 
kuvan opetuksen kentästä.” 
Johtavan opettajan tehtäviin 
kuuluu muun muassa kou-
lusta ja sen toiminnasta vas-
taaminen kokonaisvaltaisesti. 
Kolehmainen aikoo kehittää 
koulua “ajan hengessä, kou-
lun juuret ja perinteet tun-
tien ja koulun omaleimaisuut-
ta arvostaen”.

 Työ ei kuitenkaan ole yksi-
näistä, vaan toimintaa kehite-
tään yhdessä muiden koulun 
työntekijöiden kanssa. “Työ-
tä tehdään yhdessä opettaji-
en ja henkilökunnan, oppilai-
den ja heidän vanhempiensa 
sekä kunnan viranhaltijoiden 
kanssa”, Kolehmainen ker-
too. “Koulunjohtaja kohtaa 
työssään paljon erilaisia ih-
misiä.” Tiivistettynä voisi siis 
sanoa, että hyvä työyhteisö 

Annukka Kolehmaisesta Yppärin koulun johtava opettaja

ja toimiva yhteistyö kunnan 
kanssa muodostavat pohjan 
koulun toiminnalle. 

Yppärin koululla vallitsee 
hyvä työilmapiiri. Työyhteisö 
on lämminhenkinen, kannus-

tava ja toisia arvostava - ja 
juuri ne ovat asioita, jotka 
luovat pohjan hyvälle opis-
kelulle.  

“Kun nuorena opettajana 
tulin Yppäriin, pääsin parhai-

den konkareiden oppiin. Tas-
kilan Tarjalta ja Salminen 
Heikiltä olen saanut parhaat 
neuvot opettajan työhön”, 
hän muistelee. Tarja Taskila 
on tehnyt edellisenä koulun-

johtajana hyvää jälkeä. ”Hä-
nelle tärkeänä asiana on ollut 
työssä oppilaiden ja työyh-
teisön hyvinvointi. Ja se työ 
on koulussamme kantanut 
hedelmää.” 

Annukka Kolehmainen on saanut paljon arvokkaita neuvoja Tarja Taskilalta, joka toimi aikaisemmin Yppärin koulun johtajana.
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Monipuolista palvelua 
Katruusasta
Pyhäjoen Luontaistuote- ja lahjatavaramyymälä Katruusan kaup-

pias Liisa Ruotsalainen on palvellut pyhäjokisia pian seitsemän 
vuotta. Luontaistuntijat terveyskauppaketjuun kuuluvan liikkeen 
kautta pyöritetään myös pesulapalvelua. Asiakas voi tuoda esim. 
mattoja liikkeeseen ja Pattijoen pesula Claara Oy hoitaa tuottei-
den pesun. Palveluun ei sisälly lisäkustannuksia, koska tuotteiden 
kuljetuksesta ei veloiteta erikseen.  Monipuoliset luontaistuot-
teet, herkut ja lahjatavarat ovat edelleen pääosassa. Ja jos jotakin 
tuotetta ei löydy valikoimista, se voidaan tilata.

Tulkaahan tutustumaan SPR Pyhäjoen osaston ensiapuryhmän
ja Pyhäjoen puolivakinaisen palokunnan toimintaan
LAUANTAINA 1.4. klo 13-16 Pyhäjoen paloasemalle
Ohjelmassa mm. tieliikennepelastamisnäytös 
(klo 14, hälytysvarauksella), alkusammutuskoulutusta 
ja ensiapurastiharjoituksia.
Makkara ja mehutarjoilu!
Tervetuloa kaikki pyhäjokiset ja lähikuntien asukkaat!

VIIKON AJATUS
”Minulle kieli on ollut elämää. Kieli on yhteisön hengitys, se on 

tapa olla yhdessä ja olemassa. Se toteutuu puhumisessa ja kuule-
misessa. kaunokirjallisuudessa ollaan syvemmissä kokemuksissa ja 
tunteissa. Historia, assosiaatiot ja maisemat tulevat mukaan kie-
leen.” 
Näin kuvaa työvälinettään palkittu suomentaja 
Kersti Juva tammikuun Yliopisto-lehdessä.

Kuulumisten aakkoset
*Lehti tehdään koulutyönä, 15-19 -vuotiaiden nuorten työnä.
*Kuulumiset on lukijoilleen ilmainen.
*Lehti ilmestyy kerran viikossa paperilehtenä ja verkossa.
*Kuulumiset on ilmoittajille edullinen ja peittoaa koko kunnan.
*Haluamiaan asioita saa innokas yksilö/järjestö/ryhmä/muu toi-

mija omina juttuinaan tai toimittajien tekeminä julkisuuteen.

*Toimittajat vaihtuvat (ne toimittajakurssin valinneet) lukuvuo-
den aikana ja seuraavaan lukuvuoteen.
*Taittajat vaihtuvat (ne taittokurssin valinneet) lukuvuoden aika-

na ja seuraavaan lukuvuoteen.

*Vastuu lehden käytännöstä on hyvin harvoilla hartioilla.

*Kysymys lukijoille:
Mitä osasitte itse tehdä 15-19 -vuotiaina?
*Kasvatusvinkki: Nuoria tulee enemmän kiittää ja kannustaa kuin 

moittia.

*Tärkeiden ilmoitusten ja tärkeiden juttujen jättäjien tulee käydä 
lehden teon aikana toimituksessa tai pyytää ilmoituksensa/jut-
tunsa sähköpostilla nähtäväkseen.

Sari Hidén

48

”Yleisön ” pyynnöstä,
olen asettunut vielä ehdokkaaksi.                     
Tarjoan kokemukseni, arvoni ja
voimavarani käyttöön.                                         
TS saat sinä ratkaista sen, 
tarvitaanko tällaista vaaria 
vielä yhteisten asioiden
hoidossa, jolla on omiakin 
mielipiteitä. Joka tuo ne esille, 
ilman puoluerasitusta, sekä
on valmis tarvittaessa 
”taistelemaan” niiden puolesta.

Äänestäjä! 

Jaakko Jukkola 48
Valitsijayhdistys
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Pyhäjoen kunta | Pyhäjoki Municipality
Kuntatie 1, FI-86100 Pyhäjoki, Finland | +358 40 359 6000 | kunta@pyhajoki.fi

www.pyhajoki.fi

Kuulutus

Pyhäjoen kuntaan on tullut vireille Pentti Hämeenaho Oy:n 
maa-ainesten ottoalueen laajennuslupahakemus kallion louhintaan 
ja kalliokiviaineksen ottamiseen Pyhäjoen Hanhikivenniemelle 
Markanrämeen alueella, kiinteistöllä Parhaniemi rno 625-403-17-9. 
Suunnitelman mukaan louhoksen laajennus liittää sen yhteen 
viereisen Toni Kippolan Rautalan tilan louhokseen. 
Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 16.3.-18.4.2017 välisen 
ajan Pyhäjoen kunnantalolla (os. Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki).
Lisätietoja antaa valmisteleva ympäristösihteeri Vesa Ojanperä, puh: 
044 439 3636, s-posti: vesa.ojanpera@raahe.�, (os: Ruskatie 1, 92140 
Pattijoki).

Uusi toimistosihteeri
Pyhäjoen kunnantalolla on aloittanut toimistosihteerinä Taija 

Heinonen. Heinonen on koulutukseltaan ekonomi ja hänen eri-
koisosaamisenaan on venäjän kieli. Hän harrastaa mm. joogaa, 
luonnossa oleilua koiran kanssa sekä marjastusta ja kalastusta.

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

www.pyhajoki.fi

Peittauslaitoksen ympäristölupa / Pyhäjoen Teräspinta Oy

Pyhäjoen kunnan ympäristölupaviranomainen on myöntänyt 
17.3.2017 Pyhäjoen Teräspinta Oy:lle peittauslaitoksen ympäristölu-
van metallien pintakäsittelylle elektrolyyttistä tai kemiallista 
menetelmää käyttäen Pyhäjoen Parhalahden kylälle kiinteistölle 
Rautavaara, RNo: 625-405-113-0. 
Päätös ja päätökseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 
17.3.-18.4.2017 välisen ajan Pyhäjoen kunnantalolla (os. Kuntatie 1, 
86100 Pyhäjoki). Ympäristölupapäätökseen tyytymätön voi hakea 
päätökseen valitusosoituksessa kerrotulla tavalla muutosta 
viimeistään 18.4.2017. Lisätietoja ympäristösihteeri Vesa Ojanperältä, 
puh. 044 4393 636 tai sähköpostilla vesa.ojanpera@raahe.�  

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

www.pyhajoki.fi

Kuntavaalien ennakkoäänestys

Kuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään Pyhäjoen kunnantalolla, 
Kuntatie 1, ajalla 29.3. - 4.4.2017 arkisin klo 9.00-18.00, la-su klo 
11.00-16.00.

Äänestämään tullessa mukana on oltava kuvallinen henkilötodistus, 
esim. ajokortti, kelakortti tai passi.

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 9.4.2017.
Pyhäjoella äänestyspaikat ovat Kunnantalolla, Parhalahden koululla, 
Pirttikosken koululla ja Yppärin koululla klo 9.00-20.00.

Lisätietoja vaaleista: www.vaalit.�

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

www.pyhajoki.fi

Ympäristölupapäätöksen tiedonanto:

Pyhäjoen kunnan ympäristölupaviranomainen on myöntänyt 
Rekunperän Tuhkaukselle ympäristöluvan kuolleitten turkiseläinten 
polttolaitokselle Pyhäjoen kuntaan Yppärin kylälle tilalle 
Nahkala RN:o 625-406-26-5 osoitteessa Eräketuntie.
Päätöksen julkipano ja lupapäätös muutoksenhakuohjeineen ovat 
nähtävänä Pyhäjoen kunnantalolla 22.3.- 24.4.2017 välisen ajan 
viraston aukioloaikoina.
Lisätietoja ympäristösihteeri Vesa Ojanperältä puh. 044 439 3636, 
sähköposti: vesa.ojanpera(at)raahe.�

Pyhäjoen murresanojen keruu käynnissä
Käyttämämme kieli muuttuu yhä enemmän yleiskielen suuntaan, 
eikä monikaan käytä enää murresanoja. Nyt on siis viimeiset ajat 
kerätä murresanoja talteen. Muistuuko mieleesi käyttämiäsi tai 
kuulemiasi pyhäjokisia murresanoja tai -sanontoja. 
Pyhäjoen murresanoista tehdään kooste kevään aikana. 
Ota yhteys kulttuuritoimistoon tämän maaliskuun aikana 
puh. 040 3596102 tai kulttuuri@pyhajoki.fi
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ITSENÄINEN PYHÄJOKI
Pidämme Pyhäjoen itsenäisenä.  Turvaam-

me kehityksen, palvelut ja päätösvallan meil-
le tärkeissä  asioissa.

LISÄÄ ELINVOIMAA, YRITYKSIÄ 
JA TYÖPAIKKOJA

Ydinvoimalan rakentaminen ja toiminta 
avaavat aivan uusia mahdollisuuksia. Työtä 
on tehty  hartiavoimin, että voimalan tuo-
mat hyödyt saadaan mahdollisimman suu-
rina Pyhäjoelle. Varsinainen kasvuvaihe on 
vasta tulossa. 

Ollinmäen yrityskylän kehittämistä jatke-
taan uusien yritysten ja työpaikkojen saami-
seksi. Vilkastuva rakennustoiminta ja lisään-
tyvä ostovoima luovat uusia mahdollisuuksia 
nykyisille  yrityksille ja yrittäjille. Palvelutar-
jonta kasvaa. Paluumuutto käynnistyy  mo-
nipuolistuvan työpaikkarakenteen ansiosta.

LISÄÄ ASUKKAITA
Tavoite on nostaa Pyhäjoen asukasluku 

suunnitellusti yli 4000 asukkaan. Ydinvoi-
malan rakentaminen ja toiminta,  asuntojen 
rakentaminen ja Pyhäjoen monet vetovoima-

RAKENNAMME YHDESSÄ TULEVAISUUDEN PYHÄJOKEA.

Vahva keskusta turvaa tasapuolisen kehittämisen ja hyvät lähipalvelut kaikenikäisille. Ehdokasjoukkomme edustaa monipuoli-
sesti kunnan eri alueita, ammatteja ja ikäryhmiä. Tilaa on myös erilaisille mielipiteille ja painotuksilla. Osaamista ja intoa riittää. 
Teemme vahvaa kehitystyötä ja kannamme vastuuta kotikunnastamme. Hyvä arki, työ, koti,  turvallisuus, yhteisöllisyys, tasa-
puolisuus, hyvät palvelut ja vapaus valita asuinpaikka ovat yhteisiä arvojamme.

tekijät tuovat  uutta elämää koko kuntaan. 

HYVÄÄ KOULUTUSTA JA TUR-
VALLISTA VARHAISKASVATUSTA

Pyhäjoella on jo pitkään panostettu perus-
kouluun ja lukioon keskimääräistä enemmän 
oppilasta kohden. Näin myös tulevina vuo-
sina. Hyvää opetusta annetaan nykyaikaisin 
opetusmenetelmin toimivissa koulutiloissa.  
Lisätiloja voidaan rakentaa  tarpeen mukaan. 
Tiedätkö muuten jonkun muun kunnan, jos-
sa olisi rakennettu uusi kyläkoulu? Lukiom-
me Yrttis antaa opiskelijoille erinomaiset 
eväät tulevaisuuteen. 

Päivähoito toimii pienissä yksiköissä tur-
vallisesti ja joustavasti. Terveet tilat sekä 

hyvä henkilökunta ja ympäristö ovat asioita, 
joista pidetään huolta. 

KULTTUURIA JA HARRASTUK-
SIA 

Tarvitsemme hyvät puitteet kuntalaisille 
tärkeisiin kulttuuri- ja harrastusmahdolli-
suuksiin. Monille kuntalaisille tärkeitä palve-
luja tarjoavat kirjasto, kulttuuritoimi, nuori-
sotoimi, Raahe-opisto ja musiikkiopistot.   

URHEILUA JA LIIKUNTAA
Pyhäjoen liikuntapaikat tarjoavat runsaita  

vaihtoehtoja lapsista ikäihmisiin. Rakenteilla 
oleva Rautiperän liikuntakeskus parantaa ja 
monipuolistaa kotikunnan palveluja. Monet 
pyhäjokiset tekevät arvokasta työtä lasten 
ja nuorten liikuntaharrastusten parissa.

 

YMPÄRISTÖSTÄ  JA ASUMISES-
TA HUOLEHDITAAN

Hyvällä kaavoituksella  luodaan viihtyisiä, 
monipuolisia ja laadukkaita asuinympäristö-
jä sekä toimivia arjen ratkaisuja. Tavoitteena 
on kattava tontti- ja asuntotarjonta. Yleiset 
alueet pidetään kunnossa.

LÄHIRUOKA ARVOON
Lähiruoan ja kotimaisten elintarvikkeiden 

arvostus lisääntyy. Tuottamisen pitää olla 
kuitenkin viljelijöille ja jalostajille kannatta-
vaa. 

KYLIEN KEHITYSTÄ TUETAAN
Kylien elinvoimaa ja asukaspohjan vahvis-

tumista tuetaan ajanmukaisilla joustavilla 
yleiskaavoilla. Kylien kehittämishankkeita 
tuetaan ja toteutetaan yhteistyöllä. Yksi-
tyisteiden kunnossapitoavustus jatkuu.

TERVEYTTÄ, TURVAA JA HUO-
LENPITOA 

Kuntamme asiat ovat pääosin hyvin. Tu-
levassa sote-uudistuksessa Pyhäjoen ja hy-
vinvointikuntayhtymän samansuuntaisina 
tavoitteina ovat terveysaseman ja muiden 
sote-palvelujen  säilyminen hyvätasoisina 
ja monipuolisina sekä Raahen sairaalan toi-
minnan  säilyminen erikoissairaanhoitoa an-
tavana yksikkönä. Tämä vaatii tarmokasta 
yhteistä edunvalvontaa muuttuvissa tilan-
teissa.

 VAPAAEHTOISTYÖ JA JÄRJES-
TÖTOIMINTA TARVITSEVAT TU-
KEA

Vapaaehtoistyö on  arvokasta, ja sen tarve 
ja merkitys lisääntyvät. Kunnan tukea tarvi-
taan, ja uusia yhteistyömuotoja kehitetään. 
Pyhäjoella on kiitettävän vireää ja monipuo-
lista yhdistys- ja harrastustoimintaa. Tiloi-
hin  ja  toimintaedellytyksiin tarvitaan riittä-
vää kunnan tukea.

KUNTATALOUS  PIDETÄÄN TA-
SAPAINOSSA

Kunnan taloutta on hoidettu pitkäjäntei-
sesti ja hyvin. Investointien harkitulla ajoi-
tuksella ja taitavalla toteutuksella varmiste-
taan, että lainanotto pysyy hallittuna. 

YHTEISÖLLISYYTTÄ JA MONI-
KULTUURISUUTTA

Pyhäjoen kuten muidenkin pienten kuntien 
vahvuus on yhteisöllisyydessä. Pyhäjoki säi-
lyttää yhteisöllisyytensä tulevaisuudessa-
kin. Lisääntyvä monikulttuurisuus tuo siihen 
uusia asioita ja rikkautta.
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JUHA ANTTILA (SIT.)
52 vuotta. Kiinteistöalan yrittäjä
Vaaliteemat:
- Kehittää Pyhäjokea hyväksi kunnaksi asua
- Yrittäjä kuntalaisten asialla
Puh. 0500587724

TONI GREKULA
Monipuolinen kokemus erilaisista tehtävistä työnte-

kijänä ja yrittäjänä. Haluan edistää kotikuntamme me-
nestystä tulevaisuuden haasteissa.

Vaaliteemani:
Aktiivisesti parantaa kuntamme elinvoimaisuutta ja 

edistää palvelurakenteen kehittymistä.
Parantaa asukkaiden ja päättäjien yhteistyötä kuun-

telemalla paremmin paikkakuntamme asukkaiden mie-
lipidettä. Rakentaa itsenäisestä Pyhäjoesta houkutte-
leva asuinpaikka elää ja yrittää. Löytää uusia keinoja 
paluumuuton kasvattamiseksi.

Keskittää voimavaroja erityisesti omien asukkaidem-
me hyvinvoinnin edistämiseen. Peruspalveluiden laatu-
tekijöiden tulee olla nykyistä paremmassa kunnossa. 
Erityisesti perusopetuksen tiloihin tulee kiinnittää 
enemmän huomiota.

Puh. 0400589036

MIKA HAAPAKOSKI
Ikä 46. Sähkö- ja automaatiosuunnittelija, kotoisin 

Pirttikoskelta ja asunut 17v Etelänkylässä. Perheeseeni 
kuuluu aviovaimoni Anne ja 4 poikaa.

Töissä olen kulkenut yli 16v Raahessa Alten Finland 
Oy:ssä.

Hyvinvointi ja hyvät elämän edellytykset ovat kaiken 
a ja o. Yksi tärkeimmistä asioista on katsoa, että kaikil-
le nuorille saadaan ammattipätevyys. Toimin Raahen 
koulutuskuntayhtymän hallituksessa.

Sotemyllerryksessä on turvattava kuntalaisille hyvä 
vanhuus ja kunnassa tulee säilyttää hyvät perustervey-
denhuollon palvelut.

Suurissa muutoksissa kunnan on seurattava talout-
ta tarkasti. Kuitenkin on ennakoitava tulevia tarpeita, 
että kunnan palvelut pysyvät muutoksessa mukana.

Pyhäjoella lasten opetuksen hyvä taso on säilytet-
tävä ja koulutukseen ja koulurakennuksiin ja välineisiin 
tulee panostaa myös jatkossa.

Puh. 0408476204

MATTI HELAAKOSKI
Olen 33-vuotias. Rakennusmestari. Työ-

elämässä olen Suomen Maastorakentajat 
Oy:llä. Perhesuhteet: Vaimo Jenna. Lapset: 
Jeri, Tommi, Mikko, Niilo sekä Mari.

Vaaliteemat: Kohderyhmäni ovat nuoret 
lapsiperheet sekä yrittäjät. Pyhäjoki on hyvä 
paikka asua ja yrittää. On tärkeää, että pal-
velut saadaan säilytettyä joka puolella kun-
taa.

Puh. 0408610965

JUKKA-PEKKA HIETALA
Olen 37-vuotias perheenisä. Perheeseeni kuu-

luu vaimo, kaksi tytärtä ja Hugo-koira. Harrastan 
frisbeegolffia ja ulkoilua. Työskentelen Raahen 
SSAB:lla vuorotyönjohtajana.

Vaaliteemat: 1. Pyhäjoen palveluiden ja harras-
tusmahdollisuuksien ylläpito ja kehittäminen.

2. Tehdään Pyhäjoesta YHDESSÄ hyvä paikka 
elää ja asua.

Puh. 0443934244 JAANA HÄMÄLÄINEN (SIT.)
Olen 37-vuotias paljasjalkainen pyhäjokinen. Työs-

kentelen optisella alalla sekä pienyrittäjänä. Perhee-
seeni kuuluu aviomieheni Marko sekä lapset

13 v, 5 v ja 3 v.
Pyhäjoen kunnan vetovoimaisuuksia on maalaismai-

nen idylli hyvillä varhaiskasvatus- ja opetusmahdolli-
suuksilla. Siksi on tärkeää saada ja pitää terveellinen 
oppimis- ja asumisympäristö kaikille, sekä säilyttää 
terveyspalvelut omassa kunnassa yhtä laadukkaana.

Pyhäjoen muuttuva kyläkuva tuo haasteita. Kunnan 
täytyy seurata edistystä mutta, täytyy myös säilyttää 
kulttuuriperintöä kasvaville ja tuleville kuntalaisille.

Puh. 0404144512

ANJA IMPOLA
Olen 57-v. suurperheen äiti ja myös mummu Yppä-

ristä. Työskentelen Pyhäjoen kunnassa perhepäivä-
hoitajana. Hoidan myös mieheni/oman yrityksemme 
sihteerin töitä. Harrastan moottoripyöräilyä kyydissä 
istuen. Lukemisesta pidän myös paljon.

Vaaliteemat: 1. Lapsiperheet  ja heidän hyvinvointin-
sa; päivähoito, koulut.

2. Palveluiden säilyminen ja kehittäminen
3. Uusien asukkaiden ja yritysten saaminen kuntaan.
Puh. 0405426102

TENHO KALLIO (SIT.)
Olen 36-v suurperheen isä.
Minulla on vaimo, 7 poikaa ja 2 tyttöä.
Haluaisin että Pyhäjoki olisi tulevaisuudes-

sakin hyvä paikka asua niin lapsiperheiden 
kuin nuorten, aikuisten ja vanhusten.

Harrastusmahdollisuuksien lisääminen pa-
rantaisi mielestäni kuntalaisten hyvinvointia.

Puh. 0407272586

PIRJO KANGAS (SIT.)
Olen 59-vuotias jalkahoitaja ja palvellut Pyhä-

jokisia yrittäjänä 14 vuotta. Pyhäjoella olen asu-
nut  20 vuotta.

Vanhusten kotona asumisen ja hyvinvoinnin 
turvaaminen. Pyhäjoen kunnan terveysaseman ja 
hyvinvoinnin palveluiden säilyttäminen omassa 
kunnassa ovat mielestäni tärkeitä.

Puh. 0451956429

SAARA KESTILÄ
Olen 46-vuotias keittiöpäällikkö.
Perheeseeni kuuluu aviomies ja 5 lasta. Omaan 

yli 20 v. kokemuksen ravintolapalveluista yrittä-
jänä sekä työntekijänä. Omaishoitajana vuosia 
toimineena olen nähnyt myös tämän raskaan 
sarjan painin.

Teemani:
-Perusterveydenhuollon säilyvyys ja toimimi-

nen kunnassa. -Lasten ja nuorten terveellinen ja 
turvallinen kasvu

-Arvokas vanhuus meidän eteen työn tehneille. 
Kunta kehittymään ja kasvamaan muistaen myös 
sivukylät!

Puh. 041479960

RISTO KITTILÄ
Kunnan talous on pidettävä vakaalla tasolla, 

jotta  investoinnit ja käyttökunnostukset voi-
daan toteuttaa ajallaan ja laadukkaasti. Tulevassa 
sote-ratkaisussa terveys- ja sosiaalipalveluiden 
järjestämisvastuu siirtyy maakunnan hoidetta-
vaksi. -Vain terveysliikunta jää kunnan tehtäväksi. 
Terveyttä edistävä liikunta on vauvasta vaariin 
kaikkien oikeus. -Sopiva liikunta säilyttää  kyvyn 
touhuta arjessa sekä mahdollistaa ikäihmisten 
itsenäisen ja laadukkaan elämän mahdollisimman 
pitkään. Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden 
lasku on Suomessa jyrkempää kuin muissa mais-
sa. On tärkeää että liikuntapaikat, rakennukset ja  
suorituspaikat, pidetään kunnossa ja niitä kehite-
tään. 

Puh. 0400192718

MIKKO KOSKELA
Olen Viirteessä asuva 44-vuotias perheel-

linen. Koulutukseltani olen rakennusmesta-
ri ja toimin tällä hetkellä esimiestehtävissä 
Parmacolla. Harrastuksista huolen pitävät 
metsänhoito sekä 3 vuotiaan pojan kanssa 
värkkäily. Luottamustehtävissä toimin MHY 
Pyhä-Kalassa sekä Osuuspankin edustajis-
tossa

Tuon omalta osaltani valtuustoon uutta 
näkemystä, joka on hankittu vuosien mit-
taan muilla paikkakunnilla työn puolesta 
toimiessani.

Puh. 0405845016
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PIRKKO LINTUNEN
Olen 67-vuotias eläkeläinen. Elämäntyöni olen 

tehnyt pääosin Pyhäjoen vanhustenhuollossa, 
viimeksi esimiehenä Palvelukeskus Jokikartanos-
sa. Perheeseeni kuuluu aviomies, viisi lasta ja 12 
lastenlasta.

Olen saanut olla kuntapäättäjänä vuodesta 
2000 alkaen. Olen jatkossakin sitoutunut Pyhä-
joen kunnan kehittämiseen ja kuntalaisten hyvin-
voinnin turvaamiseen. Tulevaisuudessa kunnan 
tehtävien painopiste on elinvoimaisuuden ja kun-
talaisten hyvinvoinnin edistäminen. Haluan, että 
ikäihmisten ja muut lähipalvelut säilyvät  kunnas-
sa. Huolehditaan kunnan vetovoimaisuudesta pi-
tämällä huolta varhaiskasvatus- ja kouluasioista. 
Kunnan asukasmäärän kasvua edistetään maan-
hankinnan ja kaavoitustyön avulla.

Puh. 0405491822

TYYNE LOUHIMAA
Olen 51-vuotias vaimo, äiti ja mummu. Työs-

kentelen lapsi- ja perhetyönohjaajana.
Koulutukseltani olen myös nuorisotyönohjaa-

ja ja diakoni-sosionomi. Tykkään auttaa ja pitää 
huolta. Haluan vaikuttaa siihen, että laadukkaat 
peruspalvelut luovat turvaa niin lapsille, nuorille 
ja perheille kuin ikäihmisille, sairaille tai muulla 
tavoin helposti sivuun jääville. Ihminen on ykkö-
nen, ei kunnan maine.

Puh. 0406710628

MARJAANA MANNINEN
Olen kahden kouluikäisen äiti Parhalahdelta, 

mutta kotoisin olen Pirttikoskelta. Yhtä kaikki - 
kun kysytään - olen pyhäjokinen. Tänne matkaa 
aina mielellään pitkienkin taipaleiden takaa.

Pyhäjoella on kaikki, mitä ihminen tarvitsee. 
Perheille palvelut ja harrastukset ovat riittävät 
ja hyvällä tasolla. Tämä on tosin haaste tulevina 
vuosina kasvavan kunnan osalta väkiluvun kasva-
essa ja vieraiden lisääntyessä. Olen kuunteleva 
ja tilannetajuinen aloitteentekijä, joka mielellään 
etsii ratkaisujen tueksi myös vaihtoehtoja, kun 
päätöksenteossa niitä tarvitaan.

Puh. 0407632552

OLLI MATTILA (SIT.)
Paljasjalkainen pyhäjokinen. Nykyään asun 

Pirttikoskella.
Perheeseen kuuluvat vaimo Katja ja lapset 

Aleksi, Elina ja Elias.
Työskentelen raahelaisessa Miilux Oy:ssä 

markkinointi- ja myyntijohtajana. Harrastan 
mm. metsästystä, kalastusta ja frisbeegolfia.

Vaaliteema:
Sivukylien puolesta puhuja. Pyhäjokea ke-

hitetään oikeaan suuntaan, mutta kehityk-
sessä tulee muistaa kaikki kuntalaiset. Ydin-
keskustaa ja sen palveluja tulee kehittää, 
mutta myös sivukylät tulee pitää mukana 
kehityksessä. Kyläkouluista pidetään kiinni 
kynsin hampain ja teiden kunnossapitoa on 
parannettava.

Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus. Kou-
lutuksen korkea taso ja harrastusmahdolli-
suuksien riittävyys pitävät lapsiperheet kun-
nassamme ja lisäävät kuntamme vetovoimaa.

En kannata tuulivoiman lisärakentamista.
Puh. 0447713693

PÄIVI NIEMELÄ
Olen 37-vuotias opettaja, kansanopiston kurs-

sisuunnittelija.
Olen koulutuksen ammattilainen ja lapsiper-

hearjen kokemusasiantuntija; näihin teemoihin 
liittyy iso osa kunnan päätöksenteosta! Pidän 
tärkeänä kestävää kehitystä, ja haaveenani on 
kunta, jossa satsataan ihmisten ja ympäristön 
hyvinvointiin

 - ei voi olla yhtä ilman toista.
Puh. 0445402742

JENNI PAHKALA (SIT.)
Olen 31-vuotias sairaanhoitaja, vaimo ja alle 

vuoden ikäisen pojanviikarin äiti Keskikylältä. 
Minulla on lähes kymmenen vuoden kokemus 
hoitoalalta. Haluan olla lapsiperheiden asialla. 
Näen tärkeänä erityisesti terveyspalveluiden säi-
lymisen lähellä ja laadukkaana sekä maaseudun 
pysymisen asutettuna ja virkeänä.

Puh. 0440713005

MATTI PAHKALA
Olen naimisissa, isä ja pappa.
Haluan kehittää kotikuntaani niin, että se on jatkos-

sakin haluttu ja arvostettu elinkeinoelämän, naapu-
rikuntien, maakunnan ja valtionhallinnon yhteistyö-
kumppani.

Näin turvaamme itsenäisyyden ja kehityksen.
Kuntalaisten on voitava luottaa kotikunnan haluun 

ja kykyyn tuottaa kuntalaisten tarvitsemia palvelu-
ja. Palveluja on tuotettava mahdollisuuksien mukaan, 
mahdollisimman kattavasti kotikunnassa/kotiseudulla.

Puh. 0440386944

ARI PIRKOLA
Olen 57-v maatilan vanhaisäntä. Viiden 

lapsen isä ja neljän lapsen pappa.
Tilan pitoa jatkaa 2 tytärtä. Käyn tilalla 

auttamassa ja teen pieniä urakointeja. Elän 
elämäni parasta aikaa.

Toimin sen puolesta, että Pyhäjoki on hyvä 
paikka asua, elää ja yrittää. Näen tärkeänä 
Jokikartanon toiminnan, ja synnytysten on 
jatkuttava Oulaisissa. Hyvä laitos lähellä, 
uudelle elämälle on minun sydäntä lähellä ja 
luo turvallisuutta. Aikaisemmat luottamus-
toimet ja koulutukset liha-alan tehtävissä 
sekä kuntapuolella on antaneet hyvän poh-
jan toimia luottamusmiehenä, edustamassa 
kuntalaisia eri tehtävissä. Kunnan toiminta 
on laajaa ja eri sektoreissa tarvitaan laajaa 
kokemusta yhteiskunnasta. Minua äänestä-
mällä saat virkeän luottohenkilön mukaan 
päätöksen tekoon. Kerro myös tuttavillesi 
32.

Puh. 0400283579

JAAKKO PYHÄLUOTO
Työt Rautaruukilla käyttömiehenä ovat takana. 

Nyt eläkkeellä.
Tärkeimmät vaaliteemat:
-Pyhäjoki säilyy itsenäisenä kuntana
-Terveysasema ja Palvelukeskus Jokikartano säi-

lyvät
-Kunnan palveluvarustus paranee asukasmää-

rän lisääntyessä
Puh. 0405500125

HANNU RAHKALA
Pirttikoskelta. Toimin sähköasentajana HSK 

OY:ssä.
Teemat:
- Tiestön talvi/kesäkunnossapidon tason nos-

taminen.
- Terveyden- ja hammashoitopalveluiden pysy-

minen tulevaisuudessakin Pyhäjoella.
Puh. 0402136533

NIKO RANTANEN
Olen 38-vuotias rehtori ja pappi. Perheeseeni 

kuuluvat vaimo ja kaksi poikaa. Olen myös sivu-
toimisena palomiehenä ja yksikönjohtajana Py-
häjoen asemalla. Töiden lisäksi harrastan punt-
tien nostoa, liikuntaa, kalastusta, palokunnan 
nuoriso-osaston vetämistä sekä toimin yrittä-
jänä pienessä paikallisessa yrityksessä. Vapaa-
aikaani kuuluvat myös monet luottamustoimet ja 
Pyhäjoen Jokikiekon asiat. Olen toiminut mm. si-
vistyslautakunnan puheenjohtajana neljä vuotta.

Pyrin kolmannelle kaudelle. Luottamustoimissa 
arvostan yhteistyötä ja avoimuutta, rehtorina ja 
sivistyslautakunnan puheenjohtajana sivistys-
tä, isänä lasten- ja nuortenpalveluita, yrittäjänä 
rohkeutta, pappina kristillisiä arvoja. Kehitykses-
sä en ole jarrumiehenä.

Puh. 0444639211
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PÄIVI RINTALA
Olen sairaanhoitaja, joka on työssä osaston-

hoitajana vanhusten palvelukeskuksessa. Perhee-
ni on mies ja kaksi koiraa. Ikääntyneet vanhem-
pani ovat minulle tärkeitä.

Olen paluumuuttaja syntymäkuntaani ja kiin-
nostunut kuntalaisten hyvinvoinnista sekä asu-
misesta vähän kauempanakin kuntakeskuksesta. 
Hyvät edellytykset asumiseen ja työssäkäyntiin 
tulee olla ympäri kuntaa. Tietoliikenneyhteydet 
kuuluvat kaikille. Hoitoa hoivaa ja huolenpitoa 
tulee saada sitten, kun perheen omat voimat ei-
vät riitä.

Jalat maassa ja arvot kohdallaan.
Puh. 0505537620

HEIKKI SALMINEN (SIT.)
Perheeseen kuuluu vaimo ja 4 aikuista las-

ta. Toimin luokanopettajana Yppärin kylä-
koululla.

 ’’ Koti , koulu ja liikuntaa. ’’
Puh. 0408314233

EERO SARPOLA
Ikä 67 vuotta. Eläkkeellä, sahayrittäjä.
Vaaliteemat:
- Palvelujen säilyminen Pyhäjoella, terveysase-

ma ja vanhuspalvelut
- Alakoulun säilyminen omalla kylällä
- Maatalous ja pienyrittäjyyden tukeminen
- Nuorille työtä ja mahdollisuuksia asua koti-

kunnassa
Puh. 0458655824

TUULA SARPOLA (SIT.)
Olen 46 vuotias. ja syntynyt Pyhäjoelle 

Pirttikoskella. Asunut muualla muutaman 
vuoden ja tullut taas takaisin Pirttikosken 
kautta keskustaan.

Perheeseeni kuuluu miesystävä,  tytär ja 
lapsenlapsi .

Olen ammatiltani hyvinvointialan yrittäjä; 
omistan kuntosalin ja liikutan ihmisiä Pyhä-
joella, Kalajoella ja Oulaisissa kuntosaleilla ja 
erilaisissa jumpissa.

Toimin myös sairaanhoitajana vanhusten 
hoidossa.

Vanhusten pärjääminen kotona ja turvalli-
suus on minulle tärkeitä asioita.

Haluan tuoda ihmisille tietoa ja innostusta 
liikuntaan iästä riippumatta.

Toivon Pyhäjoen säilyvän turvallisena maa-
laismaisena kylänä asua ja toivon, että Py-
häjoki olisi hyvä ja kehittyvä kunta meille 
mutta myös uusille asukkaille.

Puh. 0451221264

JANNE SIRKKA (SIT.)
Olen 38-vuotias ja perheeseeni kuuluu vaimo 

sekä kolme lasta.
Kotoisin olen Kittilästä, pyhäjokinen olen ollut 

12 vuoden ajan.
Työskentelen Pyhäjoen kunnassa pitkäaikais-

työttömien työnohjaajana ja työsuunnittelijana. 
Toimin myös Rikosseuraamusviraston yhdyshen-
kilönä Pyhäjoella.

Minulle tärkeää on, että lasten ja nuorten hy-
vinvointiin ja opiskeluun panostetaan ja huoleh-
ditaan ettei kukaan ”tipu kelkasta” peruskoulun 
jälkeen.

Peruspaveluihin, kouluihin ja vapaa-ajanvietto-
mahdollisuuksiin satsaamalla voidaan myös saa-
da asukasluku nousuun.

Pyhäjoki on jo nyt hyvä kunta asua ja elää, mut-
ta nyt on aika kasvaa ja kehittyä.

Puh. 0440611780, 0403596065

* PYHÄJOKITALO toteutetaan useiden toimijoiden rahoittamana yhteishankkeena. 
Siitä tulee kuntakeskuksen näkyvä maamerkki. Se tuo uusia laadukkaita palveluja  ja 
matkailijavirtoja Pyhäjoelle. Tuleeko virkistysuimala, uusi kirjasto, monitoimitila lii-
kuntaan ja kulttuuritilaisuuksiin vai jotain muuta? Vuorovaikutteinen suunnittelu on 
käynnissä.

*ETELÄNKYLÄN VANHAN SILLAN PERUSKORJAUS 
Toimenpiteitä Vanhan sillan peruskorjaamiseksi jatketaan. Sillan kulttuurihistorial-

linen arvo tulee peruskorjauksessa säilyttää ja silta pitää ajoneuvoliikennekäytössä.
*VANHATIEN kehittämishanke on suunnitteluvaiheessa ja edellyttää EU:n ja val-

tiovallan merkittävää rahoitusta. Hankkeella parannetaan kyläkuvaa, turvallisuutta 
ja liikennöitävyyttä. 

* KIELOSAAREN UUSI TULEMINEN 
Kielosaareen on rakennettu ympärivuotinen siltayhteys ja uusittu kaava. Edellytyk-

set Kielosaaren uusille matkailurakennushankkeille ovat nyt olemassa.
*VAUHTIA KAUPPAHANKKEISIIN
Kaavalliset edellytykset kaupan paraneville palveluille on luotu. Lisääntyvä ostovoi-

ma ja 8-tien liikennevirta antavat edellytykset uusille investoinneille.

KEHITYSHANKKEITAMAURI VIRKKUNEN
Olen 65-v. eläkeläinen Parhalahdelta, 4-kertai-

nen pappamalli.
Harrastan lukemista, historiaa sekä hyötylii-

kuntana metsätöitä.
Olen mukana Vapepa- / erilaisissa järjestötoi-

minnoissa.
Suomi 100-vuotta juhlan kunniaksi haluan nos-

taa yhäkin tärkeämpään rooliin kaikki kuntatason 
peruspalvelut. Niiden ylläpito ja kehittäminen on 
myös uuden valtuuston tärkeimpiä tehtäviä.

Huomio on myös kiinnitettävä riittävin talou-
dellisin/toiminnallisin resurssein erilaista hoiva-
työtä tekevän henkilöstön jaksamiseen tulevissa 
SOTE-muutostilanteissa.

Työperäinen osaamiseni liittyy laatu- ja turval-
lisuusjohtamiseen sekä  erilaisiin turvallisuuden 
kehittämisjärjestelmiin.

Kaipaan kotikuntaani turvallisuutta sekä vas-
tuullisuutta, joita olen valmiina osaltani kehittä-
mään.

Puh. 0401830951

Keskusta 2017
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Ajankohtaista koulutoimessa:
Pyhäjoen koulut toimittavat ’Suomi 100’ -juhlavuoden kunniaksi yh-

teistä blogia.

Vuoden kuluessa julkaistaan sata blogi -päivitystä suomalaisuudesta ja 
Suomeen liittyvistä ilmiöistä.

Materiaalia tuottavat yhteistyössä oppilaat esikoululaisista lukiolaisiin.

 
Löydät julkaisut osoitteesta:

http://pyhajoki100.blogspot.fi/

Käy tutustumassa ja seuraa läpi vuoden!
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PÄÄTOIMITTAJAT
Sari Hidén

Arvo Helanti

TOIMITUS
Eemil Soronen

Lauri Niemelä

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 
(13) ilmestyy 
 >>  lauantaina 1.4.2017

Aineisto toimitettava 
 >>  tiistaina 28.3.2017 
 klo 17.00 mennessä

Painosmäärä 
 >>  vko 12:2600 kpl 
 >>  vko 13:2600 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
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Hautaan siunattu:   Erkki Au-
kusti Loukusa  Pohjankylältä 71 
v 8 kk 3 pv

Kastettu:  Impola Elviira 
Amelia

Messu su 26.3. klo 10. Lähe-
tyskahvila.

Omaishoitajien vertaisryh-
mä Pisara Sarpatissa ma 27.3. 
13-14.30

Raamattupiiri ma 27.3. klo 
18 Sarpatissa.

Perhekerho ke 29.3. klo 10.

Kirkkokuoro ke 29.3. klo 
18.30 srk-talolla.

Lapsikuorot :  to 30.3. klo 11 
Yppärissä  ja to 30.3. klo 12.15 
Parhalahdella.

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. Puhe Ylivieskan kirkko-
valtuuston puheenjohtaja Kalle 
Luhtasela.  Vapaa pääsy terve-
tuloa ! Kolehti.

Messu su 2.4. klo 18. Saarna 
Maija Rostedt. Lähetyskahvila.

Näkövammaisten toiminta-
päivä 4.4.2017 klo 10-15.30 
Ylivieskassa. Ilmottautuminen 

mahd.pian Mirjalle p.050-
4929250, viimeistään 28.3.17.

Ystäväkerho seurakuntata-
lolla ke 5.4. klo 12 Ensiapuasi-
oista kertoo Marjo Luoto-Har-
juhaahto 

Yhteisvastuun lipaskeräys 
tapahtuu ovelta ovelle helmi-
maaliskuun aikana. 

TULOSSA:
Perhejumalanpalvelus ja 

vauvakirkko su 9.4. klo 11. 
Vauvakirkossa jaetaan vuoden 
aikana kastettujen kasteleh-
det, Muskarilaiset avustaa. Jp:n 
jälkeen YV -kävely sekä pitsaa, 
jäätelökahvit ja pilttiä seura-
kuntatalolla. Hinta 10 €/hlö ja 
20 €/ perhe    

RY:  
Kerhon retkipäivä la 25.3. li-

sätiedot viestinä
Seurat su 26.3. klo 16 ry:llä, 

Antti Tokola, Erkki Luokkala
Ompeluseurat pe 31.3. klo 

18.30 ry:llä,
Raamattuluokka la 1.4. klo 

19.30 Timo Impolalla
Pyhäkoulut su 2.4. klo 12 Art-

tu Pisilällä ja Eeva ja Joel Nuo-
ralalla

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 yhdes-
tys ry

27.3. Harmaahapset Iltarus-
kossa klo 18.00

28.3. Päiväkahvit Seurakunta-
talolla klo 12.00. Vieraita Meri-
järven eläkeyhdistyksestä.

30.3. Vapaaehtoisten toi-
minta päivä Jokikartanossa klo 
13.30 RYHMÄ 2

3.4. Vapaaehtoistoiminnan-
ryhmä Iltaruskossa klo 11.00

3.4. Naisten juttutupa Iltarus-
kossa klo 12.00

3.4. Äijäkööri Iltaruskossa 
klo18.00

6.4. Karaokekerho Iltaruskos-
sa klo 17.00

Lisätietoja toiminnasta www.
elakeliitto.fi/pyhajoki

Hanhikiven Kiertäjät ry
 Myötäpäivät Kokkolassa 10-

11.6. Luvassa meriaihesta ohjel-
maa kaikille ikäkausille lauantai-
na ja sunnuntaina partioparaati. 
Lippukunta ei järjestä kesäleiriä 
tulevana kesänä, vaan osallis-
tumme joukolla Myötäpäiville. 
Menemme yhteisellä bussikul-
jetuksella tapahtumaan. Ilmoit-
tautuminen tapahtumaan kuk-
san kautta sivulta myotapaivat.
fi. Jos ongelmia, Iida, Sanna tai 
Kati voivat auttaa ilmoittautu-
misessa. Ilmoittautumiset heti, 
viimeistään 31.3.mennessä. 
Jälki-ilmoittautumista ei ole! 

Johtajisto ma 27.3. klo 18.00 
kololla. Asiaa loppukevään ta-
pahtumista. Kaikki paikalle.

Sykähdys lippukuntatapahtu-
ma 25.-26.3. Ylivieskassa.

Helluntaiseurakunta
Sanan ja rukouksenilta tors-

taina 30.3. klo 18.00
Iltaruskossa, Pappilantie 3. 

Olet sydämellisesti tervetullut! 
Kahvitarjoilu!

Jyty Kalajoki ry
Tulossa retki Jyväskylään kä-

dentaito ja hyvinvointimessuille 
La 8.4.2017. Matkan hinta noin 
40.00 € lähtijämäärästä riip-
puen.

Päivän ohjelmassa käynti 

myös Pandan tehtaalla sekä Vi-
herlandiassa. Ilmoittautumiset 
31.3.2017 mennessä!

Kevään Tallinnan matkalle 
29.4.-1.5.2017 Voit kysellä 
mahdollisia peruutuspaikkoja.

Lisätietoja ja ilmoittau-
tumisia Hanna Nikupaavo 
0444691253 tai hanna.ni-
kupaavo@kalajoki.fi tai Paula 
Kumpula

jyty.kalajoki@gmail.com
Pyhäjoen kotiseutuyhdistys 

ry
kevätkokous Puhtolassa  

perjantaina 31.3.2017  kello 
18.30. Johtokunta kokoontuu 
jo kello 17.45. Tervetuloa.

Raahen alueen Kuulo ry:
Kuulon lähipalvelua Pyhäjoen 

Jokikartanossa ti 28.3 klo 15-
16. Saatavana paristoja. Ohja-
usta , neuvontaa kuulokojeen 
käytössä ja huollossa.

Raahen seudun Omaishoi-
tajat ja Läheiset ry

Pisara-ryhmä kokoontuu ma 
27.3. klo 13-14.30 Sarpatissa.

Yppärin maa- ja kotitalous-
naiset

Kökkä Iltaruskossa perjantai-
na 31.3.2017 klo 18.30.

Maija-Liisa Norsström tulee 
esittelemään Oriflame tuotteita 
ja kasvojen hoidon uusia tuulia. 
Tuotteita myös myynnissä.

Ota mukaan peili, pieni pyyhe 
ja n 1/2 litran muovirasia tuot-
teiden kokeilua varten! 

  Emäntinä Mirja ja Liisa 
Tervetuloa! 
Myydään: Kärcher höyryimuri 

SV 1902. Lisätiedot laitteesta 
blogissa ypparinnaiset.blogs-
pot.fi Sitovat tarjoukset 31.3. 
mennessä Jennalle s.postilla 
jenna_helaakoski@hotmail.fi tai 
tekstiviestillä 0440537745.

Tulossa: 4 kerran tekniikkaui-
makoulu huhtikuun aikana 8.4. 
alkaen Raahessa/Ylivieskassa. 
Seuraa ilmoittelua. Lisätietoja 
blogissa, yhteyshenkilö Aino 
0442623659.

Kiitokset kaikille kevään Tasaus-tapahtuman toteuttajille! 
Kiitos lahjoittajat, ostajat, talkoolaiset ja lähetyskahvilan väki. 
Tapahtuman tuotto lähetykselle oli 636 euroa.

Lähetystyön johtokunta

järjestää
kesärenkaiden vaihtopäivän

08.04.2017 klo 9-16 Jouni Anttilan
pihalla Anttilantie 18. Varat käytetään 

PUNAINEN SULKA TEEMAN 
mukaisesti syrjäytyneiden nuorten hyväksi.

Vaihto/pesu 20 €.
Tervetuloa! 

LC Pyhäjoki-Merijärvi

LC Pyhäjoki-Merijärvi

määräaloina erinomaista kaavoittamatonta 
tonttimaata Vihannin tien varresta, 

3 km 8-tieltä. Määräalat alkaen 5000m2.

Lisätietoa kohteesta Pyhäjoen kunnan 
kotisivulla ja Pekka Kalliolta 044 7118301,

pekka.kallio@kfleading.fi.

Myydään

Yppärin tiehoitokuntien kokouksia ti 11. 4.2017 
klo 18.00 Yppärin metsästysmajalla.
Käsitellään sääntömääräiset asiat ja 

muut mahdollisesti tulevat asiat.
Vanhamaantien tiehoitokunta

Yppärinojan eteläpuolen tiehoitokunta
Toukkalan metsäautotien tiehoitokunta

Ahma-Kanerva-Isosuon viljelystienhoitokunta

Tervetuloa!

TIEKOKOUKSIA

Kuntavaaliehdokas

Kunnallisvaalit lähestyvät. Ilmoittaminen Kuu-
lumisissa on edullista. Varaa omalle kampanjal-
lesi tilaa ajoissa.

Kuulumisten oma vaalinumero ilmestyy 1.4. 
Tässä lehdessä kerromme vaaleihin osallistuvien 
ryhmien mielipiteitä Pyhäjoen kunnan ajankoh-
taisista asioista. 

Ota yhteyttä: Arvo Helanti;
arvo.helanti@edu.pyhajoki.fi 
tai puh 0440237080

La 25.3. klo 11-15 torimökki Puhtola, tarjolla kah-
via, mehua, makkaraa ym...

Ke 29.3. klo 18 alkaen tupailta Laura ja Elsa Viir-
teellä, Runnintie 3, mukana myös Inkeri Kerola

La 1.4. klo 11-15 Ravintola DADON terassi, 
tarjolla makkaraa, mehua ym...
Su 2.4. klo 13 alkaen Yppäri, Pörkän kodalla mak-

karanpaistoa ja mäenlaskua, mukana myös Inkeri Ke-
rola

La 8.4. klo 11-15 torimökki Puhtola, tarjolla kahvia, 
mehua ja makkaraa

TULE TAPAAMAAN KESKUSTAN 
KUNTAVAALIEHDOKKAITA
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