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Kaivoksissa on menneinä vuo-
sikymmeninä pidetty kanaria-
lintuja. Niin kauan kun linnut 
säilyivät hengissä, ilma oli tur-
vallista hengittää.

Suomen Lähilukioyhdistys on 
vaalien alla julkistanut kana-
rialintu-rintanapin kuvaamaan 
lukion roolia maaseudun ja ha-
ja-asutusalueiden pienissä kun-
nissa. Pinssin on suunnitellut 
graafikko Hertta Lehtovirta.

Kunnasta voi hävitä Posti ja 
Poliisi, mutta kun lukio häviää, 
alkaa paikkakunnan sivistyksel-
linen alasajo. Pienillä lukioilla 
on kuntiensa sivistyspohjan ja 
elinvoimaisuuden turvaamises-
sa kanarialinnun tehtävä.

Suomen Lähilukioyhdistys on 
20 vuotta toiminut valtakun-
nallinen 162 pienen lukion yh-
distys. Vaikka yhdistys on puo-
luepoliittisesti sitoutumaton, se 
haluaa tähdentää koulutuksen 
merkitystä kevään kuntavaa-
leissa.

Sote-sektorin putoaminen 
kunnilta pois 1.1.2019 muuttaa 
olennaisesti valtuustojen tehtä-

väkenttää. Kun vielä tällä het-
kellä koulutuksen osuus kuntien 
budjeteista on noin kolmannes, 
uudessa tilanteessa se kasvaa 
70–80 prosenttiin. Kunnanval-
tuustoista tulee ikään kuin laa-
jennettuja sivistyslautakuntia.

Yhdistys vetoaa äänestäjiin ja 
toivoo korkean äänestysaktii-
visuuden lisäksi, että valituksi 
tulisi henkilöitä, joita koulu-

tusasiat aidosti kiinnostavat ja 
jotka tiedostavat koulutuksen 
merkityksen kuntansa vetovoi-
matekijänä.

Ennakkoäänestys tapahtuu 
29.3.–4.4. ja varsinainen vaali-
päivä on sunnuntaina 9.4.

Jukka O. Mattila
puheenjohtaja
Suomen Lähilukioyhdistys

Kanarialinnut Suomen 
Lähilukioyhdistyksen 
vaaliteemana

On kunnan päättäjistä kiinni, 
  tarjotaanko oppimiseen tukea ja laatua.

Koulutuksen kohtalo ratkaistaan kuntavaaleissa.
Anna äänesi koulutuksen puolustajalle!

                                 OAJ Pyhäjoen opettajien paikallisyhdistys

Kuntavaalit 9.4.2017
Ennakkoäänestys 29.3.-4.4. 2017

Ennakkoäänestys on Pyhäjoella sujunut rauhalliseen tahtiin. Vaalitoimitsijat Merja Silvola (vas.) ja Antero 
Tervonen istuvat vuorollaan kunnantalolla sijaitsevan äänestyspaikan pöydän ääressä.

Suomen Lähilukioyhdistys kokoontui Pyhäjoen Lukiolle vuosittaiseen seminaariinsa. Eturivissä yhdistyksen pu-
heenjohtaja Jukka O. Mattila (vas.) rahastonhoitaja Vilho Ylönen, Terhi Päivärinta kuntaliitosta ja Jorma 
Kauppinen opetushallituksesta.

Pyhäjoen kunnantalolla ovat ensimmäiset ennakkoäänestäjät jo käyneet. Ensimmäisenä paikalle 
ennättivät Seija ja Heikki Viljanmaa.

KUVA: T I INA TI IROL A

Huippuvierailu lauantaina Pyhäjoella
Lauantaina saapuu Pyhä-

joelle yllätysvierailulle tasa-
vallan presidentti Sauli Nii-
nistö. Kuulumisten saamien 
tietojen mukaan hän valmis-
telee Venäjän presidentin 
Vladimir Putinin syksylle 
suunniteltua vierailua Han-
hikiven voimala-alueella. 
Vierailun ajoitus johtuu Ar-
kangelin arktisen neuvoston 
kokouksesta. Piipahdus Py-
häjoella tapahtuu kokouksen 
paluumatkalla.

Tiettävästi vierailun aloi-
te on tullut kunnanjohtaja 
Matti Soroselta. Kunnan-
johtaja kieltäytyi kuitenkin 
kommentoimasta asiaa leh-
dellemme. 

Presidentin neljäs adju-
tantti A.P.R Illi toivoi lehdel-
lemme, etteivät pyhäjokiset 
tarpeettomasti kokoontuisi 
patsasaukiolle presidentin 
todennäköisenä saapumisai-
kana lauantaina 1.4. klo 18. 

Turvamiehiä ja poliiseja on 
mukana vain rajoitettu mää-
rä. Siksi  vierailun osalta on 
tarkoituksellisesti pidetty 
matalaa profiilia.

Ainakin Kuulumisten toi-
mitus noudattaa esitettyä 
pyyntöä. Presidentin mah-
dollinen haastattelu julkais-
taan lehtemme seuraavassa 
numerossa.
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Perussuomalaiset Jorma Romppanen
1. Pyhäjoen kunnan menot on toteutettava siten, että veroäyriä ei nosteta. Mieluummin , jos vain 

mahdollista veroäyriä olisi hyvä laskea ja pitää koko ajan esimerkiksi Raahen veroäyrin alapuolella.
2. Pyhäjoen tulee mahdollistaa tasokas asuminen myös tonttien puolesta.
Kuntaan tulevat asukkaat tarvitsevat sekä omakotitalo- että rivitaloasuntoja.
3. Kunta tarvitsee uusia veronmaksajia. Jos ja kun palveluja nyt rakennetaan ja kehitetään, ne mak-

savat. Jos uusia veronmaksajia ei saada, vain työpaikkoja tulee, kaatuvat kaikki kustannukset nykyis-
ten kuntalaisten niskaan, tällöin on pakko korottaa veroäyriä, heikentää palveluita, ja jopa tehdä 
kuntaliitos Raaheen tai Kalajoelle. Kunnan pitää siis varmistaa, että halukkaat Pyhäjoelle asukkaaksi 
haluavat saavat joko valmiita asuntoja tai sitten tontteja, joille asuntonsa rakentavat, jotta voivat 
muuttaa kuntaan asumaan. Kunnan pitää myös nyt selkeästi viestittää voimalatyömaan johdolle, 
että kunta haluaa tarjota voimalaan töihin tuleville myös asunnot joko itse tai yhteistyökumppa-
niensa kanssa ja sen, että se haluaa myös näitä työntekijöitä kunnan veroja maksaviksi asukkaiksi.

4. Pyhäjoki olisi saatava kansainvälisesti tunnetuksi muustakin, kuin vain ydinvoimalasta. Naapu-
rikunnat ratsastavat matkailussa Kalajoki hiekkasärkillä, Raahe saaristolla. Pyhäjoki voisi olla kan-
sainvälisesti tunnettu esimerkiksi Pyhäjoesta, kalastuksesta, maatilamatkailusta ja Pyhänkoskesta. 
Myös merta ja rantoja voidaan nostaa esiin. Pyhäjoen ominaistekijöinä. Matkailijoille, kansainvälisille 
vierailijoille tai töissä täällä oleville pitäisi pystyä tarjoamaan palveluja useammilla eri kielillä. Tavoit-
teena olisi tässäkin esim. vientitoiminnan käynnistäminen Pyhäjoella toimivista yrityksistä tai tulojen 
saanti paikallisille yrityksille matkailijoista/vierailijoista.

5. Pyhäjokitaloa tarvitaan. Kun toteutetaan uusia rakennuksia ja palveluja Pyhäjoelle, tulee myös 
muistaa, että laskut lankeavat maksettaviksi. Pyhäjokitalon yhteydessä olisi hyvä olla myös vakitui-
seen käyttöön toteutettavia asuntoja, ei ainoastaan reissumiesten asuntoja, niin kuin nyt suunnitel-

SDP Mikko Heikkilä
1. Nykyinen veroprosentti on sopiva, ei saa nostaa
2. Kyllä tarvitaan korkeatasoisia tontteja sekä myös edullisempia tontteja
3. Haluan että kunta kohtelee tasavertaisesti uskontoon tai kansalaisuuteen nähden uusia voima-

lan työntekijöitä
4. Antamalla positiivinen ja hyvä mielikuva asumisesta ja yrittämisestä Pyhäjoella kun kunta kan-

sainvälistyy
5. Kyllä tarvitaan Pyhäjokitalo
6. Varhaiskasvatuksessa pidetään huolta että lapsi tuntee itsensä tyytyväiseksi ja että hänen 

tarpeet otetaan huomioon. Palkataan tarvittaessa lisää ammattitaitoista hoitohenkilökuntaa päi-
väkoteihin ja että lapsi saa mahdollisimman nopeasti päivähoitopaikan. Kannatan myös uuden päi-
väkodin rakentamista Pyhäjoen keskustaan koska kunnan väkiluku nousee lähivuosina ja tilat jäävät 
pieniksi. 

Perusopetuksessa viihtyisä ja turvallinen koulu jossa oppilaat viihtyy.Stop koulukiusaamiselle jo-
hon puututaan heti kun sellaista ilmenee.

Kannatan uutta Saaren koulun rakentamista jossa ei ole sisäilma ongelmia, muutenkin koulu jää 
pieneksi lähivuosina muuttovoiton myötä. Uusi koulu voisi olla hirsirakenteinen joka on samalla 
viihtyisä,hyvä sisäilmaltaan sekä perinteikäs

Lukio pidetään korkeatasoisena joka pärjää vertailussa muiden lukioiden seassa. 
Varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta,lukiosta ei tingitä rahallisesti Pyhäjoen kunnassa
7. Tarvitaan toisten tukea,ymmärrystä,kannustusta, että jokainen Pyhäjokinen voi toteuttaa omia 

päätöksiä ja unelmiaan. Haluaisin että nuoret ja vanhukset myös pääsisivät enemmän vaikuttamaan 
asioista

8. Haluaisin että jokainen kuntalainen pääsee mukaan kulttuuri tarjontaan helposti ja vaivatto-
masti. Eritysesti nuorten taiteellisia kykyjä on otettava huomioon niin musiikissa kuin taiteessa. 

9. Ydinvoimalan rakentamispäätös
10. Pyhäjoen kuulumisia tarvitaan ja toivottavasti lehdestä tulee tulevaisuudessa paksumpi!
Pyhäjoki tarvitsee oman lukion nyt ja tulevaisuudessa

Vasemmistoliitto Matti Nousiainen
1. Veroprosentin suuruuteen vaikuttaa se miten saadaan turvattua laadukkaat julkiset palvelut. 

Nykyinen veroprosentti
on tässä mielessä kohdallaan. Lähtökohtana täytyy olla kuitenkin se että veronkorotukset ovat 

parempi vaihtoehto kuin palveluiden karsiminen.
2. Runsaan kaavoituksen ansiosta Pyhäjoella on nyt tarjolla monenlaisia tontteja. Nyt olisi syytä 

odottaa tilanteen kehittymistä ja katsoa, minkä typpiset tontit menevät kaupaksi.
3. Kunta on jo varautunut voimalatyömaan käynnistymiseen mm. Ollinmäen teollisuusalueen myö-

tä sekä muutenkin runsaalla kaavoituksella. Asukasviihtyvyyteen voi kuitenkin aina panostaa enem-
män riippumatta siitä, onko voimalahanketta, vai ei.

4. Kansainvälisyys voisi olla yksi teema jolla kunnan imagoa pyrittäisiin kehittämään. 
5. Pyhäjokitalo vastaa tulevaisuudessa osaltaan vapaa-ajan palveluiden ja harrastusmahdollisuuk-

sien kehittämisestä. Tämä on tärkeää koska esim. monitoimitalon käyttöaste on jo nykyisellään to-
della korkea.

6. Perusasiat on pidettävä kunnossa; Jokaisella lapsella tulee olla oikeus varhaiskasvatukseen. 
Opetushenkilökunnan työhyvinvointiin ja jaksamiseen on panostettava voimakkaasti. Opetuksen 
ryhmäkoot on pidettävä kohtuullisena. Oppilashuollon tulee olla riittävää ja laadukasta. Pyhäjoen 
on asetettava tavoitteeksi jatkokoulutuspaikka jokaiselle peruskoulunsa päättävälle.

7. Kuntalaiset voivat jo nyt tehdä kuntalaisaloitteita jotka päätyvät kunnan toimielinten käsiteltä-
väksi. Tästä mahdollisuudesta on syytä muistuttaa. Lisäksi monista asioista on hyvä pitää kaikille 
avoimia yleisötilaisuuksia.

8. Kulttuuripalveluiden kehittämisen lähtökohtana tulisi olla kuntalaisten toiveet ja vuoropuhelu 
virkamiesten ja päättäjien kanssa.

9. Yppärin koulun rakentaminen.
10. Pyhäjoen Kuulumiset on tärkeä lehti Pyhäjokisille ja täältä jo pois muuttaneille. Sitä tarvitaan 

ehdottomasti jatkossakin! 
Pyhäjoen lukio on monelle nuorelle luontainen jatkokoulutuspaikka ja pienen lukion edut ovat 

kiistattomat. Pyhäjoella tarvitaan jatkossakin lukio.

Keskusta Pirkko Lintunen
1.Uskon , että veroprosentti pysyy ennallaan vuoden 2018 talousarviota tehtäessä. Sote ja maa-

kuntauudistuksen toteutuessa kunnan verotulot pienenevät noin puoleen. Tässä vaiheessa on mah-
dotonta ennustaa, mihin ne riittävät. Iso merkitys on myös sillä, miten veroa maksavien kuntalaisten 
määrä kasvaa.

2. Kunnassa täytyy olla monipuolinen tonttitarjonta uusille ja myös jo täällä asuville rakentajille. 
Tarvitaan vaihtoehtoja, jos haluamme Hanhikivenniemellä vakinaisesti työskentelevien tulevan Py-
häjoen kunnan jäseniksi ja veronmaksajiksi. Myös yritystoiminta monipuolistuu ja uudet yrittäjät 
halutaan kuntaan asumaan.

3. Pyhäjoen kunnan strategian tekeminen vuoteen 2025 on käynnistynyt. Siinä otetaan varmasti 
huomioon myös ydinvoimalan rakentamisluvan myöntäminen ja työn alkaminen. Kunnan tehtävä 
on huolehtia, että työmaalla tarvittavat lukemattomat rakennus- ym. luvat hoidetaan joustavasti, 
nopeasti ja laillisuutta noudattaen.  Rakennus- ja ympäristövalvontaan on juuri valittu tehtäviä hoi-
tavat viranhaltijat. Aatosvainion tontit tulevat myyntiin.

4. Kansainvälistyminen tulee ottaa vastaan positiivisena asiana. Siihen tulee valmistautua yhteis-
työssä  kunnan kaikkien sektorien ( hallinto. sivistys, tekninen) , seurakunnan ja kolmannen sektorin 
(järjestöt) kanssa

5. Pyhäjokitalosta  tulee monipuolinen kaikkia nykyisiä ja uusia kuntalaisia palveleva kohtaamis-
paikka, joka tarjoaa monipuolisia liikunta-, kulttuuri-, ja muita hyvinvointipalveluja ja vahvistaa yhtei-
söllisyyttä. Fennovoiman vierailukeskus keskellä kylää tuo paljon kävijöitä, jotka lisäävät kunnan elin-
voimaa käyttämällä paikallisten yritysten palveluja, (Eurajoella 20000- 40000 kävijää vuodessa). 
YIT:n suite- hotelli tarjoaa monipuolisia lyhyt- ja pitempiaikaisia asumispalveluja. Näköalatasanne 
avaa kaikille kauniin kuntamme huikeat maisemat. Pyhäjokitalosta tulee maamerkki, joka kiinnittää 
8-tiellä kulkevien huomion ja saa heidät poikkeamaan keskustaan ja käyttämään paikallisia palveluja.

6. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa  huomioidaan päivähoidon tarpeen ja oppilasmää-
rän kehitys. Saaren koululla todetut ongelmat hoidetaan kuntoon. Ns. vanhan lukion alueelle on 
aloitettu kaavamuutoksen valmistelu mahdollista lisärakentamista varten. Haasteita tulevaisuuden 
suunnitteluun tuo kahden viimeisen vuoden pieni syntyvyys, ( vähän yli 20 lasta/vuosi). Synty-
vyys ja kuntaan muuttavien lapsiperheiden määrä vaikuttaa ratkaisevasti kyläkoulujen säilymiseen 
ja kaikkiin kouluja koskeviin päätöksiin. Lukion vetovoimaisuutta voidaan edelleen vahvistaa esim. 
kansainvälisyyteen panostamalla. Toisen asteen koulutukseen kunta voi pyrkiä vaikuttamaan opis-
kelupaikkojen säilymiseen niin, että nuori voi opiskella kotoa asuen.

7. Kuntalaisilla on jo nyt hyvät mahdollisuudet vaikuttaa päätetettävissä oleviin asioihin., esim. 
kaavoitus- ja maankäyttöön liittyvät asiat., joista järjestetään aina yleisötilaisudet. Kunnan WWW- 
sivuilla on paljon tietoa. Yhteistyön tiivistäminen kunnan ja kyläyhdistysten kanssa.

8. Pyhäjoella on kunnan kokoon suhteutettuna laaja ja monipuolinen kulttuuritarjonta. Eri toimi-
joiden ja kunnan yhteistyöllä sitä voidaan ylläpitää ja kehittää.

1. Tuleeko veroprosenttia nostaa, laskea vai säilyttää ennallaan?
2. Tarvitaanko lisää korkeatasoisia tontteja?
3. Miten kunnan pitää varautua voimalatyömaan varsinaiseen
     käynnistymiseen vuonna 2018?
4. Miten hyödynnetään seuraavan valtuustokauden aikana 
     tapahtuva kunnan kansainvälistyminen?
5. Tarvitaanko Pyhäjokitalo?
6. Miten kehitetään varhaiskasvatusta, perusopetusta ja lukiota/
    toisen asteen opiskelua?
7. Miten lisäisitte kuntalaisten suoria vaikutusmahdollisuuksia?
8. Miten haluatte kehittää pyhäjokista kulttuurityötä?
9. Mikä on kuluneella valtuustokaudella tehdyistä päätöksistä paras?
10. Tarvitaanko Pyhäjoen Kuulumisia ja Pyhäjoen lukiota?

Ehdokkaiden vastauksia
Pyhäjoen Kuulumiset halusi omalta osaltaan helpottaa äänestäjien valintoja lähet-

tämällä kysymyspatterin jokaiselle kuntavaaleihin 2017 osallistuvalle ryhmittymälle. 
Alla on esitetty asetetut kysymykset. Vastaukset on esitetty ryhmittäin keskusvaa-
lilautakunnan arpomassa numerojärjestyksessä. Ryhmän nimen jäljessä vastaukset 
lähettäneen ehdokkaan nimi.

Vihreät Saila Kleine Staarman
1. Tähän tietää vastauksen vasta sitten kun sote- uudistuksen kustannusvaikutukset on selvillä.
2. Tottakai, kunnan pitää tarjota kuntalaisille erilaisia tontteja, myös virkitysalueen kun se meiltä 

varastettiin.
3. Pitää pitää huoli että koko voimalaa ei tule!
4. Uudet kuntalaiset otetaan mukaan tietty yhteisön toimintaan, oli ne sitten kansainvälisiä tai 

lähiseudun kansallisia tyyppejä.
5. Ei todellakaan tarvita mitään Pyhäjokitaloa, sehän tulisikin vain fennovoiman suuremmaksi lyp-

sypaikaksi. Sen sijaan tarvitaan nuorisolle ja ikäihmisille yhteisiä tapaamispaikkoja, uimahalli ja koi-
rapuisto.

6. Valtion leikkaukset koulutuksesta voidaan torjua kunnassa.
7. Lähidemokratia, kyläkokoukset , kansanäänestys tarvittaessa ja nuorten omat vaikutusmahdolli-

suudet omiin asioihinsa; nuorten valtuusto.
8. Kunnolliset avustukset ja apurahat taiteilijoille ja toimijoille.( ei kuitenkaan fennovoiman rahoi-

tusta! )
9. Ei hajuakaan, tuskin mikään, kaikki yhtä huonoja päätöksiä ollut viime aikoina.
10. Kyllä tarvitaan.

laan. Jos vain rakennetaan lisää, eikä uusille veronmaksajille ole asuntoja, jäävät kaikki investoinnit 
nykyisten kuntalaisten maksettaviksi, eikä se liene tarkoitus. Vaikka rakennetaan uutta, pitää myös 
peruskorjata vanhaa. Esimerkiksi Parhalahdella olevat rivitalot kaipaavat ttietojen mukaan remont-
tia.

Pyhäjokitalossa voisi olla myös kansainvälisen kokoontumisen keskus. Eri maista laillisesti kunnas-
sa olevat ja matkailijat voisivat kokoontua tiloissa, tiloissa voitaisiin esitellä Pyhäjokea ja sen me-
nestystekijöitä useammilla kielillä. Uimahallia ei välttämättä tarvita tässä Pyhäjokitalossa, tehdään 
uimahallin paikalle vaikkapa se vierailukeskus.

6. Varhaiskasvatus pidetään ilmaisena edelleen kaikille, perusopetuksessa kyläkouluja ei lakkaute-
ta. Kielitaitoon ja kansainväliseen Pyhäjokeen liittyvää opetusta on lisättävä kaikilla tasoilla. Lukio 
säilytetään itsenäisenä, kehitetään lukion kivijalkoja yrittäjyyden lisäksi myös esim. monipuolisella 
kieliopetuksella, jolla vastataan lukion käyneiden työllistymiseen monikielisessä ja kansainvälisessä 
Pyhäjoen työllisyysympäristössä. Koulutuksissa pyritään kaiken kaikkiaan tukemaan sellaista opis-
kelua, jolla on merkitystä Pyhäjoen oman työllisyyden ja yritystoiminnan kannalta.

7. Kylille/kylätoimikunnille tulisi antaa taloudellisia resursseja, joiden avulla he voisivat kehittää 
omia asuinympäristöjään itsenäisesti paremmiksi. Pitäisi myös järjestää kuntalaisten kuulemisiltoja, 
joissa kuntalaiset voisivat tuoda omia kehittämisehdotuksiaan suoraan kaikkien luottamushenkilöi-
den tietoisuuteen ja virallisiin käsittelyihin.

8. Pyhäjoelle tarvitaan lisää tapahtumia, sekä kesäksi että talveksi. Pyhäjoelle tarvitsee luoda 
jotakin ainutlaatuista, josta Pyhäjoki tunnetaan ja tänne tullaan käymään.

9. Mielestämme paras päätös vuonna 2016 oli seitsemän asunnon hankinta Asunto Oy Pyhäjo-
en Koskipuistosta ajatellen tulevaisuutta. Toki valtuustokaudella on tehty monia muitakin hyviä 
päätöksiä. Kunnan pitää myös lähitulevaisuudessa lisätä asuntotuotantoaan tai ostaa asuntoja. Jos 
emme nyt pysty tarjoamaan asuntoja, asuntoa tarvitsevat käyvät töissä Pyhäjoella muista kunnista, 
ja paljon kaipaamamme veroeurot eivät lämmitä Pyhäjoen kunnan kassaa.

10. Pyhäjoen lukio on tärkeä. Pyhäjoen lukioon oppilaiksi pitäisi saada myös muita kuin Pyhäjoen 
nuorisoa. Yksistään yrityslukio ei mielestäni riitä. Kansainvälisyysopetus, monipuolinen kielivalikoi-
ma yhdistettynä yrityslukioon voisi olla houkuttimena.

Pyhäjoen kuulumiset on mielestäni tärkeä paikallinen media. Se on kehittynyt viime aikoina eteen-
päin. Siis Kuulumisia tarvitaan. Ehdottomasti.
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Jaakko Jukkolan valitsijayhdistys Jaakko Jukkola
1. Riippuu siitä miten kunnassa  asioita hoidetaan. Minun mielestäni : ” Suu pitää panna säkkiä 

myöten.” Ja kiinteistövero  alimmalle lain sallimalle tasolle, sillä vero pitää periä tulosta, ei asunnosta, 
koska siinä pienituloinen kärsii, eikä tuotanto / teollisuus rakennuksesta, sillä ne luo työtä ja toi-
meentuloa, josta kunta ja kaikki hyötyy.

2. Kyllä, mutta mikä on kenenki mielestä korkeatasoinen, on eriasia. Meillä pitää olla tarjolla erilaisia 
tontteja ja eri kyliltä.

3. Voimalallahan ei ole rakennuslupaa, niin ei ole vielä varmuutta siitä, alkaako rakentaminen. Tä-
män vuoksi on uhkarohkeaa kovin paljon panostaa vielä ja semminkin, kun emme tiedä miten pitäisi 
varautua, sillä esim, Eurajoen kunnassa kerrottiin ohjeeksi näin.  Ranskalaiset perusti Raumalle oman 
koulun, joka toimii Ranskan alaisena ja kielellä. Ulkomaalaiset viihtyvät omiensa parissa ja perustivat 
jopa oman kaupan. Asuntoalueiden tarve ei ole kasvanut, eikä teollisuutta, paitsi voimala-alueelle.
Heidän lapsiaan tuli päiväkotiin 150, kun huomasivat subjektiivisen oikeuden siihen. Näin siis Eura-
joella.

4. Onkohan siinä mahdollisuutta hyötyyn ?
5. Ei ole välttämätön-- katso ensimmäinen vastaus.
6. Ykkösasia on saada  lasten kotihoito yhdeksi vaihtoehdoksi kunnallisessa lasten hoidossa. Vain 

tämä luo tasa-arvoiset palvelut kaikille, asuinpaikasta riippumatta, sekä mahdollistaa useampilap-
sisen perheen muodostamisen. On kestämätön tilanne, että laitoshoidosta maksetaan verorahalla 
lähes 2000 euroa / lapsi nettona kuukaudessa ja ne jotka matkan, tai muun vuoksi hoitaa lapset 
kotona, ei saa senttiäkään, paitsi alle kolmivuotiaasta pikkusen. Nyky systeemillä kunta / Suomi 
ukkoutuu ja syrjäseudut autioituu.

7. Jos, niin kansanäänestyksillä.
8. Mikä on kulttuuria ?  Minulle kerrotun mukaan maanviljelys on vanhin tunnettu kulttuurimuoto !
9. Tietenkin se, että Pyhäjoki päätettiin säilyttää itsenäisenä kuntana, koska vain se mahdollistaa 

muistakin asioista päättämisen,sillä eihän huutolaispojalla /rengillä ole päätösvaltaa,kuten näemme 
Suomen kohtalosta pankkien ja suurpääoman johtamassa EU:ssa. Suurella murheella täytyy todeta, 
että Suomenkin ”päättäjät” Sipilä, Soini, Orpo ym näyttävät olevan sätkynukkeja.

10.Tarvitaan.

Kokoomus Raino Peltoniemi
1. Veroprosentti tulee seuraavan valtuustokauden pitää ennallaan ja sen jälkeen jos ja kun osa ve-

rotuksesta tulee menemään maakunnille pyhäjokisten kokonaisverostus pidettävä samalla tasolla.
2. Kunnassa tarvitaan kaikenlaisia tontteja, omakoti-,rivitato- sekä kerrostalotontteja, myös kor-

keatasoisia hyödyntäen jokea ja merenrantaa. Isompia tontteja n. 0,5 ha pitäisi olla myös tarjolla ja 
kaikille kylille myös lisää tonttitarjontaa

3. Kunta on valinnut kasvuvoima strategian ja sen mukaan edetty: hankittu maata, kaavoitettu 
asunto- ja teollisuustontteja. Peruspalveluja, kuten päivähoito, koulut, kansainväliset luokat, ter-
veyspalvelut, pitää kehittää ja olla valmius, kun tulee kuntaan pysyvää sekä tilapäistä asutusta, 
unohtamatta nykyisiä pyhäjokisia.  Kaavoitusta pitää tarkastella ja edistää koko kunnan alueella 
unohtamatta sivukyliä.

4. Kunnan kansainvälistyminen tulee ottaa voimavarana. Se rikastuttaa kuntaa ja opetusta. Eri 
kieliin ja kulttuureihin tutustuminen on rikkaus ja siihen täytyy kunnassa panostaa. Pitää olla selkeä 
suunnitelma siihen, miten muualta tulevat perheet kotiutetaan ja lasten opetus järjestetään. Kan-
saivälisiä yrityksiä pitäisi myös saada kuntaan. Miten tätä edistetään? Pitää ratkaista tarvitaanko 
tähän panoksia esim. yritysasiamiehen muodossa.

5. Pyhäjokitalo tarvitaan. Se tuo lisämahdollisuuksia pyhäjokiseen harraste- ja kulttuurielämään. 
Täytyy myös huolehtia olemassa olevien rakennusten kunnosta ja ylläpidosta. Pyhäjokitalo tulee 
palvelemaan monella tavalla meitä pyhäjokisia ja on huokutteleva Pyhäjoelle muuttoa suunnitte-
leville.

6. Ryhmikset ja päiväkodit kuntoon, paikkoja riittävästi ja ennen kaikkea hyvä osaava henkilökun-
ta. Samoiten peruskoulu ja lukio puitteet kuntoon, satsataan henkilökuntaan. Kyläkoulut on ollut 
meidän vahvuus ja niistä pitää pyrkiä pitämään kiinni. Lisäksi muutakin tarjontaa pitää parantaa, 
esim. musiikkiopistoon on enemmän pyrkijöitä kuin paikkoja, tarjontaa lisättävä, jotta kaikilla olisi 
mahdollisuus musiikkiopintoihin.

7. Kuntalaisia pitäisi saada enemmän kiinnostumaan päätöksenteosta ja osallistumaan kunnan 
toimintaan. Vielä enemmän avoimuutta kunnan toimintaan, ratkaisuna voisi olla videokokoukset. 
Kokouksia ja tapahtumia kylille ja kirkolle, mennään enemmän kansan pariin. Kolmannen sektorin 
(yhdistysten) mukaan ottaminen kunnan toimintaan lisää myös vaikutusmahdollisuuksia.

8. Pyhäjokinen identiteetti ja kulttuuriperintö kannattaa säilyttää. Vaikka kunnassa tulee tapah-
tumaan lähivuosina suuria muutoksia, ollaan ylpeitä pyhäjokilaisuudesta.  Erilainen kulttuuritarjoln-
ta tulee lisääntymään Pyhäjokitalon myötä. Miten kunta voi vaikuttaa, on tukemalla niitä yhdistyk-
siä jotka tarjoavat kulttuuripalveluja.

9. Paras päätös kuluneella valtuustokaudella oli, kun kuntajakoselvityksestä äänestettiin ja yksi-
mielisesti päätettiin jatkaa itsenäisenä kuntana.

10. Pyhäjoen lukio on aikoinaan meille saatu ja se on kunnan ylpeys sekä myös osa kunnan ve-
tovoimaisuutta. Lukiolla on myös suuri merkitys kuntaa vireyttävänä  tekijänä. Pienellä paikkakun-
nalla lukiolla on nuorille suuri merkitys ”maailmaa lähelle tuovana” elementtinä ja jatko-opintoihin 
rohkaisijana. Kuulumiset- lehti on vakiinnuttanut asemansa paikkakuntamme tärkeimpänä tiedo-
tuskanavana ja eri sukupolvien yhdistäjänä. Kuulumiset  tuo näkyvästi oman paikkakuntamme il-
miöitä ja ihmisiä ja sillä on siten suuri merkitys paikalliskulttuurille. Se lisää myös ihmisten välistä 
tasa-arvoisuutta, vaikutusmahdollisuuksia ja edistää erityisesti lasten ja nuorten asemaa tuoden 
esille heidän taitojaan ja kykyjään aktiivisina toimijoina. Oppilaat saavat tehdä lukiossa ihan oikeaa 
juornalismia.

9.  Kuluneella valtuustokaudella on tehty monia tärkeitä ja isoja päätöksiä, joista on vaikea nimetä 
paras. Ehkä merkittävimmät ovat päätökset Yppärin koulun ja Pyhäjokitalon rakentamisesta. Mo-
lemmat päätökset perustuvat siihen yhteiseen uskoon ja luottamukseen, että Pyhäjoen kunta on 
tulevaisuudessakin hyvä paikka asua, yrittää ja kasvattaa uusia sukupolvia.

10. Pyhäjoen Kuulumiset on todella tärkeä ja tarpeellinen. Kuntalaiset saavat tietoa kuntaa kuulu-
vista asioista. Lukio ja sen kehittäminen kansainväisyyteen on tärkeää.
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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

ANNALANKANGAS – JÄRVISUO ASEMAKAAVAN MUUTOS, 
KORTTELEISSA 602-603

Pyhäjoen kunta ilmoittaa asemakaavan muutoksen käynnistymisestä, 
jonka ensimmäisenä vaiheena tulee vireille hankkeen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (OAS päivämäärällä 27.3.2017).
Pyhäjoen kunnanhallitus päätti kaavoittamisen käynnistymisestä 
27.3.2017 § 113.

Suunnittelualueen pinta-ala on n 10,5 ha ja rajaus näkyy alla olevassa 
kuvassa

Annalankangas – Järvisuo teollisuusalueen asemakaavan muutoksen OAS 
pidetään MRL:n 63 §:ssä säädetyllä tavalla nähtävillä 4.4.2017 alkaen koko 
kaavoitusprosessin ajan Pyhäjoen kunnantalon ilmoitustaululla ja inter-
netissä osoitteessa www.pyhajoki.� 

Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Pirkko Tuuttila puh 040 359 6014.

27.03.2017
Kunnanhallitus

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

www.pyhajoki.fi

       KUULUTUS

SAARENALUE - KOULUKESKUKSEN ASEMAKAAVAN 
MUUTOS, KORTTELEISSA 125(osa), 130(osa), 501 ja 503(osa)

Pyhäjoen kunta ilmoittaa asemakaavan muutoksen käynnistymisestä, 
jonka ensimmäisenä vaiheena tulee vireille hankkeen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (OAS päivämäärällä 27.3.2017).
Pyhäjoen kunnanhallitus päätti kaavoittamisen käynnistymisestä 
27.3.2017 § 114.

Suunnittelualueen pinta-ala on n 8,4 ha ja rajaus näkyy alla olevassa 
kuvassa

Saarenalueen koulukeskuksen asemakaavan muutoksen OAS pidetään 
MRL:n 63 §:ssä säädetyllä tavalla nähtävillä 4.4.2017 alkaen koko kaavoi-
tusprosessin ajan Pyhäjoen kunnantalon ilmoitustaululla ja internetissä 
osoitteessa www.pyhajoki.� 

Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Pirkko Tuuttila puh 040 359 6014.

27.03.2017
Kunnanhallitus



                                                                                                                                           P y h ä j o e n  K u u l u m i s e t  – 1 . 4 . 2 0 17 sivu 5

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.

Keskusta 2017

KESKUSTASSA VAIKUTAT

Kuntavaalit 9.4.2017. Ennakkoäänestys 29.3.-4.4.2017

Olemme valmiina. Sinä päätät.
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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. 0414709900

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. 0405845816

Keskusta 2017
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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
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

Keskusta 2017
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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.)
52-v.
Syntynyt Pyhäjoelle Pirttikoskella, asunut 

muualla muutaman vuoden ja tullut taas ta-
kaisin Pirttikosken kautta keskustaan.

Perheeseeni kuuluu avopuoliso, 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
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Parhalahdella vietetään taas 
pääsiäistä tapahtuman merkeis-
sä.

Tapahtuma alkaa Parhalah-
dentie 182:ssa 15.4 klo 12. 
Ensimmäisenä tapahtumassa on 
trullikilpailut lapsille.

Kolme parasta palkitaan eri-
koispalkinnoin, kaikille kisassa 

mukana oleville on tarjolla suk-
laamunia. Lapsille on tapahtu-
ma-alueella myös leikkimökki ja 
pihakeinu. Omia leikkikaluja voi 
ottaa mukaan. Frisbeegolfiakin 
voi kokeilla.

Tapahtuma jatkuu klo 14 We-
bIdol Finland Karaoke 2017 

osakilpailulla WebIdol Fin-
land kisassa lauletaan kilpaa 
karaokea,  sarjoja on naisille 
ja miehille. WebIdol Finland 
loppukilpailu on Pekan Päivi-
en aikaan 1.7. Raahessa. Kisat 
hoitaa Karstudio. Tapahtumaan 
voi tulla myymään tavaroitaan 
omilta myyntipöydiltä. Paikka-
maksua ei ole. Tarjolla on mak-
karaa, kahvia, arpoja ja pientä 
purtavaakin. Pihaan on tehty 
makkarapaikka, jossa voi grilla-
ta nuotion loimussa myös omia 
makkaroitaan. Paikkavarauksia 
ja etukäteistiedusteluja voi teh-
dä numerosta 040-9379600. 
Tapahtumajärjestäjät toivotta-
vat kaikki tervetulleiksi tapah-
tumaan.

Kesällä 1974 pyhäjokiset su-
rivat tulipalossa tuhoutunut-
ta kirkkoaan. Reilu 40 vuot-
ta myöhemmin, pääsiäisenä 
2016, ylivieskalaiset kokivat 
saman menetyksen surun, kun 
yli 200 vuotta ylivieskalaisia 
palvellut kirkko paloi tuhopol-
ton seurauksena maan tasalle. 
Varsinkin Pyhäjoen vanhempi 
väki pystyi hyvin samaistumaan 
ylivieskalaisten tuntemuksiin 
kirkkopalon jälkeen. Tästä sa-
maistumisen kokemuksesta 
syntyi pyhäjokisilla muusikoilla 
halu pistää kortensa kekoon 
Ylivieskan kirkkotalkoiden hy-
väksi. Konsertissa kuullaankin 
monipuolinen kattaus pyhäjo-
kista musiikkiosaamista.

Pyhäjoen kirkossa sunnuntai-

na 2.4. klo 14 järjestettävään 
konserttiin on ilmoittautunut 
mukaan runsaslukuinen määrä 
pyhäjokisia soittajia ja laula-
jia. Esiintymässä ovat Saaren 
alakoulun kuoro, Pyhäjoen 
seurakunnan lapsikuoro ja 
kirkkokuoro, Eläkeliiton kuoro 
Harmaahapset, kansanmusiik-
kiyhtye Vanhat Harput, pyhä-
jokis-raahelainen cover-bändi 
Muistihäiriö, irlantilaista kan-
sanmusiikkia soittava Young 
man’s misery sekä The Voice of 
Finland -ohjelmassakin mukana 
ollut Marja ”Maikki” Pisilä. 
Ylivieskan kirkkovaltuuston pu-
heenjohtaja Kalle Luhtasela 
pitää puheen. Konsertissa kerä-
tään kolehti Ylivieskan Kirkko-
talakoiden hyväksi.

Pyhäjokiset muusikot
konsertoivat Ylivieskan 
Kirkkotalakoiden hyväksi

Parhalahdella 
Pääsiäistapahtuma 15.4 klo 12 – 17

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

23

SINÄ PÄÄTÄT
*Miltä Pyhäjoella näyttää
*Miten kunta kehittyy
*Miten täällä asutaan
*Mitä koulumme tarjoavat

Tässä hyvä ehdokas

    Risto Kittilä                                         
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PÄÄTOIMITTAJAT
Sari Hidén

Arvo Helanti

TOIMITUS

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 
(14) ilmestyy 
 >>  lauantaina 8.4.2017

Aineisto toimitettava 
 >>  tiistaina4.4.2017 
 klo 17.00 mennessä

Painosmäärä 
 >>  vko 13:2600 kpl 
 >>  vko 14:2600 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

50

60

0,40

Eläkeliiton Pyhäjoen yhdis-
tys ry

3.4. Vapaaehtoisten toiminta-
piiri Iltaruskossa klo 11.00

3.4. Naisten juttutupa klo 
12.00 Iltaruskossa

3.4. Äijäkööri Iltaruskossa klo 
18.00

6.4. Karaokekerho Iltaruskos-
sa klo 17.00

10.4. Harmaahapset Iltarus-
kossa klo 18.00

11.4. Päiväkahvit Seurakunta 
talolla klo 12.00. Mukana Op:n 
lakimies Jenni Mäkipetäjä ker-
tomassa edunvalvonta ja testa-
menttiasioista.

Lisätietoja toiminnasta www.
elakeliitto.fi/pyhajoki

Keskusta Yppärin kyläma-
jan tilaisuus su 2.4. klo 11-13. 
Huom. Muuttunut aika.

Tervetuloa!
Pyhäjoen maa- ja kotita-

lousnaiset  Kökkä torstaina  
6.4.2017 klo 18.30 Metsästys-
majalla. Pirkko ja Aino  vastaa-

vat illan ohjelmasta! Tervetuloa!
Pyhäjoen SILMU
Tapaamme 04.4.2017 kello 

12.00 Helinä ja Tapio Ollilalla.
Tervetuloa!

Sotainvalidien Pohjois-Poh-
janmaan piiri ry Piirin liikun-
ta- ja ulkoilu päivä Oulaisissa 
Taukokankaalla to 19.4.2017 
alkaen kahvituksella klo 9.00. 
Ohjelmasta vastaa Taukokan-
gas. Ruokailun ja kyydityksen 
varaamiseksi ilmoittautumiset 
4.4 mennessä p.044 0330540 
Eija-Liisa

Yppärin maa- ja kotitalous-
naiset Uinnin tekniikkakurssi 
alkaa. Ensimmäinen kerta Raa-
hessa lauantaina 8.4. klo 13. 
Lisätiedot blogissa ypparinnai-
set.blogspot.fi Tule rohkeasti 
mukaan! Ilmoittautumiset Aino-
Riikalle p. 0442623659

Vapakalastusjaosto Jäsenten 
välinen pilkkikilpailu su 9.4. klo 
9.00 kokoontuminen shellille.

Kastettu: Antto Joosua Aittola
Konsertti Ylivieskan kirkkotalakoitten hyväksi su 2.4. klo 

14. Saaren alakoulun kuoro, seurakunnan lapsikuoro ja kirkko-
kuoro, Marja ”Maikki” Pisilä, Harmaahapset, Young man ś mise-
ry, Vanhat harput, Muistihäiriö. Puhe Ylivieskan kirkkovaltuus-
ton puheenjohtaja Kalle Luhtasela.  Vapaa pääsy tervetuloa ! 
Kolehti.

Messu su 2.4. klo 18. Saarna Maija Rostedt. Lähetyskahvila.
Raamattupiiri ma 3.4. klo 18 Sarpatissa.
Perhekerho ke 5.4. klo 10. Vaate-esittely. 
Ystäväkerho seurakuntatalolla ke 5.4. klo 12. Ensiapuasioista 

kertoo Marjo Luoto-Harjuhaahto. 
Kirkkokuoro ke 5.4. klo 18.30 srk-talolla.
Lapsikuorot :  to 6.4. klo 11 Yppärissä  ja to 6.4. klo 12.15 

Parhalahdella.
Perhejumalanpalvelus ja vauvakirkko su 9.4. klo 11. Vauva-

kirkossa jaetaan vuoden aikana kastettujen kastelehdet, Muska-
rilaiset avustaa. Jp:n jälkeen YV -kävely sekä pitsaa, jäätelökah-
vit ja pilttiä seurakuntatalolla. Hinta 10 €/hlö ja 20 € / perhe. 
Arvontaa, voittona keväinen kassi herkuilla.   

TULOSSA:
Ystäväkerhon retki Oulaisiin ke 19.4. klo 10-15. Lähtö seura-

kuntatalolta klo 10. Ruokailu Oulaisissa ruokala Helmessä, jon-
ka jälkeen vierailu seurakuntatalolla Oulaisten kerhon vieraaksi; 
kahvit ja ohjelmaa, arvontaa. Kirkon esittely. Retken hinta 15 €  
kerholaiset, 20 €  muut (sisältää ruoan ja matkan). Ilmottautu-
minen 12.4. mennessä Mirjalle p.050-4929250.

RY:  
Raamattuluokka la 1.4. klo 19.30 Timo Impolalla.
Pyhäkoulut su 2.4. klo 12 Arttu Pisilällä ja Eeva ja Joel Nuo-

ralalla.
Hartaus ti 4.4. klo 13.30 Jokikartanossa, Eero Pisilä.
Naistenilta to 6.4. klo 18.30 Anja Impolalla.
Kerho pe 7.4. klo 17 ry:llä.
Raamattuluokka la 8.4. klo 19.30 Timo Lehtelällä.
Seurat su 9.4. klo 16 ry:llä, Lauri Karhumaa, Mauno Isopah-

kala.

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 yhteyden papistoon: kirkkoherra 

Jukka Malinen p. 040 505 0016 tai seurakuntapastori Olli Luh-
tasela p. 050 328 8107. 

Kirkko, seurakuntatalo, kirkkoherranvirasto, taloustoimisto ja 
Sarpatti sijaitsevat kaikki osoitteessa Vanhatie 27, 86100 Py-
häjoki.

LC Pyhäjoki-Merijärvi 
järjestääkesärenkaiden 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
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Parhalahden entisessä kir-
jastossa tuoksuu kahvi ja pulla 
maanantaisin, kun iloiset po-
rinapiiriläiset kokoontuvat. Pa-
rin tunnin aikana vaihdetaan 
kuulumisia, tehdään käsitöitä 

tai vain nautitaan hyvästä seu-
rasta. Hiljaisia hetkiä ei täällä 
tunneta. Neljässä vuodessa ko-
koontujien määrä on tuplaantu-
nut ja parhaimmillaan mukana 
on 12 henkeä. - Parasta täällä 

on se, että pääsee juttelemaan 
ja tapaamaan ihmisiä, sanoo 
Leena Mattila ja muut ovat sa-
maa mieltä. 

Olen 39- vuotias linja-autonkuljettaja, mut-
ta tällä hetkellä opiskelen ajoneuvoyhdistel-
mänkuljettajaksi. Kuulun myös AKT:hen.

Perheeseeni kuuluu vaimo, kolme lasta sekä 
lemmikkejä.

Olen suvaitsevaisuuden, tasa-arvon, toisten 
kunnioittamisen kannattaja josta minulla on 
yli 10 vuoden kokemus.

Haluaisin, että Pyhäjoella olisi toimivat ter-
veyspalvelut jatkossakin. Eläimille turvattava 
tarvittavat eläinlääkäripalvelut. Varhaiskas-
vatuksessa turvattava päivähoidon saanti ja 
tilojen reilu kapasiteetti tulevaisuudessa. Pe-
rus ja lukio-opetuksessa avainasemassa ovat 
opetustilojen ilmanlaatu ja tarvittaessa uusi-
en tilojen rakentaminen.

Investointeja tehdessä käytettävä pääasias-
sa paikallisia yrityksiä.

Puh. 0415742039

Parhalahden porinapiiri 
kokoontuu kerran viikossa 

Kuntavaalit sunnuntaina 9.4.
Käytä äänioikeuttasi!

Tellervo Krekelä, Liisa Oja, Elina Sillanpää, Sylvi Sarpola, Impi Silvola, Kirsti Virkkunen sekä
Anna-Leena Kittilä, Hilkka Haarakangas ja Leena Mattila.

MATISTA SANOTTUA
- Tehnyt Pyhäjoen kehittämiseksi todella paljon.
- Tuntee kunnan toiminnan ja asiat läpikotaisin.
- Yhteistyön rakentaja.
- Laajat verkostot naapurikuntiin, elinkeinoelämään, maakunnan
  vaikuttajiin ja valtionhallintoon.
- Vastuunkantaja vaikeissakin asioissa.

Ylisanojako? Ei meistä.
Tarvitsemme Matin jatkamaan määrätietoista kehitystyötä.

Matin tukiryhmä

Matti 
Pahkala
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