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Näin kysyttiin suurelta joukolta 
kirkkomme papistoa erään pää-
siäisen aikaan. Vastauksissa ko-
rostui se, kuinka Jeesus puuttui-
si ankarastikin yhteiskunnallisiin 
epäkohtiin ja vaatisi monen-
laisia humaaneja uudistuksia. 
Monet kertoivat, miten Jeesus 
kulkisi hyljeksittyjen keskellä ja 
kiinnittäisi huomion köyhyy-
teen ja ajaisi ihmisarvon asiaa. 
Kyselyn uutisoinnissa tuli esille 
ennen kaikkea, mitä tämän ajan 
ihmiset itse toivovat ja pitävät 
tärkeänä. Näin me ajattelemme, 
mutta kuinka vähän teemme 
ja olemme valmiit luopumaan 
omastamme. Me odotamme ju-
malallista puuttumista asioihin.

Jeesuksesta tahdotaan teh-
dä ajallisen elämän messias ja 
olojen parantaja - sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden esitais-
telija ja kaikkien ihmisten omien 
mielipiteiden mukaisen elämän 
puolestapuhuja. Halutaan tulla 
ikäänkin nykyajan ihmistä lä-
helle. 

Olisiko tällaiseen Jeesukseen 
helpompi uskoa? Tämän päivän 
ihminenhän esittää esteeksi us-
komiselle sen, että tässä maail-
massa on niin paljon epäoikeu-
denmukaisuutta, riitaa, sotia 
ja väärinkäytöksiä. Kristillinen 
kirkkokin on liian etäällä ihmi-

sestä he sanovat.
Jeesuksen aikanakin ihmiset 

toivoivat Jeesuksen parantavan 
ajallisen elämän olosuhteita. 
Silloin, kun he olivat saaneet 
kokea erämaassa ruokaihmeen, 
halusivat he tehdä Jeesukses-
ta kuninkaan. Emmauksen tien 
kulkijat pettyneinä sanoivat, 
kun olivat nähneet, miten Jee-
sus ristiinnaulittiin ja kuoli: ”Me 
olimme eläneet siinä toivossa, 
että hän olisi se joka lunastaa 
Israelin.”

Kuinka vaikea meidän onkaan 
hyväksyä totuutta. Tässä maa-
ilmassa joudumme loppuun asti 
elämään kaiken epäoikeuden-
mukaisuuden, rikkinäisyyden ja 
puutteen keskellä. Ihminen ei 
muutu paremmaksi. Me ihmiset 
olemme syntisiä. Juuri meidän 
syntiemme tähden Jeesus joutui 
kulkemaan hylättynä ja häväis-
tynä ristin tien ja kuolemaan.

Otsikon kysymys sisälsi kui-
tenkin suuren virheen. ”Jos 
Jeesus eläisi.” Kyllä Jeesus elää 
ja vaikuttaa tässä maailmassa. 
Pääsiäisyönä Hän voitti kuole-
man ylösnousemuksellaan. Hän 
on Isän oikealla puolella taivaan 
kunniassa, mutta hän on myös 
omiensa keskellä. Seurakunta 
on Kristuksen ruumis ja Kristus 
on siellä, missä häneen uskovat 

ovat. Kristus on siellä, missä 
kaksi tai kolme on koolla hä-
nen nimessään ja hän on läsnä 
ehtoollisen ateriassa, leivässä ja 
viinissä, missä saamme nauttia 
hänen ruumiinsa ja verensä us-
kon vahvistukseksi.

Jeesus sanoi ruokaihmeen 
kokeneille ja sanoo meillekin 
tänään: ”Älkää tavoitelko katoa-
vaa ruokaa, vaan katoamatonta, 
sitä, joka antaa iankaikkisen elä-
män. Sitä antaa teille Ihmisen 
Poika” (Joh 8:27). Tässä sanas-
sa on huomattava, että Jeesus 
ei ainoastaan kerran antanut 
katoamatonta leipää, vaan an-
taa sitä yhä.

Emme siis ole jonkin kuolleen 
ideologian uskojia, vaan olem-
me Ylösnousseen elämän Her-
ran seurassa. Hän kohtaa yhä 
anteeksiantavalla rakkaudellaan 
syntinsä tuntevaa. Kristillinen 
seurakunta, Jumalan valtakunta, 
Kristuksen suuna julistaa syn-
tien anteeksiantamuksen ja näin 
elävä Jeesus antaa iankaikkisen 
elämän niille, jotka uskovat.

Hyvää ja siunattua pääsiäistä, 
Jeesuksen Kristuksen ylösnou-
semusjuhlaa

Jukka Malinen

Jos Jeesus eläisi, mihin 
epäkohtiin Jeesus puut-
tuisi juuri nyt?

MILJA KAURALA

Pääsiäinen on kevään juhla, 
johon kuuluu monia kristillisiä 
ja pakanallisia perinteitä. Mo-
nille rairuohon kasvattaminen, 
pajunkissojen aukeaminen ja 
pääsiäismunien koristelu viesti-
vät pääsiäisen ja kevään tulos-
ta. “Meillä pääsiäisen viettoon 
kuuluu elementtejä molemmis-
ta. Pääsiäisjuhlaa ennakoivat 
monet valmistelut ja odotuksen 
aika. Juhlaan kuuluvat myös tie-
tyt erityisherkut”, kertoo Jo-
hanna Karjaluoto. 

Johannan perheessä pääsiäi-
senä vietetään aikaa yhdessä, 
ulkoillaan ja osallistutaan pääsi-
äistapahtumiin: ”Usein tapaam-
me sukulaisia ja ystäviä. Joskus 
on tehty myös hiihto- ja lasket-
teluretkiä. Pääsiäinen merkitsee 

myös kevään alkamista. Se on 
tärkeä ja odotettu huokaisu-
hetki ennen opettajan lukukau-
den viimeisiä koitoksia.” 

”Pääsiäinen on minulle kirkko-
vuoden juhlista tärkein ja pyrin 
osallistumaan hiljaisen viikon 
tapahtumiin kirkossa. Se on 
myös henkilökohtaista itsetut-
kiskelun ja hiljentymisen aikaa, 
sillä pääsiäiseen liittyy monia 
muistoja itselle rakkaista, jo 
edesmenneistä ihmisistä”, Jo-
hanna miettii. 

Maallisemmista perinteistä 
kotiseutumme kokko- ja trul-
liperinne on myös Johannan 
mieleen: “Muistan, miten kul-
jimme pikkunoitina päiväko-
ti- ja kouluaikana ja kiersimme 
kavereiden kanssa eri kylien 

suurilla kokoilla.” Pääsiäisenä 
tarkkaillaan kevään merkkejä: 
lumi- ja jäätilannetta, muutto-
lintujen saapumista ja pajunkis-
soja. ”Perheessäni pääsiäisenä 
on aina retkeilty ja ulkoiltu yh-
dessä koko perheen voimin.”

Pääsiäisenä askarrellaan mo-
nenlaisia koristeita: kransseja, 
kortteja, tipuja ja pupuja. Pää-
siäisruoho kylvetään yleensä 
isovanhempien luona kotipellon 
ohrista: ”Tärkeä pääsiäiseen 
kuuluva perinne meillä on vir-
pominen, jota varten askar-
rellaan suuri määrä höyhenillä 
ja nauhoilla koristeltuja oksia. 
Joskus on myös piiloteltu pää-
siäismunia.”

Pääsiäinen on kevään juhla, ja 
sisustustekstiilien värit vaihtu-

vat Johannan kotona värikkääm-
miksi ja iloisemmiksi: ”Tärkeitä 
tunnelmanluojia ovat lasten 
askartelujen lisäksi kukat, rai-
ruoho ja muutamat perinteiset, 
vaalitut pääsiäiskoristeet.”

Ainut pakollinen pääsiäis-
herkku perheessä on mämmi. 
Johannan nuorin tytär viettää 
syntymäpäiväänsä maalis-huh-
tikuun vaihteessa, ja siksi he 
harvemmin leipovat makeita 
pääsiäisleivonnaisia, rahkapullia 
lukuun ottamatta. Jälkiruokana 
maistuvat mämmin ohella rahka 
ja hedelmäsalaatti: “Suklaiset 
pääsiäismunat maistuvat sekä 
aikuisille että lapsille.”

Pääsiäisenä juhlitaan kevättä

Johanna eskarilaisena lähdössä virpomaan Tessu-koiransa kanssa.

Johannan tyttärien trullimuotia vuodelta 2014. 
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Partioviikko lähestyy, olet-
ko valmiina? Partio on huikea 
harrastus: siksi Hanhikiven 
Kiertäjät haluavat tarjota kai-
kille mahdollisuuden tutustua 
partiotoimintaan. Partioviikolla 
järjestämme siis kevättempauk-
sen, jonne koko kylä on terve-
tullut! Keskiviikkona 19.4. klo 
16 alkaen tarjolla on toimintaa 
monenikäisille, alakouluikäisis-
tä aina lukiolaisiin ja aikuisiin. 
Ympäri kylää on muutama eri-

lainen rasti, joita kiertämällä 
pääsee täyttämään ‘vohvelipas-
sin’; lopuksi tietenkin ansaitsee 
vohvelin. HaKilaiset toivottavat 
kaikki kylän asukit - ja tietysti 
muutkin ei niin vakavaan illan-
viettoon partiolaisten tapaan. 
Mukana on paljon hauskoja jut-
tuja sekä tietysti syötävää. 

Kaikki mukaan! Aloitus liu-
kuvasti Puhtolasta klo 16.00-
16.30, ja yhteinen lopetus pe-

rinteisellä iltanuotiolla klo 18 
eteenpäin. Puhtolassa on koko 
päivän pystyssä partioinfo, mis-
tä saa tietoa partiosta, voi tulla 
juttelemaan tai ihan vaan hen-
gailemaan.

Partiolaisten kevättempaus!

Huhtikuussa kirjaston galleriassa 
nähdään pyhäjokisen Sara Tuik-
kalan taidetta: ma, to 11-16, ti, 
ke, pe 11-20, pääsiäisenä suljet-
tu. Tervetuloa!

Vaalivirkailijat Saaren koulun nuorisovaaleissa. Vasemmalta oppilaskunnan pu-
heenjohtaja Aatu Lindelä ja kokousvastaava Ville Raappana.

Nuorisovaalit Saaren koululla. Juho Hummasti äänestää.

Nuorisovaalit 
Saaren koululla

Puhtolassa 19.4. klo 16 alkaen

Ohjelmaa:
Trangiapoppareita
Opi partioslangia
Leikkejä
Ynnä muuta...

Kerää kolme lei-
maa rasteilta, ja 
lunasta vohveli 
Puhtolasta!

Aikataulu:

16. 00- 16.30 Liukuva 
aloitus

16.00 - 18.00 Kiertelyä 
rasteilla & vohveleita ja 
vapaata oleskelua Puhto-
lassa

18.00 Vohvelibaari sulkeu-
tuu & Iltanuotio

Partioviikon 
kevättempaus!

Hanhikiven Kiertäjät järjestävät:

Tule tutustumaan partioon ja viettämään ren-
toa iltapäivää hyvissä tunnelmissa. Päivä hui-
pentuu yhteiseen iltanuotioon klo 18, jonne 
ovat tervetulleita niin partiolaiset perheineen 
ja kaikki mukaan haluavat! Mitä on tämän päivän partio?



                                                                                                                                           P y h ä j o e n  K u u l u m i s e t  – 8 . 4 . 2 0 17 sivu 3

48

Äänestäjä ! Varmistathan sen, 
että oikeusturvasi toteutuu TS, 
että tunnet ehdokkaasi arvot ja 
linjan pysyvyyden ja sen. ettei 
äänesi mene puolueen peliväli-
neeksi. Rakennetaan Pyhäjokea 
niin, että sen talous on kunnossa, 
joka mahdollistaa palvelut kaikille, 
niin täällä on heikoimmankin hyvä 
olla ettei lapsi, ei vanhus jää ilman 
hoivaa. Pyhäjokea, joka mahdol-
listaa lisäksi tiestön ym palvelut 
niin,että kehdataan Jaakko Jukkola 
48 sanoa, olen PYHÄJOELTA.

Äänestäjä! 

Jaakko Jukkola48
Valitsijayhdistys

Oulun hiippakunnallisen virsi-
visan voittajajoukkueeksi vali-
koitu Haukiputaan koulun 4B-
luokan joukkue, jonka nimi on 
Nimetön.

Kisaan osallistui yhteensä 
13 joukkuetta ympäri Oulun 
hiippakuntaa. Toiseksi kisassa 
tulivat Virsipossut Haapajär-
veltä ja kolmanneksi Maukkaat 
mansikat Pyhäjoelta. Hauki-
putaan joukkue pääsee 4.5. 
pidettävään valtakunnalliseen 
virsivisanfinaaliin, joka pidetään 
Tampereella. Hiippakunnallisen 
kisan palkinnot ovat: 1. sija 300 

euro, 2. sija 125 euroa ja 3. sija 
75 euroa. 

Tuomaristo puheenjohtaja, 
haukiputaalainen dir.mus. Pek-
ka Manninen kertoi iloisena, 
että perinteiset yhteislaulut 
ja virret ovat jälleen suosios-
sa. Tuomarit kuulivat todella 
laadukasta koululaisten laulua. 
Tuomariston muut jäsenet oli-
vat kanttorit Taru Pisto ja Kai-
sa Säkkinen.

VIRSIVISA - Oulun hiip-
pakunnallisen virsivisan 
kolmas sija Pyhäjoelle

 Vasemmalla kuvassa Inga-Lotta Niskanen, keskellä Niina 
Nauha, oikealla Loviisa Eskola. Parhalahden koululaiset 
osaavat laulaa virsiä.

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 URHEILIJAT RY
Sääntömääräinen Kevätkokous 21.4 klo 

19.00
Viirretjärventie 11

Tervetuloa.

Mohammad Sharifi on aloit-
tanut yrittäjänä Pyhäjoen Mar-
mariksessa lokakuussa 2016. 
Yrittäjä ja yksi työntekijä val-
mistavat tuttuun tapaan pitsaa, 
kebab- ja salaattiannoksia sekä 
hampurilaisaterioita.

Sharifi kertoo asuvansa Raa-

hessa vaimonsa ja kahden lap-
sensa kanssa, mutta muutto 
Pyhäjoellekaan ei ole poissul-
jettu vaihtoehto. 18-vuotiaana 
Suomeen asettunut mies puhuu 
sujuvaa suomea. Hänen juuren-
sa ovat Iranissa. Suomessa hän 
viihtyy hyvin ja pitää pyhäjoki-

sia mukavina ja rauhallisina asi-
akkaina.

Jatkossa on suunnitelmissa 
tuoda jotain uutta ravintolan 
tarjontaan, mutta mitä, sitä 
aurinkoisesti hymyilevä mies ei 
ihan vielä suostu paljastamaan. 

Pyhäjoen Marmaris on saa-
nut uuden yrittäjän
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Matti 
Pahkala

31

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

On kunnan päättäjistä kiinni, 
tarjotaanko oppimiseen tukea ja laatua.

Koulutuksen kohtalo ratkaistaan 
kuntavaaleissa.

Anna äänesi koulutuksen puolustajalle!

         OAJ Pyhäjoen opettajien paikallisyhdistys



                                                                                                                                           P y h ä j o e n  K u u l u m i s e t  – 8 . 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
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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
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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
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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UUSI KAHVILA-RAVINTOLA  
avaa ovensa maanantaina 10.4. 

Koko päivän tarjolla ilmaiseksi 

kahvia, teetä, mehua ja kakkua!

Avajaisviikon tarjouksena 

klo 10.30–15.00 tarjoiltava 

lounasbu�et 8 euroa 
(norm. 9,50 euroa)

VANHATIE 44 L1, PYHÄJOKI
AVOINNA MALA 8.0017.00
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RUUANJAKO 
ti 11.4. klo. 17.00 Iltaruskossa, Pappilantie 3

PAKASTERUOKAA ja LEIPÄÄ
RUOKA-APUA TARVITSEVILLE

TERVETULOA!
ota oma kassi mukaan

järj. Pyhäjoen seurakunta ja Helluntaisrk

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

www.pyhajoki.fi

PYHÄJOEN KUNNAN ALUEEN YKSITYISTEIDEN KESÄKUNNOSSAP-
ITOAVUSTUSTEN HAKEMINEN
Avustusten hakuaika alkaa 18.4.2017 ja päättyy 31.10.2017

Tekninen lautakunta tiedottaa yksityisteiden ylläpidon kesäajan 
kunnossapitoon liittyvien avustusten hakuajan alkamisesta 8.4.2017 
Pyhäjoen kunnan Kuulumiset lehdessä teknisen lautakunnan 
päätöksen 30.3.2017 mukaisesti.
Yksityistie avustusten periaate on, että yksityistiehoitokunnat 
maksavat itse 100 % kesäkunnossapidosta ja kunta antaa esitettyä, 
maksettua laskua vastaan avustusta 50 %.
Yksityisteiden kesäkunnossapitoavustusta hakevien tiekunnallisten 
/ talokohtaisten yksityisteiden pitää olla teknisen lautakunnan 
hyväksymillä yksityistielistoilla, jotka on päivätty 31.12.2016 ennen 
kuin kunnan avustusta pystyy saamaan. 
Uusia yksityisteitä otetaan teknisen lautakunnan yksityistielistoille 
mukaan, jos ne täyttävät teknisen lautakunnan asettamat ehdot: 
yksityistie johtaa pysyvälle, ympärivuotisessä asumisen käytössä 
olevalle asunnolle, yksityistien järjestäytyminen ja yksiköinti on 
tehty ja dokumentit esitetään tekniselle lautakunnalle. Kunta ei 
anna avustusta metsäautoteille eikä kesämökkiteille.
Tiehoitokuntia ja talokohtaisten yksityisteiden omistajia pyydetään 
keräämään kaikki maksetut kuitit yhteen kesäkunnossapitoavustuk-
seen, joka jätetään yhdellä kerralla samaan yksityistiehen kohdistu-
vana tekniselle osastolle 31.10.2017 mennessä.
Tekninen lautakunta noudattaa Pyhäjoen kunnan hyväksyttyä 
tiedotusohjetta, jossa on julkinen kuulutus Kuulumiset lehdessä, 
kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla.
Tekninen lautakunta ei tiedota kesäkunnossapitoavustuksista 
erikseen yksityisteiden omistajille tai tiehoitokunnille, vaan tiekun-
tien tulee noudattaa teknisen lautakunnan yleisten kuulutusten 
mukaisia ohjeita hakemisen määräajoista ja määräaikojen päätty-
misestä ym kriteereistä.
Hyväksyttäviä avustettavia töitä: kevättyöt sorakulutuskerroksen 
tasaus ja muotoilu, pölynsidonta (suolaus ja kastelu), maakivien 
poisto, kesätyöt, tienvarsien niitto, päällysteiden ja pintausten 
kunnostus ja teko, liikennemerkit ja muut opastelaitteet,  syystyöt 
kulutuskerroksen sorastus, aurausviitoitus.
Yksityisteiden kesäkunnossapitoavustukset on jätettävä Pyhäjoen 
kunnantalon tekniselle osastolle 31.10.2017 mennessä, sen jälkeen 
jätettäviä avustuksia ei enää makseta.
Lisätietoja asiasta antaa kiinteistöpäällikkö Pekka Pelttari puh 040 
359 6052.

30.3.2017
Tekninen lautakunta

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

Sauli ei piipahtanut Pyhäjoella
Kuulumiset ilmestyy todella harvoin huhtikuun ensimmäisenä päivänä. Siksi lehdeltämme jää 
päivään liittyvä narrausmahdollisuus väistämättä pääsääntöisesti väliin. Useimmat lukijamme 
varmasti arvasivat neljännen adjutantin nimestä, että kyseessä oli APRILLIPILA:

45 46 47

42 43 44
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PÄÄTOIMITTAJAT
Sari Hidén

Arvo Helanti

TOIMITUS
Lauri Niemelä

Anna Maximov

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 
(16) ilmestyy 
 >>  lauantaina 22.4.2017

Aineisto toimitettava 
 >>  tiistaina 18.4.2017 
 klo 17.00 mennessä

Painosmäärä 
 >>  vko 14:2600 kpl 
 >>  vko 16:2600 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

Eläkeliitto Pyhäjoen yhdis-
tys ry

10.4. Harmaahapset klo 
18.00 Iltaruskossa

11.4. Päiväkahvit Seurakunta-
talolla klo 12.00. Mukana OP:n 
lakimies Jenni Mäkipetäjä.

18.4. Äijäkööri klo 18.00 Ilta-
ruskossa

Kesäretki 16.-18.7. Saarijär-
velle.  Menomatkalla vierai-
lemme Kaustisilla Eläkeliiton 
kesäpäivillä. Varaukset ja lisä-
tiedot Anna-Liisalta puh. 0400 
778026.

Lisätietoja toiminnasta www.
eläkeliitto.fi/pyhajoki

Hanhikiven Kiertäjät:
Keskiviikkona 19.4. koko ky-

län kevättempaus, aloitus klo 
16.00-16.30 alkaen Puhtolas-
sa. Lopetus yhteiseen iltanuoti-
oon klo 18. Kaikki ovat terve-
tulleita mukaan perheineen! 

Partiolaisten valtakunnallista 
kirkkopyhää vietetään sunnun-
taina 23.4. Ylivieskan kirkon 
raunioilla, messu alkaa klo 12, 
jonka jälkeen kenttälounas. VIP 
18.4.

Pyhäjoen metsästysseura:
hirviporukkaan ilmoittautu-

miset hirvivääpelille 30.4. men-
nessä. Puh. 0400-383858.

Pyhäjoen SILMU
Kokoonnutaan Marmarikseen 

18.4.2017 kello 13.00.
Tervetuloa!
Spr Pyhäjoki:
Seuraava hallituksen kokous 

18.4.2017 klo.17 Puhtolassa. 
Tervetuloa!

Kuollut: Kari Matti Sakari 
Kastelli Parhalahdelta 68v 10kk 
17pv 

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. Arvontaa, voitto-
na keväinen kassi herkuilla.   

Ahtisaarna ma 10.4. klo 19 
kirkossa sekä ti 11.4. klo 19 
Pirttikosken rukoushuoneella. 

Pääsiäishartaus ke 12.4. 
klo 10 srk-talolla lapsiperheil-
le. Perhekerho seur. kerran ke 
19.4. klo 10. 

Kirkkokuoro ke 12.4. klo 18 
ja ke 26.4. klo 18.30.

Hiljaisen viikon virret ke 
12.4. klo 19 kirkossa. Mukana 
kirkkokuoro. 

Lapsikuorot to 13.4. klo 11 
Yppärissä ja klo 12.15 Par-
halahdella.  Ei lapsikuoroja to 
20.4.

Ehtoollishartaus to 13.4. klo 
13 Jokikartanossa.

Kiirastorstain messu to 
13.4. klo 19 kirkossa. Mukana 
nuorten musiikkiryhmä.

Gospelcafe Kiirastorstain 
messun jälkeen (n. klo 20.15) 
ovet avoinna klo 23 asti. 

Sanajumalanpalvelus pe 
14.4. klo 10. Miesten lauluryh-
mä.

Alueellinen Pääsiäislauluilta 
pe 14.4. klo 19 kirkossa. Kahvit 
seurakuntatalolla. 

Messu su 16.4. klo 10. Kirk-
kokuoro. Lähetyskahvila.

Messu ma 17.4. klo 18 kirkos-
sa. Lähetyskahvila.

Ystäväkerhon retki Oulaisiin 
ke 19.4. klo 10-15. Lähtö seu-
rakuntatalolta klo 10. Ruokailu 
Oulaisissa ruokala Helmessä, 
jonka jälkeen vierailu seura-
kuntatalolla Oulaisten kerhon 

vieraaksi; kahvit ja ohjelmaa, ar-
vontaa. Kirkon esittely. Retken 
hinta 15 € kerholaiset, 20 € 

muut (sisältää ruoan ja matkan). 
Ilmottautuminen 12.4. mennes-
sä Mirjalle p.050-4929250.

Sanajumalanpalvelus su 
23.4. klo 10 kirkossa. Lähetys-
kahvila.

Ehtoollismessu su 23.4. klo 
18 kirkossa. 

RY:  
Raamattuluokka la 8.4. klo 

19.30 Timo Lehtelällä.
Seurat su 9.4. klo 16 ry:llä, 

Lauri Karhumaa, Mauno Iso-
pahkala.

Alueellinen pääsiäislauluilta 
pe 14.4. klo 19 kirkossa, kahvit 
srk-talolla.

Pyhäkoulu ja seurat ma 17.4. 
klo 13 ry:llä, Matti Soronen, 
Jouko Piilola.

Kerho pe 21.4. klo 17 ry:llä.
Seurat ja julkaisujen ilta la 

22.4. klo 18 ry:llä, Mikko Han-
hineva.

Kevätseurat su 23.4. klo 13 
ry:llä, Heikki Hyväri, Hannu 
Tornberg.

Ehtoollismessu su 23.4. klo 
18 kirkossa, Jorma Kiviranta, 
kahvit ry:llä.

www.pyhajoenseurakunta.fi   
Kirkkoherranvirasto p. 08-

433 119, avoinna arkena 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. 

Kirkko, seurakuntatalo, kirk-
koherranvirasto, taloustoi-
misto ja Sarpatti sijaitsevat 
kaikki osoitteessa Vanhatie 27, 
86100 Pyhäjoki.

Veteraanipäivä
keskiviikkona 27.4.2017

* klo 11.30 Veteraanijärjestöjen seppeleenlasku 
 sankarihaudoille
* klo 12.00 Ruokailu ja juhla 
 Jokikartanon palvelukeskuksessa
Kyytiä tarvitsevat voivat ottaa yhteyden Pyhäjoen 
taksiin puh. 060030009 ma 25.4. klo 10.00 
mennessä.
Järj. Pyhäjoen kunta, seurakunta ja järjestöt

Tervetuloa

AIHETTA KIITOKSEEN
Kuulumiset julkaisee Aihetta Kiitokseen -palstaa. 

Lukijoilla on mahdollisuus lähettää ilmaiseksi lyhyitä 
viestejä, joissa kiitellään arkipäivän tapahtumia, tekoja 
tai sanoja. Kiitoksen aiheen voi lähettää sähköpostil-
la osoitteeseen sari.hiden@edu.pyhajoki.fi tai käydä 
tuomassa lukiolle. Laita viestiin teksti Aihetta Kiitok-
seen, oma nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi. Kiit-
tää voi nimellä tai nimimerkillä.

MIELIPIDE
Kuulumisten mielipiteet

Mielipidekirjoitusten enimmäismitta on puoli konekirjoitus-
liuskaa. Myös selkeitä käsin kirjoitettuja juttuja voi lähettää 
julkaistavaksi. Mielipiteen kirjoittaminen ei tietenkään maksa 
mitään. Nimimerkkikirjoituksia julkaisemme vain todella poik-
keustapauksissa. Kaikkien kirjoitusten mukana pitää olla kir-
joittajan nimi, osoite ja puhelinnumero. Kirjoitusten valinta, 
otsikointi, muokkaaminen ja lyhentäminen jäävät toimituksen 
tehtäväksi. Tekstejä ei palauteta. 

Mielipiteen voi lähettää sähköpostilla suoraan päätoimittajal-
le sari.hiden@edu.pyhajoki.fi 
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Tarjoukset voimassa to-su 8.-11.9.2016 ellei toisin mainita.

LOPPUVIIKON EDULLISET TARJOUKSET

Tarjoukset ovat voimassa alla olevissa K -Mark eteissa. Katso lisätiedot k-mark et.f i

RS
(6, 63-7,96 /kg)

Ilman K-Plussa-k orttia
3,19/rs (10,6 3-12,76/kg) 

Etu K -Plussa-k ortilla
-3 7%

2 RS
(5,00 /kg)

Yksittäin ja ilman K -Plussa-
korttia 2,9 9/r s (7,48/ kg)

Etu K -Plussa-k ortilla
-3 3%

KP L
(8,54-9 ,96 /kg)

VALIO

300- 350 g

Ilman K-Plussa-k orttia
4,89 /kpl (13,97-16,30/kg)

Etu K -Plussa-k ortilla
-3 8%

ps
(1,49/kg)

1 kg/ps
Espanja

K-Mark et Aittaranta
Joensuu

K-Mark et Omppu
Joensuu

K-Mark et Ankkuri
Joensuu

K-Mark et Pohjanneito
Joensuu

K-Mark et Reijola
Reijola

K-Mark et Uimaharju
Uimaharju

K-Mark et Ylämylly
Ylämylly

K-Mark et Citykumpu
Outokumpu

K-Mark et Eno
Eno

K-Mark et K ontiolahti
Kontiolahti

K-Mark et Marjusk a
Heinävaar a

K-Mark et Neliapila
Liperi

KG

HK

n. 1,5 kg

5 annosta
4-5 porkkanaa
3 perunaa (keltainen pussi)
1 sipuli
pieni pala selleriä tai lanttua
7 dl vettä
1 kana- tai kasvisliemikuutio
1/2-1dl kermaa
1 tl rakuunaa
1 rs marinoimattomia 
broilerin �leesuikaleita
1 rkl öljyä
1 tl currya
1 tl kurkumaa
persiljaa

Valmistus 30 - 60 min
Pese, kuori ja paloittele porkkanat, perunat, sipuli sekä selleri.
Kiehauta vesi. Lisää liemikuutio ja kasvikset. 
Keitä miedolla lämmöllä noin 20 minuuttia, kunnes kasvikset 
ovat kypsiä. Soseuta keitto sauvasekoittimella. Sekoita joukkoon 
kerma ja mausta rakuunalla.
Leikkaa broilerisuikaleet veitsellä pieniksi paloiksi. Kuumenna 
paistinpannulla rasva ja sek oita siihen curry sekä kurkuma.  
Paista broileripalat mauste-öljyseoksessa kypsiksi.
Annostele br oilerit keiton päälle ja ripottele pinnalle hienon-
nettua persiljaa. T arjoa keitto tuoreiden sämpylöiden ja juuston 
kanssa.

LAITILAN

0,33 l, 12-pack

12-PAC K
(3,32 /l)
sis. pantit 1,80

Vo imassa  
8. 9. 2016 alkaen

2 RS
(5,00 /kg)
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K-market Eväskontti
Pyhäjoki
P. 0405537110
hanna.marttila@k-market.com

Ark. 8-21
la 8-21
su 10-21
Pääsiäisen aukioloajat:
k-market.�/kaupat/evaskontti

Pääsiäisen suloiset pupupullat
1. Ota pellille sulamaan haluamasi määrä Pirkka vehnäpul-
lia (pakaste). Kun pullat ovat sulaneet,
2. Leikkaa saksilla kaksi lovea pupulle korviksi.
3. Taputtele leikattu reuna ja kärki sormin pyöreäksi, jottei 
pupun korvista tule paistettaessa liian terävät.
4. Paina puutikulla paikka pupun silmille ja upota niihin 
rusinat silmiksi.
5. Voitele pullat kananmunalla. Paista pullat tai sämpylät 
ohjeen mukaisesti, anna jäähtyä ja nauti!

Hyvä pääsäinen on lähellä.
Tarjoukset voimassa 10.4.-16.4.2017 ellei toisin mainita
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SINÄ PÄÄTÄT
*Miltä Pyhäjoella näyttää
*Miten kunta kehittyy
*Miten täällä asutaan
*Mitä koulumme tarjoavat

Tässä hyvä ehdokas

    Risto Kittilä                                         


