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JULIUS YRJÄNÄ

Suomen kunnallisvaalit käy-
tiin sunnuntaina 9. huhtikuuta. 
Pyhäjoen kunnanvaltuustoon 
valittiin 21 edustajaa kolmesta 
puolueesta sekä yhdestä valit-
sijamiesyhdistyksestä. Vanhas-
ta valtuustosta 13 piti edus-
tajapaikkansa; uusia edustajia 
saatiin 8. 

Suurimman puolueen pai-
kan säilytti Keskusta, joka otti 
yhden lisäpaikan ja sai nyt 15 
edustajaa kunnanvaltuustoon. 
Toisena tuleva Vasemmistoliit-
to menetti yhden edustajapai-
kan; puolueella on nyt kolme 
edustajaa. Kokoomus säilytti 
kaksi edellisen kauden edus-
tajaansa. Lisäksi valittiin yksi 
ehdokas valitsijayhdistyksen 
listoilta. Pyhäjoen äänestysak-
tiivisuus oli tänä vuonna 68,3 
prosenttia, joka oli hiukan pa-
rempi kuin edellisissä, vuoden 

2012 kunnallisvaaleissa, joissa 
äänestysprosentti oli 65,7. 

Kolmannen kautensa aloit-
tava valtuutettu, vaalien ää-
nikuningas, Niko Rantanen, 
on erittäin tyytyväinen sekä 
omaansa että Keskustan tu-
lokseen. Rantanen itse keräsi 
ääniä toiseksi eniten: 78 kap-
paletta. Hän odottaa tuleval-
ta valtuustokaudelta avointa 
keskustelua yli puoluerajojen 
- tavoitteena ja unelmana on 
tehdä Pyhäjoesta rohkea, mu-
kautuva sekä hyvällä tavalla 
omaleimainen kunta. Monet 
pienet kunnat ovat viime aikoi-
na uhanneet kuihtua; ongelmat 
ovat koskettaneet myös Pyhä-
jokea: onneksi nykyään vähe-
nevissä määrin. Rantanen on 
iloinen, että kunnassa saadaan 
ratkaista positiivisia ongelmia. 
Pyhäjoki ei kuihdu, vaan kun-
taan saadaan uusia asukkaita, 
rakennetaan asuntoja ja palve-
lut lisääntyvät. 

Vaikka Vasemmistoliitto me-
netti yhden edustajapaikan, 
keräsivät puolueen ehdokkaat 
paljon ääniä. Vaaleissa suu-
rimman äänipotin - 109 ääntä 
- ja äänikuningattaren tittelin 
nappasi Vasemmistoliiton Eija 
Flink. Puolueessa oli myös 
toinen ääniharava, Matti Nou-
siainen, joka keräsi saman ää-
nimäärän kuin Keskustan Niko 
Rantanen, eli 78 ääntä. 

Flink kertoo, että Vasemmis-
toliiton toiveissa on kaksi sivis-
tyslautakuntapaikkaa tulevalle 
kaudelle. Koulut, päiväkodit, 
vapaa-aika ja nuoriso ovat tär-
keitä aiheita. Tärkeää on myös 
pyhäjokisten terveydenhuol-
to, ja sitä myötä kunnan oman 
terveyskeskuksen säilyminen 
laadukkaana. “Itse toivon pää-
seväni myös Raahen seudun 
hyvinvointikuntayhtymän halli-
tukseen, jotta voisin vaikuttaa 
asioihin Jokikartanon sekä Py-

häjoen oman terveyskeskuksen 
puolesta”, Flink mainitsee. 

Kokoomuksen Raino Pelto-
niemi on myös tyytyväinen 
puolueensa tulokseen. Tavoit-
teena oli kahden entisen pai-
kan säilyttäminen; ne säilyivät, 
eikä kolmaskaan paikka jäänyt 
kauaksi. Peltoniemi on tyy-
tyväinen Kokoomuksen me-
nestykseen valtakunnallisesti; 
puolue on suurin kunnallista-
solla. Uuden kauden alkaessa 
Peltoniemi haluaa jatkaa viime 
kauden positiivista kehitystä: 
“Kasvuvoima strategiaa vie-
dään voimakkaasti eteenpäin, 
kaavoitetaan laadukkaita tont-
teja hyödyntäen merta ja jo-
kea. Tavoitteena on tällä kau-
della kunnan väkimäärän kasvu 
neljääntuhanteen, ja sen myötä 
myös palvelutason parantami-
nen.” 

Yksi kunnallisvaalien jälkeen 

keskustelua herättävä aihe on 
kunnanhallituksen, valtuuston 
ja hallituksen puheenjohtaja-
paikat sekä lautakuntapaikat. 
Rantanen kertookin, että hä-
neltä on kysytty paljon ai-
heeseen liittyviä kysymyksiä: 
“Vielä ovat keskustelut kesken. 
Sovussa näitä asioita on aina 
Pyhäjoella tehty ja toivon, että 
niin tehdään nytkin. Toki oma 
vaalitulokseni antaisi mandaa-
tin vaikka mille, mutta vaaka-
kuppiin on omalta osaltani lai-
tettava omat lapseni, vaimoni, 
työni sekä kaikki se muu, jossa 
olen mukana ja vielä muutama 
tulevaisuuden lupauskin. Koen 
siis, että omat vahvuuteni, 
osaamiseni, intoni sekä ajan-
käyttöni ovat parhaimmassa 
käytössä sivistyslautakunnas-
sa.”

Pyhäjoki kasvaa ja kehittyy. 
Valtuutettu Eija Flink odot-
taakin päätöstä uuden Saaren 

koulun asteittaisesta raken-
tamisesta. Koulutus on tärkeä 
osa kunnan kehittymistä. Kaik-
ki valtuutetut pitävätkin koulu-
tusta sekä lapsiin ja nuoriin liit-
tyviä asioita todella tärkeinä. 

Pyhäjoen kunnan on vastat-
tava haasteeseen myös sote-
uudistuksen osalta. ”Kunnan 
talous on tärkeää pitää kun-
nossa”, kommentoi Kokoomuk-
sen valtuutettu Peltoniemi: 
”Soten myötä kunnan vaikutus-
mahdollisuudet näihin asioihin 
tulevat vähentymään. Pyrimme 
siis aktiivisesti vaikuttamaan, 
etteivät pyhäjokisten palvelut 
sote-uudistuksen myötä huo-
none tai kustannukset nouse, 
vaan palvelut paranevat, kuten 
uudistuksen myötä pitäisi ta-
pahtua.”

Pyhäjoen uusi valtuusto on valittu
Koulutus ja sote-palvelut puhuttavat

14 henkilöä Pyhäjoelta
Pyhäjoen kirjasto esittelee 

Suomen 100-vuotisjuhlavuo-
den kunniaksi 14 Pyhäjoelta 
lähtöisin olevaa henkilöä. Kir-
jastossa on esillä joka kuukau-
si kustakin henkilöstä roll up 
-juliste ja mahdollisesti muu-
takin materiaalia.

Margareta Keskitalo os. 
Martinmäki syntyi Pyhäjo-
ella. Myöhemmin hän asui 
Raahessa,  Oulussa, Turussa 
ja Tampereella. Keskitalo suo-
ritti mm. sanomalehtilinjan 
opintoja ja toimi oululaisen 
Kolmiokirjan kustannustoi-
mittajana 1970-luvun alkuun 
saakka. 

Keskitalo toi ensimmäis-
ten joukossa 1960-luvulla 
nuortenkirjallisuuteen yh-
teiskunnallisen tiedostavuu-
den. Romaani Tabut kertoo 
huumeidenkäyttäjistä. Doku-
menttiromaani Liukuhihna-
balladi kertoo Ruotsiin töihin 
lähteneistä nuorista. Kaksi 
viimeistä kirjaa olivat omakus-
tanteina julkaistuja runokirjo-
ja yhdessä Keskitalon tyttä-
ren Leila Tanskasen kanssa.

Kahvila-Ravintola Rahlan 
aloitti toimintansa Pyhäjo-
ella huhtikuun alkupuolel-
la. Lyhyessä ajassa on tullut 
paljon kiitosta, koska tarjolla 
on tuoreista suomalaisista 
raaka-aineista valmistettua 
ruokaa sekä runsaasti glutee-
nittomia ja maidottomia vaih-
toehtoja. Myös kasvisruokai-
lijat on huomioitu. 

Pyhäjoella asuva yrittäjä 
Huong Rahlan-Kallio muut-
ti Suomeen 12 vuotta sitten 
Vietnamista. Kohta puolet 
elämästään Suomessa asunut 
nainen kertoo viihtyvänsä 
hyvin suomalaisessa kulttuu-
rissa, jossa kunnioitetaan toi-
sia ihmisiä ja annetaan tilaa. 
Ainoa, mitä hän kaipaa Viet-
namista, on aurinko. Onnek-
si Suomen kesä tarjoaa pian 
valoa koko talvenkin edestä. 
Silloin Kahvila-Ravintolan va-
likoimiin ovat tulossa muun 
muassa raikkaat ja trendik-
käät smoothiet. 

Kahvila-Ravintola Rahlan 
avattiin Pyhäjoella

Huong Rahlan-Kallio tykkää tehdä ruokaa ja leipoa. Kirjailija Margareta Keskitalon tuotantoon on voinut tutustua 
kirjastossa huhtikuun ajan.
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Eveliina Kanniainen (omaa sukua Pahkala) 
Outokummun kaupungin valtuustoon

Lastentarhanopettaja Eve-
liina Kanniainen on kotoi-
sin Pyhäjoelta ja pääsi yli-
oppilaaksi Pyhäjoen lukiosta 
vuonna 1997. Kuulumiset 
-lehteä hän toimitti koko 
lukioajan hyvin ahkerasti ja 
oli myös kesätöissä lehdes-
sä: ”Kuulumisia tehdessä 
reippaus ja rohkeus kohdata 
erilaisia ihmisiä kasvoivat.” 
Reippautta ja rohkeutta hän 
tarvitsee nytkin, kun aloit-
taa Outokummun kaupun-
gin uutena valtuutettuna: 
”Olen tietysti saanut kotoa 
voimakkaan altistuksen yh-
teisten asioiden hoitoon ja 
maailman parantamista on 
iskän (Pyhäjoen kunnan-
hallituksen puheenjohtajan 
Matti Pahkalan) ja monen 
muunkin kanssa harrastettu 
paljon.” Ilmeisesti muutkin 
ovat sitten havainneet tä-
män taipumuksen ja innos-
tuksen, koska häntä pyydet-
tiin Keskustan ehdokkaaksi. 

”Ensi alkuun ajatus oli, että 
ei ei. Kiinnostusta kyllä on, 
mutta aikaa ei. Meillähän on 
Sampon kanssa kymmenen 
lasta, joista nuorimmainen 
juuri vaalien alla vasta syn-
tyi. Joten tuntui, että mi-
ten minä kaikkeen repeän”, 
Eveliina miettii. No, ajatus 
jäi kuitenkin itämään ja kun 
mies Sampokaan ei torpan-
nut ideaa, niin lopulta pää-
tös syntyi. ”Ei välttämättä 
ihan järkipohjalta vauvahuu-
ruissa, mutta intuitiolla, että 
kerran tämä nyt näin menee, 
niin menköön.” 

”Sen jälkeen, kun päätök-
sen sain tehtyä, ihan innos-
tuin; ihan uusi juttu elämään 
38 -vuotiaana! Mahtavaa! 
Luotan, että asioilla on ta-
pana järjestyä. Ja sen tie-
dän itsestäni, että tarvitsen 
vastapainoa lapsiperhearjen 
pyörittämiseen”, Eveliina 

kertaa. Asiat ovat järjestely-
kysymyksiä – niin hän tuumi, 
ja tässä sitä nyt ollaan. Uusi 
valtuutettu oli tosi iloinen 
kannustuksesta ja luotta-
muksesta ja ajatteli, että ker-
ran muutkin häneen uskovat, 
niin miksipä ei hän itse.

Asioihin voi vaikuttaa

”Kai se yhteiskuntavastuu 
on jokin sisään rakennettu 
ominaisuus, joka tässä iäs-
sä alkaa näköjään nostaa 
päätään (monella muullakin 
ikäiselläni, olen huomannut). 
Koen asian tärkeäksi. Olen 
ollut kaupungilla töissä esi-
koulunopettajana ja jonkin 
verran nähnyt asioita sisäl-
tä päin ja sielläkin on tullut 
ajatuksia, että olisi hyvä lap-
siperheen/kasvattajan näkö-
kulmaa saada päätöksente-
koon”, Eveliina pohtii.

Eveliina sanoo olevansa sen 
verran idealisti ja optimisti, 
että jaksaa uskoa, että asi-
oihin voi vaikuttaa ja että 
positiivisella asenteella ja 
yhteistyöllä kaupungin asioi-
ta saadaan oikeaan suuntaan 
ajettua. Hän toivoo, että 
seuraavalla valtuustokaudel-
la mennään asiat eikä politi-
kointi edellä ja on kiinnostu-
nut olemaan ajan hermolla ja 
asioissa mukana. Hän myös 
tykkää olla ihmisten kanssa 
tekemisissä ja uskoo, että 
pärjää monenlaisten tyyppi-
en kanssa. 

Kanniaiset ovat asuneet 
Outokummussa 12 vuotta. 
Ja siltä näyttää, että siellä 
he tulevaisuudessa nyt asu-
vatkin ja ovat, joten Eveliina 
haluaa olla mukana päättä-
mässä kotikunnan asioista: 
”Lapsiperheenä käytämme 
paljon kaupungin palveluja, 
joten tuntuu luonnolliselta 
olla niistä myös päättämässä 

– omista asioistaan! ”

Koko perheen asia

”Kun ajatus ehdokkuudesta 
alkoi tosissaan itää, kyselin 
lapsilta ja mieheltäni mieli-
piteitä asiaan. Kaikki kan-
nustivat”, Eveliina muistelee. 
Hän muistutteli perhettä 
kyllä siitä, että ne kokousillat 
tarkoittavat sitten koko per-
heen yhteisvastuuta, mutta 
ilmeisesti kukaan ei sitä liian 
suurena uhkana perherau-
halle kokenut. ”Ja voihan se 
olla, että sen verran jo minua 
tuntevat, jotta ymmärtävät 
sen, että tarvitsen vastapai-
noa kotiarjelle. Kotityötkin 
luistavat paljon supsikkaam-
min, kun on välillä saanut 
ajatella ja tehdä jotain ihan 
muuta!”, äiti tunnustaa.  
Mökkihöperyyskin on va-
kava tauti, jos se pääsee 
pahasti etenemään. Lapset 
vaan innoissaan kyselevät, 
milloin äiti lähtee kaupunkiin 
töihin. 

Eihän tällainen onnistuisi 
jääräpäisellä ”teen mitä halu-
an” -asenteella. Tämä on nyt 
tavallaan koko perheen jut-
tu: ”En usko, että lapsille jää 
traumoja siitä, että joutuvat 
osallistumaan kotitöihin ja 
pikkusisarusten hoitoon. Sii-
nä oppii tervettä vastuuta ja 
ihan käytännön taitoja. Täs-
sä on siis ihan kasvatuksel-
linenkin näkökulma. Toivon, 
että lapsilleni myös välittyy 
malli siitä, että asiat parane-
vat tekemällä, ei valittamalla. 
Toivon, että he oppivat luot-
tamaan itseensä ja omiin tai-
toihinsa; uskon, että siinäkin 
vanhempi voi olla mallina.”

Toki Eveliina menee perhe 
edellä politiikkaan. Perhe 
on ykkönen, ja tarvittaessa 
poliitikon ura joustaa. Ajan-
käyttöön liittyvä ajatus pal-

”Olen tietysti saanut kotoa voimakkaan altistuksen yhteisten 
asioiden hoitoon ja maailman parantamista on iskän (Pyhäjoen 
kunnanhallituksen puheenjohtajan Matti Pahkalan) ja monen 
muunkin kanssa harrastettu paljon.”

loista on hänen mielestään 
hyvä: työ, ura, politiikka 
ynnä muut sellaiset ovat ku-
mipalloja. Jos ne tippuvat, ne 
pomppaavat kyllä ylös. Per-
heen pallo on kristallia; sitä 
kannattaa varjella. Tämän 
hän yrittää muistaa: ”Totta 
kai tämä vaatii koko perheel-
tä joustoa, mutta perhehän 
on meidän kaikkien yhteinen, 
ei pelkästään äidin projekti.”

Haluan olla luottamuk-
sen arvoinen

”Tuntui tosi mukavalta että 
minuun uskotaan ja luote-
taan. Haluan tehdä parhaani. 

Kuntalaisten äänitorvenahan 
siellä ollaan, joten yritän par-
haani mukaan keskustella ja 
kuunnella heidän ajatuksiaan 
ja ideoitaan”, Eveliina tun-
nustaa. Hän lähtee innolla 
mukaan, vaikka totta puhuen 
välillä tuli sellainen jännitys-
kin, että huh, mihinhän sitä 
tulikaan mukaan lähdettyä! 
Suurella luottamuksella uusi 
valtuutettu silti suhtautuu 
tähän uuteen tehtävään.

Isä on kannustanut 
paljon

Isä Matti Pahkala on anta-
nut perinnöksi Tamin neu-

von: ”Keep it simply.” Isä on 
myös muistuttanut, että ei 
kannata tekeytyä viisaam-
maksi kuin on. Tyhmiä ky-
symyksiä ei ole. Tosiasia on, 
että moni muukin miettii ja 
ihmettelee samaa asiaa; roh-
kea on se, joka uskaltaa tun-
nustaa, ettei tiedä.  

”Käytännön kuvioista on 
myös ollut puhetta, mutta 
varmasti saan vielä monta 
neuvonantopuhelua ottaa 
Pohjanmaan suuntaan. Kan-
nustusta olen saanut paljon 
ja sitä myöten uskoa omiin 
kykyihin. Kyllähän kotikas-
vatuksella oma osansa taitaa 
tässä olla!”

Ilmaista terveydenhoitoa Pyhäjoella
AARO LEIPÄLÄ 

Keskustelu Sotesta käy 
kuumana. Tuleeko uusi ter-
veydenhoitomalli nykyistä 
kalliimmaksi vai halvemmaksi. 
Mielipiteet eroavat toisistaan 
selvästi. Mutta Pyhäjoel-
la kuitenkin voi terveyttään 
hoitaa myös aivan ilmaisek-
si. Toiminta ei maksa mitään 

palvelun käyttäjälle eikä sen 
tuottajalle.

Pyhäjoen kunta tarjoaa 
mahdollisuuden itse ylläpi-
tää terveyttään osin varmaan 
myös parantua sairauksis-
taan. Monitoimitalon kunto-
sali on eläkeläisten ja työttö-
mien vapaasti käytettävissä 
tiistaisin klo 9-11 ja torstaisin 

klo 13-15. Kuulumiset-leh-
dessä oli aikaisemmin ilmoi-
tus, että tämä mahdollisuus 
loppuisi huhtikuussa. Nyt 
kuitenkin vapaa käyttöoikeus 
on palautettu ja kuntoilua voi 
jatkaa vapun jälkeenkin.

Tällainen toiminta on varma 
keino ylläpitää terveyttä, ja 

se varmasti vähentää yhteis-
kunnan terveydenhoitome-
noja. Koska sali on valmiina, 
sen käyttö ei lisää kunnan 
menoja vaan koituu säästöik-
si tulevaisuudessa. Kiitos Py-
häjoen kunnalle.

Tämän mahdollisuuden 
hyödyntäminen ei ole ollut 

viime kuukausina kovin vilkas-
ta. Salilla on siis tilaa. Mutta 
ei siellä yksinkään tarvitse 
olla. Toiminta sopii kaikille, 
ei tarvitse olla valmista kun-
topohjaa. Laitteet ovat mo-
nipuolisia. Niihin voi jokainen 
asettaa hänelle sopivat te-
hot. Salilla ei tosin ole ohjaa-
jaa, mutta laitteiden käytön 

oppii nopeasti. Pian huomaa 
mikä on parasta omalle kro-
palle.

Kuntoilulla kolotukset vä-
henevät, ja elinvoima lisään-
tyy. Ei jätetä tällaista mah-
dollisuutta käyttämättä. Se 
on omaksi ja yhteiskunnan 
hyödyksi.
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Vauhdikkaat Nestlé Healthy Kids -iltapäiväkerhot 
liikuttavat tuhansia lapsia eri puolilla Suomea
 - UKK-instituutin selvityk-

sen mukaan iltapäiväkerhot 
vahvistivat lasten kokemusta 
omista liikuntataidoistaan ja 
innostivat liikkumaan.

 
Vauhdikkaat Nestlé Healt-

hy Kids -iltapäiväkerhot kan-
nustavat tuhansia lapsia liik-
kumaan eri puolilla Suomea. 
Suuren suosion saavuttaneet 
iltapäiväkerhot jatkuvat jo 
neljättä vuotta ja ne ovat 
mahdollistaneet liikunnallis-
ten iltapäiväkerhojen järjestä-
misen kymmenillä paikkakun-
nilla Suomessa. Tänä vuonna 
reippaillaan 20 paikkakunnalla 
kevään ja syksyn aikana. 

Nestlé Healthy Kids on 
Nestlén ja Suomen Urheilu-
liiton yhteistyöohjelma. Oh-
jelma on kannustanut lapsia 
liikkumaan ja saamaan tietoa 
terveellisestä ravinnosta jo 
vuodesta 2014. Ohjelmassa 
alakoululaiset osallistuvat il-
tapäiväkerhoihin, joissa ope-
tellaan liikunnan perustaito-
ja: hyppäämistä, heittämistä 
ja juoksemista yleisurheilun 
keinoin. Lisäksi lapset saavat 
tietoa terveellisestä ruokava-
liosta UKK-instituutin Terve 
koululainen -hankkeen suun-

nittelemista toiminnallisista 
tuokioista.

 
- On hienoa jatkaa hanketta, 

jolle jokainen viime vuoden 
ohjaaja koki olevan kysyn-
tää omalla paikkakunnallaan. 
Paikallisista urheiluseuroista 
tulevat ohjaajat pystyvät hyö-
dyntämään kerho-sisältöjä, 
materiaaleja ja ohjelmasta 
opittua myös muussa seuran-
sa ohjaustoiminnassa, kertoo 
Suomen Urheiluliiton projek-
tipäällikkö Tiina Haapanen.

 
Viime vuonna Nestlé Healthy 

Kids -ohjelma liikutti noin 10 
000:ta 6-12-vuotiasta lasta 
yhteensä noin 4 000 tuntia. 
Iltapäiväkerhojen lisäksi kou-
luilla järjestettiin luokkien vä-
linen Aktiivisuushaaste-kilpai-
lu, jossa koululaiset mittelevät 
siitä, mikä on aktiivisin luokka 
terveyttä edistävissä arki-
haasteissa. Haastekilpailuun 
osallistui luokkia yhteensä 
46 koulusta. Yhteistyöohjel-
ma on näin liikuttanut kolmen 
vuoden aikana yhteensä 57 
kerhossa jo melkein 30 000 
alakoululaista.

UKK-instituutti on selvit-
tänyt Nestlén ja Suomen Ur-

heiluliiton pyynnöstä kahtena 
vuonna lasten liikunta- ja ra-
vintotottumuksia sekä heidän 
arvioitaan omista taidoistaan 
ja niiden muutoksista iltapäi-
väkerhojen alussa ja lopussa 
tehtävien kyselyjen avulla. 
Lapset kokivat, että heidän 
liikuntataitonsa kehittyivät 
kerhon aikana. Kolme neljästä 
kyselyyn vastanneesta lap-
sesta oli kiinnostunut lisää-
mään liikuntaa ja lähes kaikki 
halusivat jatkaa iltapäiväker-
hossa myös tulevaisuudessa, 
jos se on mahdollista.

 
Lisää liikettä alakoululai-

sille kouluympäristössä

Suositusten mukaan suoma-
laisten kouluikäisten lasten 
ja nuorten tulisi terveyten-
sä kannalta liikkua päivittäin 
vähintään 1-2 tuntia moni-
puolisesti ja ikään sopivalla 
tavalla. Tuoreet objektiiviset 
mittaukset ovat osoittaneet, 
että vain pieni osa suomalai-
sista lapsista ja nuorista yltää 
suositusten mukaisiin liikunta-
määriin. Koululaisten arkeen 
tarvitaankin monipuolisia ja 
helposti toteutettavia mah-
dollisuuksia lisätä liikkumista 

ja vähentää paikallaanoloa. 
Vähän liikkuville lapsille liikun-
nan lisääminen koulupäiviin ja 
koulujen yhteydessä järjestet-
tävä kerhotoiminta on erityi-
sen tärkeää.

– Nestlé Healthy Kids saa 
jälleen ison joukon koululai-

sia liikkeelle ja opastaa ter-
veellisen syömisen keskeisissä 
teemoissa. Yleisurheilussa yh-
distyvät hyppääminen, heit-
täminen ja juokseminen ovat 
perustaitoja kaikessa liikun-
nassa. Ne luovat hyvää pohjaa 
liikunnalliseen elämäntapaan, 

sanoo Suomen Urheiluliiton 
seurapalvelujohtaja Harri 
Aalto. 

Iltapäiväkerho kokoontuu 
joka viikko keskiviikkoisin klo 
16.00-17.00, Paikkana Yp-
pärin Koulu. Kerho kestää 10 
kerhokertaa.

Lähimmäiskahvit ja ruoanjako
ti 9.5. klo 13-14.30 Iltaruskossa, Pappilantie 3. Alkuhartaus.  
Oma kassi mukaan.

järj. Pyhäjoen seurakunta ja Helluntaiseurakunta

Loiskis kirjastossa

Loiskis-konsertissa kuullaan niin klassikkoja kuin uuden 
uutukaisiakin lastenlauluja. Myös yleisö pääsee laulamaan, 

leikkimään ja ratkomaan musiikillisia pähkinöitä.
Tiistaina 9.5. kello 17.00 kirjastossa, Ruukintie 1.

Vapaa pääsy.
Tervetuloa koko perheellä!

Maanantai klo 18 - 19 Kuntonyrkkeily 
Monikkarilla, sopii kaikille niska- hartia vaivoista
 kärsiville, Sopii miehille ja naisille, 
kaiken ikäisille. Omat hanskat mukaan. 

Tiistai klo 18 - 18.50 Yppärissä kuntojumppa, alkuverryttely 
lihaskuntoosuus, loppuverryttely, kahvakuulaa myös välillä

Tiistaina klo 19 - 19.50 Monikkarissa kuntojumppa 
( sama kuin Yppärissä ) alkaa viikolla 19.

keskiviikko 17.30 - 18.20 miesten jumppa monikkarilla. 
Venyttelyä, kuntosalia, lihaskunto liikkeitä.

Keskiviikko Hiit Monikkarilla klo 18.30 - 19  Nopeatempoista  
sykkeen nostoa ja lihaskunto harjoittelua. 

Kaikissa jumpissa hinta 5 e / kerta  tai 40 e 10 kerran kortti. 

Tervetuloa uudet ja entiset jumppaajat mukaan!

    Jumppaajat!

Liput 
Aikuiset 10€ ja kouluikäiset lapset 5€ 
(lippu Sis. kakun ja kahvin/teen/mehun)

SUOMEN PUNAISEN RISTIN 
VIIKOLLA 8. -14.5.2017

Spr Pyhäjoen osasto järjestää yhteistyönä Pyhäjoen Salen 
kanssa jo perinteeksi muodostuneen Henry Dunantin päivän  
kahvitarjoilun Salessa maanantaina 8.5.2017 klo.11-17.

Arvontaa ja toiminnan esittelyä!

Tervetuloa!

Nestle Healthy iltapäiväkerho toimii Yppärin koululla. Liikuntasalissa liikutaan koko kevät aina 
keskiviikkoisin kello 17-18. Yppärissä liikuntailtapäiväkerhon on aloittanut 12 oppilasta, mutta 
mukaan mahtuu vielä.  Iltapäiväkerhon vastuuohjaajana toimii Johanna Karjaluoto-Pisilä.
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Pyhäjoen messut virallisesti mukana Suomen 
itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmassa

VICTORIA PELTONIEMI, MIIA PIETILÄ JA 

INKA RANTALA

Suomen itsenäisyyden sata-
vuotisjuhla on sukupolvemme 
merkittävin juhlavuosi. Juhla-
vuoden ohjelma syntyy tuhan-
sista pienistä ja suurista teoista 
ja elämyksistä. Myös Pyhäjoen 
messut hakivat mukaan tähän 
viralliseen ohjelmaan. Ja myös 
me saamme tämän mahtavan 
tilaisuuden olla mukana näin 
merkittävässä tapahtumassa! 

Virallisesti tapahtumassa mu-
kana oleminen mahdollistaa 
Suomen juhlimisen messuillam-
me näkyvästi. Suuri juhlavuosi 
tulee näkymään messujemme 
ohjelmassa monella tavalla. 
Perinteiseen muotinäytökseen 
lisäämme myös Suomi-vivah-
teita. Koristelussa, ulkoasus-
sa ja esiintyjissä huomioidaan 
myös satavuotias kotimaamme. 
Saamme viralliset logot käyt-
töömme sekä messut saavat 
paikkansa suomifinland100.fi 
sivustolla.

Toivotamme teidät lämpimäs-
ti tervetulleiksi messuille 23. 
syyskuuta juhlistamaan sata-
vuotiasta Suomea!

Hyvät ystävät! Kiitos luottamuksestanne.

Mauri Virkkunen
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SÄHKÖPALVELU

Anttila Oy

Sähköasennukset - Sähkösuunnitelmat
Antenniasennukset

Puh. (08) 433 087
       0400 586 441

Viirretjärventie 7
86170 YPPÄRI

Pyhäjoen palveluhakemisto

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

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

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

Palvelemme joka päivä klo 21 asti!

EVÄSKONTTI   Vanhatie 44, 86100 Pyhäjoki, Puh. 433186

Vihannintie 10, 86100 Pyhäjoki

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

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

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

myynti@rannikonautojavaraosa.fi

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

www.pyhajoenhautaus.fi

Oulainen: Keskuskatu 2
Pyhäjoki:
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Tornien taisto Parhalahdella
Tankokarin kalasataman lintutornissa kisataan 

joka keväinen lintutapahtuma, 
Tornien taisto, lauantaina 6.5.2017 klo 5-13.

Viime vuonna koko Suomessa      
kilpailtiin 315 eri lintutornissa ja
Parhalahden torni sijoittui 
kolmanneksi 109 eri lintulajin 
havainnolla.

Tapahtuman järjestää Birdlife

Osoite: Tankokarinnokka 80
kuva: Heini Kittilä
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PÄÄTOIMITTAJAT
Sari Hidén

Arvo Helanti

TOIMITUS
Eemil Soronen

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 
(18) ilmestyy 
 >>  lauantaina 7.5.2017

Aineisto toimitettava 
 >>  tiistaina 2.5.2017 
 klo 17.00 mennessä

Painosmäärä 
 >>  vko 17:2600 kpl 
 >>  vko 18:2600 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

MIELIPIDE

50

60

0,40

Teksti julkaistu alun perin facebookissa Ohjaaja Riikka Yli-
kauppilan profiilissa 11.4.2017

Eilen perustin alakoululaisille oman whatsapp-ryhmän, jonka 
tarkoituksena on jakaa tietoa ja ajatuksia Pyhäjoen alakoululai-
silta minulle ja taas toisinpäin. Oli kuitenkin tosi huolestuttavaa 
seurata, miten pian ryhmässä alettiin nälviä ja kirjoitella asiat-
tomuuksia toisista ja toisten tekemisistä. Tähän tietysti tiukas-
ti puutuin ja muistutin, miten toisille puhutaan, niin somessa, 
kuin kasvotustenkin.

Useinhan on niin, että somessa on helpompaa sanoa toisille 
asioita, joita ei koskaan todellisuudessa sanoisi päin naamaa. 
Miksi on saatava sanoa oma mielipiteemme, jos tiedämme sen 
loukkaavan toista? Miksi käytöstavat ja kohteliaisuus usein 
unohtuvat, kun viestimme toisillemme näppäimistön kautta?

Meidän aikuisten antama esimerkki antaa suuntaviivaa nuor-
ten käytökselle. Se tapa ja tyyli, miten itse kirjoitamme ja 
kohtelemme toisia, heijastuu suoraan monien nuorten tapoi-
hin viestiä toisilleen. Jos me aikuiset emme osaa asiallisesti ja 
henkilökohtaisuuksiin menemättä keskustella, miten voisimme 
olettaa meidän nuortemme pystyvän tähän? Esimerkiksi netti-
lehtien kommenttipalstat ovat erinomainen näyttö siitä, miten 
”hienosti” me aikuiset osaamme toisillemme puhua.

Toivoisin siis meidän kaikkien miettivän, miten kirjoitamme 
ja miksi. Jos emme voi tuoda kommentillamme/tekstillämme 
mitään rakentavaa tai positiivista, onko sitä pakko kirjoittaa 
ollenkaan?

Ja vielä yksi huomio: Viestejä näytti tuleva ryhmään vielä 
puolenyön aikaankin. Onko 4-6-luokkalaisten oltava vielä ta-
voitettavissa kouluviikolla tuohon aikaan? Tässä olisi kaikille 
huoltajille mietinnän paikka. Millaiset pelisäännöt puhelimien 
käytöstä on kotona?

Vapaa-aikaohjaaja Riikka Ylikauppila

AIHETTA KIITOKSEEN
Palvelukeskus Jokikartanon asukkaat ja henkilökunta halu-

aa Kiittää Kissankulman ja Huvikummun esikoululaisia hie-
noista pääsiäisaiheisista piirustuksista. Toivotamme kaikille 
mukavaa kevättä ja oikein Hyvää kesää!

Kuollut:  
Anna-Liisa Alakangas e Top-

pari Pohjankylältä 89 v 16 pv
Ella Emilia Pahkala e Sipola 

Pohjankylältä 84 v 1 kk 16 pv
Martti Aatos Silvola lähtöisin 

Parhalahdelta 76 v 4 pv
  
Messu su 30.4. klo 10. Lähe-

tyskahvila.
Motoristikirkko ma 1.5. klo 

12 kirkon pihalla. Kirkon jäl-
keen munkkikahvit (3 €)  ja 
grillimakkaraa (1,5 €) yhteis-
vastuun ja lähetystyön hyväksi. 

Perhekerho ke 3.5. klo 10. 
Mauste-esittely.

Ystäväkerho ke 3.5. klo 12. 
Ruokailu, kahvit ja arvontaa. 
Lauletaan Outin säestämänä 
uusia virsiä.

Kirkkokuoro ke 3.5. klo 
18.30 seurakuntatalolla. 

Lapsikuorot to 4.5. klo 11 
Yppärissä ja klo 12.15 Parha-
lahdella. 

Gospelcafe la 6.5. klo 19-23 
Sarpatissa.

Perhemessu su 7.5. klo 18. 
Lähetyskahvila. 

6.-7.5. Syöpäpotilaiden, 
omaisten ja tukihenkilöiden 
hengelliset päivät Kalajoen 
Kristillisellä Opistolla. Mukana 
mm. Riitta Lemmetyinen, Matti 
Aho ja Seppo Tastula. Ohjelma 
ja hintatiedot www.kkro.fi

TULOSSA:
Lähimmäiskahvit ja ruoan-

jako ti 9.5. klo 13-14.30 Ilta-
ruskossa, Pappilantie 3. Alku-
hartaus. Oma kassi mukaan.

”Veden äärellä” Rovastikun-
nallinen mielenterveyskun-
toutujien leiripäivä Himangal-
la Ruonan leirikeskuksessa to 
11.5. klo 9.30-15.30. Ilmoit-
tautuminen Mirjalle 2.5. men-
nessä p.050-4929250.

Toukosiunaus to 11.5. klo 12 
Tarja ja Jari Keskitalon peltoti-
lalla. 

Yhteisvastuukirppis 16.-
19.5. seurakuntatalolla. Kts. 
ilmoitus.

RY:  
Raamattuluokka la 29.4. klo 

19.30 Martti Impolalla, huom! 
paikka.

Yhteispyhäkoulu su 30.4. klo 
12 ry:llä, keväjuhlalaulun harjoi-
tukset.

Hartaus to 4.5. klo 13.30 Jo-
kikartanossa, Matti Pahkala.

Kerho pe 5.5. klo 17 ry:llä.
Seurat su 7.5. klo 13 ry:llä, 

Aimo Tanska, Markku Nuorala.

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.

Eläkeliiton Pyhäjoen yhdis-
tys ry

ti 2.5. Äijäkööri Iltaruskossa 
klo18.00

to 4.5.. Karaokekerho Iltarus-
kossa klo 17.00

ma 8.5. Harmaahapset Ilta-
ruskossa klo 18.00

ti 9.5. Äitienpäivän päiväkah-
vit Seurakuntatalolla klo 12.00

to 11.5. Vapaaehtoisten toi-
mintaryhmä Jokikartano klo 
13.30 MOLEMMAT RYHMÄT

Lisätietoja toiminnasta www.
elakeliitto/pyhajoki

Helluntaiseurakunta
Ilta Sanan ääressä yhdessä 

laulaen ja rukoillen, Helaakos-

kella Eira ja Vesa Pirhosella 
torstaina 4.5. klo 18.00. Ter-
vetuloa!

Pohjois-Suomen Syöpäyh-
distys Pyhäjoenkerho

Kokoontumien Yppärin met-
sästysmajan grillikodalla ma 
8.5. kello 18. Keskustelua, gril-
limakkaraa ja nokipannukahvia. 
Tervetuloa.

Pyhäjoen maa- ja kotitalo-
usnaiset

Kökkä Helli Koskelan mökillä  
3.5. 2017 klo 18.30. Tiedossa 
mukavaa  yhdessäoloa ja mah-
dollisesti tuote-esittelyjä.

Tervetuloa!

Pirttikosken kalamiehet ry
Vuosikokous Ylisenojan kodalla 09.05 2017
Kello 19.00
Pirttikosken kalamiehet ry

HALLITUS

Pyhäjoen Kaatuneitten Omaiset ry. Järjestää retken   
Liminganlahdelle ym. To. 4.5. 2017. Kimppakyydein.
Kokoonnutaan Pyhäjoen Shellin pihalle Klo 9:00

Retki

TERVETULOA!

Päiväretki Ruukin puutarhamessuille
lauantaina 20.5.2017 
Lisätietoja seuraavassa Kuulumiset lehdessä.
Seuraa ilmoittelua ja lähde mukaan iloiseen joukkoomme.

PIRTTIKOSKEN MAASEUTUNAISET

KIITOS
kaikille teille, jotka monin eri tavoin otitte osaa

Anna-Maija Anttilan

poismenon johdosta. Erityiskiitos Pyhäjoen kotihoidolle 
äidin hyvästä ja lämminhenkisestä hoidosta hänen kotonaan.

Lapset perheineen

KOKOUSKUTSU
PYHÄJOEN  ETELÄNKYLÄN  OSAKASKUNNAN
VARSINAINEN OSAKASTEN KOKOUS

AIKA:  LAUANTAINA 13.05.2017  KLO 12.00

PAIKKA:  RAUTIPERÄN  HIIHTOMAJA

OSOITE:  Hiihtomajantie 70  86100  PYHÄJOKI

JÄRJESTÄYTYMINEN KLO 11.30 ALKAEN.
OSAKKAAN TULEE ESITTÄÄ TILAN NIMI / NRO 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

SÄÄNTÖJEN 9 § MUKAISET sekä Hoitokunnan 
esittämät asiat. Sekä muut kokoukselle esitetyt asiat.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä hoitokunnan 
puheenjohtajan kotona 14 päivän ajan lukien 
seitsemännestä päivästä kokouksesta.

Kokouksen päätöksistä voi valittaa yhteisaluelain 23 § ja 
23a§ mukaisesti.

PYHÄJOELLA 21. PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2017

 HOITOKUNTA
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Pysäytetäänkö 
ilmastonmuutos 

ydinvoimalla?

Ydinvoima – ilmastotaistelun 
musta hevonen?

Fennovoiman Energiailta saapuu 
Raaheen! Tervetuloa kuulemaan, 
voidaanko ilmaston lämpenemistä 
enää hillitä. Aiheeseen johdattelee 
tietokirjailija Rauli Partanen, 
Musta hevonen – ydinvoima ja 
ilmastonmuutos -kirjan kirjoittaja.

Kaikille avoin tilaisuus Raahen Kauppaporvarin 
Fregattisalissa torstaina 11.5. kello 17.30–19. Kahvitarjoilu 
kello 17 alkaen. Ilmoittautumiset 8.5. mennessä  
www.fennovoima.fi/pyhajoki/tapahtumat  
tai Jaana Kankaalle p. 020 757 9210.

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

www.pyhajoki.fi

Rautiperän liikunta- ja virkistysalueen ladut ja uintipaikka olivat 
keskeneräisyydestä huolimatta vilkkaassa käytössä päättyneenä 
hiihtokautena. Suuri kiitos kaikille käyttäjille sujuvasta toiminnasta 
ja erityiskiitos latumestareille hyvistä laduista. 
Alue luovutetaan jälleen urakoitsijan käyttöön ja maanrakennustyöt 
saatetaan pääosin loppuun syksyyn mennessä. Avantouintipaikalle 
käynti toistaiseksi pottukellarin p-alueen kautta. Työmaa-alueella 
liikkuminen tulee suorittaa erityistä varovaisuutta noudattaen.

Lisätietoja: Pyhäjoen kunta / Heikki Hirvikoski / 040-3596090

Hiihtokausi päättynyt Rautiperällä

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

www.pyhajoki.fi

PYHÄJOEN KUNNAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOSEH-
DOTUS, HAUTAUSMAAN UUSI LAAJENNUSALUE 

Pyhäjoen kunnanhallitus on kokouksessaan 24.4.2017 § 150 päät-
tänyt asettaa nähtäville Kirkonseudun asemakaavan muutoseh-
dotuksen, kyseinen alue on Pyhäjoen seurakunnan hautausmaan 
uusi laajennusalue.

Suunnittelualueen pinta-ala on n. 0,84 ha ja rajaus näkyy alla olevas-
sa kuvassa.

Kirkonseudun, uuden hautausmaan laajennuksen asemakaavan 
muutosehdotus ja siihen liittyvä selvitysaineisto pidetään nähtävillä 
2.5.2017 – 2.6.2017 välisen ajan Pyhäjoen kunnantalon ilmoitustau-
lulla ja internet sivuilla osoitteessa www.pyhajoki.� 

Mahdolliset mielipiteet kaavaluonnoksesta tulee osoittaa kirjallisesti 
ennen nähtävillä olon päättymistä osoitteeseen: Pyhäjoen kunta, 
Kuntatie 1, 86100  PYHÄJOKI
Lisätietoja asiasta antaa Pyhäjoen kunnan kaavoitusvastaava Pirkko 
Tuuttila puh 040 359 6014.

24.04.2017
Kunnanhallitus

KUULUTUS

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

www.pyhajoki.fi

Pyhäjoen kunnan ympäristölupaviranomainen on myöntänyt 
3.4.2017 ympäristöluvan Rannikon Auto ja Varaosa Oy:lle romua-
joneuvojen käsittelyyn ja metallien kierrätykseen Järvisuon teol-
lisuusalueelle. Lupa on aiemman ympäristöluvan muutos. Toimin-
ta-alue on laajentunut ja käsiteltävät jätemäärät ovat kasvaneet. 
Toimintaa tulee harjoittaa lupapäätöstä ja siihen liittyviä 
lupamääräyksiä noudattaen.

Lupapäätös muutoksenhakuohjeineen on nähtävänä 3.4. - 3.5.2017 
välisen ajan Pyhäjoen kunnantalolla. Lisätietoja ympäristösihteeri 
Vesa Ojanperältä puh. 044 439 3636,  sähköposti ymparisto@raahe.�

Ympäristölupa

Liikennevirasto on hyväksynyt 6.4.2017 päätöksellä 
LIVI/1353/04.01.01/2017 tiesuunnitelman Valtatien 8 
kevyen liikenteen väylä välillä Rajaniementie – Ete
länkyläntie, Pyhäjoki.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat ovat jäl
jennöksinä nähtävillä 2.5. – 2.6.2017 välisen ajan Py
häjoen kunnantalolla, osoitteessa Kuntatie 1, 86100 
Pyhäjoki.

= = = = = = = = = = = = 

Liikennevirasto on hyväksynyt 6.4.2017 päätöksellä 
LIVI/1354/04.01.01/2017 tiesuunnitelman Valtatien 8 
tiejärjestelyt välillä Rannanmäentie – Petäjäsojantie, 
Pyhäjoki.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat ovat jäl
jennöksinä nähtävillä 2.5. – 2.6.2017 välisen ajan Py
häjoen kunnantalolla, osoitteessa Kuntatie 1, 86100 
Pyhäjoki.

Lisätietoja suunnitelmista antaa Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskuksessa insinööri Ari Kuotesaho, puh. 0295 
038 259.

    KUULUTUS

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

www.pyhajoki.fi

VAALILAIN 95§:N MUKAISESTI PYHÄJOEN KUNNAN KESKUSVAALI-
LAUTAKUNTA ILMOITTAA, ETTÄ PYHÄJOEN KUNNASSA 9.4.2017 
TOIMITETUISSA KUNTAVAALEISSA OVAT 1. PÄIVÄNÄ KESÄKUUTA 
2017 ALKAVAKSI TOIMIKAUDEKSI 2017 – 2021 TULLEET VALITUIKSI 
SEURAAVAT VALTUUTETUT JA VARAVALTUUTETUT:

Valtuutetut:

Suomen Keskusta r.p.                                                Vertausluku   Äänet

Rantanen Niko, rehtori, teologian maisteri      1102.000     78
Lintunen Pirkko, eläkeläinen, osastonhoitaja     551.000     70
Mattila Olli, tehtaanjohtaja                                   367.333     69
Pirkola Ari, maanviljelijä                                            275.500           63
Kittilä Risto, eläkeläinen                                   220.400     58
Sarpola Tuula, yrittäjä, sairaanhoitaja       183.667     54
Kestilä Saara, keittiöpäällikkö                                  157.429           51
Grekula Toni, yrittäjä                                                  137.750          50
Pahkala Matti, maanviljelijä                      122.444     49
Niemelä Päivi, opettaja                                              110.200           44
Sirkka Janne, työnohjaaja                                    100.182          38
Hietala Jukka-Pekka, työnjohtaja          91.833     37
Koskela Mikko, asennuspäällikkö                       84.769     36
Impola Anja, perhepäivähoitaja          78.714     34
Virkkunen Mauri, eläkeläinen, laatuteknikko       73.467     33

Kansallinen Kokoomus r.p.

Peltoniemi Raino, myyntipäällikkö         155.000     64
Salmela Mikko, yrittäjä                        77.500           27

Vasemmistoliitto r.p.

Flink Eija, kampaaja                                                     283.000         109
Nousiainen Matti, elementtityöntekijä      141.500     78
Mustakallio Saara, nuohooja                                    94.333     42
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Valitsijayhdistys Jaakko Jukkola

Jukkola Jaakko, maanviljelijä, eläkeläinen             74.000    74

Varavaltuutetut:

Suomen Keskusta r.p.

Kallio Tenho, koneistaja                      (arpa)     68.875          32
Helaakoski Matti, rakennusmestari        (arpa)     64.824     32
Pahkala Jenni, sairaanhoitaja         (arpa)     61.222     32
Sarpola Eero,eläkeläinen                              (arpa)     58.000          30
Rahkala Hannu.sähköasentaja        (arpa)     55.100     30
Hämäläinen Jaana, myymälävastaava                     52.476     27
Haapakoski Mika, S/A suunnittelija              50.091     25
Salminen Heikki, luokanopettaja                47.913     24
Rintala Päivi, osastonhoitaja                         45.917     22
Manninen Marjaana, toimistopäällikkö   (arpa)    44.808     21
Louhimaa Tyyne, sosionomi, lapsityöohjaaja (arpa)  42.385     21
Anttila Juha, yrittäjä                                           40.815     17
Kangas Pirjo, jalkahoitaja, yrittäjä           39.357     13
Pyhäluoto Jaakko, eläkeläinen            38.000     12

Kansallinen Kokoomus r.p.

Karjaluoto-Pisilä Johanna, luokanopettaja             51.667          25
 Kippola Toni, maatalousyrittäjä                        38.750     19

Vasemmistoliitto r.p.  

Muikkula Juha, ohjaamonhoitaja, eläkeläinen      70.750     29
Isotalus Marja, nosturinkuljettaja           56.600     14
Kotikangas Sauli, koneasentaja            47.167     12
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