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HILJA RAUTIO

Luultavasti jokainen, joka on 
matkustanut junalla, on joskus 
miettinyt, kuka junaa ohjaa ja 
miten. Millaista työtä se on? 
Mitä se vaatii? Veturinkuljetta-
ja on ammatti, josta ulkopuo-
linen kuulee hyvin vähän. Silti 
on päivänselvää, että jokaista 
junaa ohjaa joku. Se joku voi 
olla esimerkiksi 37-vuotias Jussi 
Rautio. 

Jussi tutustui veturinkuljetta-
jan työhön appiukkonsa kautta 
ja kiinnostui hommasta. VR haki 
pian tämän jälkeen uusia vetu-
rinkuljettajia, ja Jussi päätti ha-
kea mukaan. Noin vuoden kes-
tävä koulutus tapahtui silloin 
VR:n omassa koulutuskeskuk-
sessa Helsingissä. Alussa on 4 
kuukautta kestävä teoriajakso, 
johon kuuluu kalustoasiaa, säh-
köoppia ja simulaattorilla ajoa. 
Teoriajaksoa seuraa puolen 
vuoden työhönopastus, jolloin 
ajetaan junia opetuskuljettajan 
kanssa sekä tentitään ajolupa 
jokaiselle veturityypille, jota 
työssään tulee ajamaan. Koulu-
tus loppuu kahden kuukauden 
palkalliseen työharjoitteluun, 
jolloin junaa ohjataan käytän-
nössä itse, mutta vanhempi 
kuljettaja on vielä varmuuden 
vuoksi mukana.

Jussin tavalliseen työpäivään 
kuuluu junalla ajoa, kuten ar-
vata saattaa. Työnkuva jaetaan 
junaliikenteeseen ja vaihtotyö-
hön. Junaliikenteeseen kuuluu 
matkustaja- sekä tavarajunien 
ajamista. Vaihtotyö taas on eril-
lisillä ratapihoilla tapahtuvaa ju-
nien kasaamista ja purkamista, 
joka tapahtuu nykyään pitkälti 
radio-ohjattavien veturien avul-
la. Asuinpaikkakunnallaan Yli-
vieskassa hänen työnsä kattaa 
nämä kaikki osa-alueet. Muuten 
työnkuva riippuu sen hetkises-
tä sijainnista. Raskaan kaluston 
kanssa työskentelemisessä on 
valitettavasti aina riskinsä. “Ro-
työ on erittäin vaarallista. Työ-
kavereitani on loukkaantunut ja 
kuollut”, Jussi kertoo.

Veturin kuljettaminen on sys-
teeminä haastavampaa kuin en-
sin voisi kuvitella; Junia “ohjaa” 
kauko-ohjaaja, joka rakentaa 
junien kulkureitin niin, että se 
päätyy lähtöpaikalta määrän-
päähän. Itse veturinkuljettaja 
vastaa junan nopeudesta, jarru-
tuksista sekä turvallisuudesta. 

Rautatie, veturi ja Jussi

Omalta osaltaaan veturinkuljet-
taja myös huolehtii aikataulussa 
pysymisestä. Kulkutiehen ve-
turinkuljettaja ei voi vaikuttaa. 
Suomen rataverkko on lähes 
kokonaan yksiraiteinen, joten 
reittien suunnittelu on tarkkaa 
ja pieni häiriö heijastuu nopeas-
ti koko maan junaliikenteeseen

VR kartoittaa työntekijöiden-
sä terveyttä säännöllisillä ter-
veystarkastuksilla. Esimerkiksi 
juuri veturinkuljettajilla on iästä 
riippuen terveystarkastus 1-5 
vuoden välein. Kontrolli on lä-
päistävä, jotta ajolupa säilyy. 
Kuljettajana toimimiselle estee-
nä voivat olla tietyt sairaudet 
kuten diabetes. VR:llä on myös 
ehdoton nollatoleranssi päih-
teiden käytössä työtehtävien 
aikana. Kattava psykologinen 
testi on läpäistävä jo ennen 
kuin pääsee koulutukseen.

Yksi veturinkuljettajien psyyk-
kiseen hyvinvointiin vaikuttava 

tekijä lienee valitettavan yleiset 
itsemurhat. Itsemurhat lisään-
tyvät yleensä keväisin ja syksyi-
sin. Vain harva kuljettaja sääs-
tyy allejäänneiltä; karu fakta on, 
että jokainen veturinkuljettaja 
ajaa uransa aikana keskimäärin 
kolmen ihmisen yli. Jotkut ot-
tavat asian raskaasti, ja työuria 
keskeytyy sen takia. 

Myös epäsäännöllisen vuoro-
työn rasitukset ovat ammatin 
varjopuolia. Elämän suunnitte-
lu on hankalaa, sillä työvuorot 
tietää parhaimmillaan vain kuu-
kaudeksi eteenpäin. Työvuoro 
voi alkaa käytännössä mihin 
vuorokaudenaikaan tahansa 
ja kestää 4-24 tuntia. Työ on 
jaettu kolmen viikon jaksoihin. 
Jokaiseen jaksoon kuuluu 114 
tuntia ja 45 minuuttia työaikaa, 
josta 40 tuntia on yötyötä. 
“Työ on pääosin jopa rasittavan 
staattista ja sitten yhtäkkiä ta-
pahtuu miljoona asiaa samanai-
kaisesti, ei saa mennä paniikkiin 

vaan on kyettävä toimimaan 
rauhallisesti ja turvallisesti”, 
Jussi kuvailee.  Veturin kuljetta-
minen vaatii tämän takia hyviä 
hermoja ja kohtalaista fyysistä 
kuntoa. On kyettävä myös toi-
mimaan paineen alla, kun on 
vastuussa kokonaisesta junasta 
matkustajineen. 

Veturinkuljettaja työskentelee 
nykyään yksin, ja junaliikenne 
on siksi tarkkaan valvottua. Ju-
nien kulun valvonta (JKV) antaa 
kuljettajalle tietoja pysähty-
misistä, tulevista vaihteista ja 
nopeusrajoituksista. Tarpeen 
tullen se myös estää onnetto-
muuden pysäyttämällä junan. 
Vetureissa on lisäksi kuljettajan 
tilaa valvova turvalaite - niin sa-
nottu “Kuolleen miehen kytkin” 
-  joka kuljettajan on kuitattava 
tietyin väliajoin. Jos laitetta ei 
kuitata, juna pysähtyy. 

Suomessa ollaan kulkemassa 

kohti junaliikenteen kilpailun 
vapauttamista, jonka seurauk-
sena VR menettää yksinoikeu-
tensa raideliikenteeseen. Tämä 
ei kuitenkaan tarkoita VR:n yk-
sityistämistä, vaan omistus säi-
lyy valtiolla. Henkilökohtaisesti 
Jussi vastustaa kilpailun vapa-
uttamista: “Sen seurauksista 
meillä on surullisia esimerkkejä 
esimerkiksi Ruotsissa ja Britan-
niassa.”

Jussi kokee ehdottomasti 
olevansa oikealla alalla: “It-
senäinen työskentely on aina 

sopinut minulle, samoin vuo-
rotyö.” Parhaiksi puoliksi hän 
kuvaa vapautta, sitä, että ku-
kaan ei ole katselemassa olan 
yli. Pitkät työvuorot tuovat 
vastapainona myös pitkät va-
paat, ja harrastuksille jää hyvin 
aikaa. Tosin niidenkin on oltava 
omaehtoista. Veturinkuljettajan 
työ on hyvin itsenäistä ja sopii 
siksi huonosti esimerkiksi jouk-
kueurheilijoille. Jussin mielestä 
myös ammatin palkkaus on koh-
talaisen hyvä.

FAKTAA

• VR:llä on kolme keskeistä liiketoiminta-aluetta: matkus-
taminen, logistiikka ja infrarakentaminen.

• VR Groupin konsernissa työskentelee noin 9000 am-
mattilaista.

• VR:n matkustajaliikenteessä kulkee vuorokaudessa 300 
kaukojunaa ja 800 lähijunaa.

• Tavarajunia kulkee päivittäin noin 360.
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NIKO HAAPAKOSKI

Pirttikosken koulun pitkäai-
kainen opettaja ja johtaja Ahti 
Virpiranta siirtyy eläkkeelle 
elokuussa. Hän on työskennel-
lyt Pirttikoskella 1980 -luvun 
alusta asti.

Ahti Virpiranta on lähtöisin 
Kalajoelta Vasankarin kyläs-
tä. Kalajoen lukion jälkeen hän 
opiskeli opettajaksi Kajaanissa, 
minkä jälkeen suoritti asepal-
veluksensa, senkin Kajaanissa. 
Palveluksen päätyttyä hän haki 
töihin muun muassa Pyhäjoelle 
ja Oulaisiin: “Pirttikosken paik-
ka tuntui mukavimmalta, kun 
olin itsekin käynyt aikanaan 
kansakoulun pienellä koululla. 
En varmaan kuvitellut tuolloin 
olevani koko uraani samalla 
koululla, mutta niin vain näyttää 
käyneen.”

Koulun johtajana

Virpirantaa pyydettiin otta-
maan koulunjohtajan tehtävät 
jo toisena työvuotena, minkä 
jälkeen hän on ollut koulunjoh-
tajana lyhyin katkoksin jo noin 
30 vuotta. 

Toimintamallit koulun hallin-
nossa ovat hänen uransa aikana 
muuttuneet useampaankin ker-
taan: ”Alussa kouluilla oli koulu-
neuvosto, myöhemmin johto-
kunta. Kokousten valmistelu ja 
asioiden eteenpäin vienti teetti 
tuolloin jonkin verran työtä. 
Nykyisin koulujen kollektiivises-
ta päätöksenteosta on luovuttu 
ja ko. tehtävät hoitaa koulun-
johtaja itsenäisesti. Aikaisem-
min koulurakennus ja opetus-
henkilöstön lisäksi muutkin 
koulun työntekijät kuuluivat 
koulun hallinnon alle. Nyky-
ään olemme vuokratiloissa ja 
huolto, siivous ja ruokapalvelut 
toteutetaan kunnan sisäisenä 
hankintana. Edellä mainitut asi-
at ovat vaikuttaneet siihen, että 
toimenkuva on vuosien varrella 
muuttunut monin tavoin.”

Tärkeimpiä koulun johtajan 
asioita on Virpirannan mukaan 
huolehtia koulun toimintaedel-
lytyksistä: on tehtävä koulu-
vuoden toimintaa koskevat 
suunnitelmat, on laadittava 
talousarvio ja seurattava sen 
toteutumista, tehtävä yhdessä 
toisten opettajien kanssa tar-
peelliset hankinnat, kuten kou-
lutarvikkeet, oppikirjat, muu 
opetusmateriaali ja kalusto, 
huolehdittava lukujärjestyksis-
tä ja oppilaskuljetusten suun-
nittelusta. Toiseksi on huoleh-
dittava, että lakien ja asetusten 
edellyttämät toimintaohjeet ja 
asiakirjat ovat ajan tasalla oman 
koulun osalta.

Hiukan on myös henkilöstö-
hallintoon liittyviä tehtäviä ja 
tiedottamista kodeille.

Koulu on muuttunut

”Opettajan perustehtävä ei 
sinänsä ole muuttunut, mutta 
työympäristö ja välineet ovat 

Opettaja Ahti Virpiranta eläkkeelle

muuttuneet aika tavalla. Työn 
painopiste on siirtynyt opetuk-
sesta ohjauksen ja kasvatuksen 
suuntaan”, Virpiranta tiivistää. 
Eläkkeelle jäävän opettajan 
mielestä tärkeintä opettajan 
työssä on myönteisen ilma-
piirin luominen oppimiselle ja 
uskominen siihen, mitä tekee. 
Positiivista palautetta tarvitse-
vat kaikki, niin vaikeaa kuin sen 
antaminen suomalaiselle luon-
teelle onkin.

Hän on huomannut, että op-
pisisällöt ovat vuosien aikana 
opetussuunnitelmauudistusten 
myötä keventyneet: ”Tiedol-
lista ainesta on vähennetty. 
Varsinkin viimeisimmän ope-
tussuunnitelmauudistuksen 
jälkeen painopiste on siirtynyt 
tiedonhankintamenetelmien 
ja toiminnallisuuden suuntaan, 
jossa tietotekniikan käyttö ko-
rostuu. Oppiaineista vaatimus-
tason lasku esimerkiksi mate-
matiikassa huolestuttaa.”

Sähköiset opetusvälineet ovat 
opettajan työvuosien myötä 
lisääntyneet kiihtyvällä tahdil-
la. Ne ovat sekä helpottaneet 
että mutkistaneet opetustyö-
tä: ”Nykyään netistä löytää 
helposti materiaalia opetuksen 
tueksi, ja asioita on helppo 
esittää dataprojektorin ja do-
kumenttikameran avulla. Oppi-
laat voivat esimerkiksi Ipadien 
avulla helposti tuottaa kirjal-
lista, kuvallista tai filmimateri-
aalia.” Virpiranta harmittelee, 
että tietotekniikka kehittyy 
niin kovaa vauhtia, että pitäisi 
olla kovasti harrastuneisuutta 
pysyäkseen mukana: ”Tarjonta 
on niin laajaa, että on hankala 
hahmottaa, mistä olisi hyötyä. 

Toisaalta sitten harmittaa, kun 
huomaa, että tekniikka ei silti 
ole vielä kaikilta osin valmista ja 
tunnilla katsellaan, kun tiimalasi 
pyörii ruudulla.”

Opettaja kiittelee, että op-
pilaiden edistymistä seurataan 
yhä tarkemmin: ”Erilaiset oppi-
mista haittaavat tekijät pyritään 
havaitsemaan mahdollisimman 
varhain, jotta niihin voitaisiin 
puuttua hyvissä ajoin. Eli oppi-
lashuoltoon kiinnitetään entistä 
enemmän huomiota ja oppilas-
huollon palveluita on paremmin 
saatavilla kuin aikaisemmin.”

Lapset ovat muuttuneet

Virpirannan mukaan lapset 
ovat nykyään keskimäärin vilk-
kaampia ja lyhytjännitteisempiä 
kuin ennen: ”Ei tahdota jaksaa 
ponnistella pitkäjänteisesti, kun 
palkinnon pitäisi tipahtaa heti. 
Osalle oppilaista työnteko, jota 
opiskelu pääsääntöisesti on, 
on pakkopullaa. Kaiken pitäisi 
olla mukavaa ja tulla helpos-
ti. Lapset ovat nykyään myös 
avoimempia ja välittömämpiä 
auktoriteetteja kohtaan kuin 
ennen, mikä on sinänsä ihan po-

sitiivinen asia.”
Yleinen fyysinen kunto on 

myös selkeästi laskenut. On sel-
laisia lapsia, jotka liikkuvat to-
della paljon ja sitten niitä, jotka 
liikkuvat pelkästään koulussa. 
”Kun 80-luvulla aloitin opetta-
jana, pidimme liikuntatunneilla 
aina joskus leuanvetokilpailuja. 
Nykyään leuanvetäjiä on har-
vassa. Pelilaitteet ja kännykät 
ovat varmaan vaikuttaneet 
asiaan, mutta myös maatalous-
kulttuurin katoaminen. Kodeis-
sa ei lasten tarvitse tehdä enää 
arkisia askareita kuten ennen.”

Koulu on kylälle aina tärkeä

Koulu on usein kylälle ainoa 
lähipalvelu, jota kunta tarjo-
aa. Se antaa myös puitteet eri 
harrastuspiireille. Pirttikoskella 
kylän yhdistykset kokoontuvat 
useita kertoja vuodessa kou-
lulla. Koululla on kudontatupa 
ja punttisali kyläläisten käy-
tettävissä. Lisäksi sivukirjasto 
on vielä auki muutaman tunnin 
viikossa.

”Koululla on myös symbolista 
arvoa. Se on elävän kylän merk-
ki. Asuinpaikkaa valitessaan 
omalla koululla on usein rat-

Pirttikosken koulun satavuotisjuhlat keväällä 2013. Kaisu Mattila ja Ahti Virpiranta ottavat vastaan koulun entisen opettajan 
Vappu Tirilän onnittelut ja muistolahjan seinäkellon.

Pirttikosken koulun 100-vuotisjuhlassa.
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kaiseva merkitys lapsiperheille. 
Monet vanhemmat arvostavat 
pientä kyläkoulua, jossa on tur-
vallista ja jossa kaikki tuntevat 
toisensa”, Virpiranta miettii.

Hän kiittelee sitä, että pirtti-
koskiset ihmiset ovat mukavia 
ja ystävällisiä, eivätkä hermostu 
pikkuasioista. Vanhemmat suh-
tautuvat kouluun myönteisesti 
ja vaikeistakin asioista pys-
tytään puhumaan. Yhteistyö 
heidän kanssaan on toiminut 
hyvin.

Opettajan uran käännekoh-
tia

Virpiranta aloitti uransa opet-
tamalla luokkia 5-6: ”Tuolloin 
oli tavallista, että koulun mies-
opettaja opetti ylimpiä luokkia. 
Kun koulumme alkuopettaja jäi 
eläkkeelle, emme saaneet avoi-
meen paikkaan hakijaa, joka 
olisi ottanut luokan 1-2 ope-
tettavakseen. Niinpä lupasin 
uudelle opettajalle luokan 5-6 
ja otin itse luokan 1-2, sillä 
olimme edellisen opettajamme 
sairaslomien aikana joutuneet 
käyttämään alkuopetuksessa 
epäpäteviä sijaisia ja vanhem-
pien luottamus opetukseen oli 
heikentynyt.”  Hän toimi alku-
opettajana kahdeksan vuotta, 
jonka jälkeen siirtyi opettamaan 
luokkia 3-4. Kun koulu muut-
tui kaksiopettajaiseksi vuonna 
2006, hän siirtyi opettamaan 
luokkia 3-6.

”Mielestäni luokka-asteelta 
toiselle siirtymiset ovat aina 
olleet tietynlaisia käännekohtia 
urallani ja kasvattaneet minua 
opettajana. Kun on opettanut 
kaikkia luokka-asteita, osaa ar-
vioida alakoulun kokonaisuutta 
oppilaan ja opettajan kannalta 
paremmin”, Virpiranta pohtii. 
Alkuopettajana hän huomasi, 
kuinka tärkeitä koulun ensim-
mäiset vuodet ovat. Alkuope-
tukseen kannattaa kouluissa 
panostaa, sillä tällöin siitä on 
oppilaalle suurin hyöty, ja se 
helpottaa ylemmillä luokilla 
tehtävää työtä.

”Aina kun näen, että 
oppilaat oppivat 
uusia asioita 
ja kasvavat ja 
kehittyvät ihmisinä 
tuo se minulle hyvän 
mielen. Suurinta 
tyydytystä koen 
työssäni silloin, 
kun oppilas, jolla on 
oppimisvaikeuksia, 
onnistuu ja 
edistyy työssään 
ja näen hänen 
itseluottamuksensa 
kasvavan.”

Kivoja muistoja Pirttikos-
ken koululta

Kivoja juttuja tapahtuu joka 
päivä, mutta tapahtumat ovat 
niin hetkeen ja tilanteeseen si-
dottuja, että niitä on vaikea vä-
littää muille. Mutta toki mieleen 
jääneitä hauskoja tilanteitakin 
on ollut:

Kerran keväällä pidin uskon-
toa. Aurinko paistoi, ja luokas-
sa oli liiankin lämmin. Veto oli 
pois lapsilta ja opettajalta vielä 
enemmän. Yritin lämmitellä lais-
kasti tunnin aihetta, kun yksi 
tyttöoppilas sanoi topakasti: - 
Kuule Ahti, aiotko sinä tappaa 
meidät tylsyyteen!

Toisella kertaa pidin äidin-
kieltä. Olimme tarkastaneet 
kotitehtävät ja olin mielestä-
ni tehnyt hyvän johdannon 
seuraavaan aiheeseemme sa-
naluokkiin. Kaikki oppilaat 
seurasivat minua kiinteästi ja 
näyttivät hyvin innokkailta ja 
motivoituneilta. Samalla huo-
masin, kun yksi poika vilkaisi 
syrjäsilmin kelloa ja kuiskasi 
edessä olevalle: - Vielä 20 mi-
nuuttia.

Koulullamme ei 90-luvulla 
ollut minkäänlaista sosiaalitilaa 
opettajille. Kerran, kun tulin 
aamulla pyörällä koululle, sataa 
tihutteli ja vaatteeni kastuivat. 
Levittelin ne kuivumaan koulu-
tarvikevarastoon ja puin kuivaa 
ylleni. Iltapäivällä kun menin 
vaihtamaan pyöräilyvaatteet 
ylleni, oli varasto kuin kaupan 
näyteikkuna. Luokkani tytöt 
olivat ripustaneet vaatteisiini 
hintalaput.

Valmistelin erästä fysiikka-ke-
mian tuntia ja kannoin tarvikkei-
ta luokkaan. Eräs luokkani vilkas 
ja utelias poika – sinänsä hyviä 
ominaisuuksia - katsoi yhtä 
purkkia ja kysyi: ”Mitä tuolla 
on?” ”Leivinjauhetta”, vastasin 
ja menin vielä hakemaan jotain. 
Kun palasin luokkaani, poika 
seisoi onnettoman näköise-
nä pöytäni vieressä puolityhjä 
purkki toisessa ja kansi toisessa 
kädessä ja kasvot ja puseronrin-
nus valkoisina. 

Opettaessani luokkia1-2 jäin 
kerran omiin ajatuksiini kesken 
tunnin. Yksi ekaluokkalainen 
huomasi sen ja kysyi: - Jäikö 
opettajalla tollo päälle?

Mistä voimaa ja energiaa 
opettajan työhön

”Hyvä työyhteisö, jonne on 
mukava tulla, on ollut suuri 
voimavara. Ja sitten elämässä 
pitää olla muutakin kuin työ”, 
Virpiranta tiivistää. Nuorena lii-
kunnan harrastus eri muodois-
sa auttoi häntä irtautumaan 
työstä. Kun omat lapset olivat 
harrastusiässä, hän valmensi 
jalkapalloa ja jääkiekkoa. Nyt 
varttuneemmalla iällä käve-
lylenkit, lukeminen, verkko- ja 
perhokalastus sekä perhonsi-
donta ovat olleet henkireikiä. 
Hänellä on myös vähän metsää, 
jossa riittää hoitotöitä. Henki-
sen työn tekijälle tuntuu aina 
jotenkin puhdistavalta väsyä 
ruumiillisesta työstä.

Neuvoja opettajille

Kaikille Pyhäjoen koulun 
opettajille Ahti Virpiranta ha-
luaa sanoa, että Pyhäjoella on 
esikoulusta lukioon hyvä kou-
lulaitos, josta kannattaa olla 
ylpeä ja johon vanhempien 
on turvallista tuoda lapsensa: 
”Meillä on pätevät opettajat ja 
olemme vuosittain saaneet riit-

tävät resurssit koulun pitoon. 
Tästä kiitos kuuluu sivistystoi-
men johdolle ja Pyhäjoen päät-
täjille, jotka ovat suhtautuneet 
myönteisesti koululaitokseen, 
sen ylläpitoon ja kehittämiseen. 
Hyvään lopputulokseen tarvi-
taan aina hyvää yhteistyötä ja 
keskinäistä luottamusta.”

Kollega Sakari Vuolteenaho 
lohkaisi kerran, että kyllä raitis 
ilma vastaa aina huonoa ope-
tusta: ”Olen koettanut pitää 
sitä mottonani. Aina ei kaikki 
mene putkeen. Ja silloin hyvä 
vaihtoehto on päästää lapset 
pihalle leikkimään ja mennä 
itse juomaan kuppi kahvia. Eli 
itselleenkin pitää osata antaa 
anteeksi.” 

Eläkkeelle juhlien

Tuleva eläkeläinen aikoo jär-
jestää koululla juhlaruokailun, 
johon kutsuu entisiä ja nykyisiä 
oppilaita perheineen ja van-
hempineen. Eläkepäivinä hän ai-
koo tehdä rästiin jääneitä met-
sänhoitotöitä: ”Kalastamassa 
käyn myös entistä useammin. 
Kotikin kaipaa remonttia, joten 
nikkarointia on tiedossa. Ehkä-
pä aikaa jää jonkin uuden har-
rastuksen aloittamiseen.”

Pirttikosken koulun pitkäaikainen rehtori on vapaa-ajallaan kova kalamies.

Pyydykseen tarttui komea harjus. 
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Mikä on se maa, joka sodat kärsittyään
yhä vapaana olla saa?

Mikä on se kansa, joka vastuun kantoi
ja uhrinsa raskaat antoi?

Se maa on suomen maa
se on meidän isänmaamme,
joka vuosien mennen
yhä uudestaan tuhkasta noussut on.

Sinua ylistämme
Suomi synnyinmaa
Kohisevien koskien, siintävien
sinisten järvien maa.

Suomi sata

”Elämä ei ole se jonka ihminen eli, vaan 
se jonka hän muistaa, ja niin kuin hän sen 
muistaa siitä kertoakseen.”

Gabriel García Márquez teoksessaan Elää 
kertoakseen

Viikon Ajatus

Vapepa eli Vapaaehtoinen 
pelastuspalvelu järjesti Pyhä-
joella 29.4.2017 etsintäkurs-
sin. Kurssin vetäjinä toimivat 
Anne-Maarit Hintikka (ku-
vassa vasemmalla) ja Antero 

Salo (kuvassa oikealla).

Kuvassa keskellä vastaanot-
tamassa heijastusliiviä Päivi 
Haapakoski ja Pyhäjoen toi-
mintaa vetävä Esa Sarpola.

Vapepa otti vastaan Pyhäjo-
en kunnan joulukorttirahoilla 
ostetut heijastusliivit Pyhäjo-
en vapaaehtoisten etsijöiden 
käyttöön.

Vapaaehtoiselle pelastus-
palvelulle Heijastusliivit

Katseemme kansana
rukoillen nostamme taivasta 

päin.
Luoja, siunaus työllemme anna,
poista riita ja soima,
siunaa koti, kotiseutu ja isänmaa.

Veteraanipäivänä 2017
Annikki Halunen

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!
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Ekaluokkalaisten ja esikoululaisten 
kouluun tutustuminen

Ekaluokkalaisten ja esikoululaisten kouluun tutustuminen järjeste-
tään
perjantaina 12.5.2017

*Saaren koulu, eskarit klo 9.00 – 10.00
*Saaren koulu, 1. luokka klo 9.00 – 11.00
*Parhalahden koulu  klo 9.00 – 11.30
*Pirttikosken koulu  klo 9.25 – 11.40
*Yppärin koulu  klo 9.00 – 11.00

Jokaiselle tulevalle esikoululaiselle ja ekaluokkalaiselle lähetetään 
henkilökohtainen kutsu, jossa asiasta yksityiskohtaisempaa tietoa.
Saaren koulu: Tero Niemi puh. 040 359 6111
Parhalahden koulu: Hanna Mäkikauppila puh. 040 359 6130
Pirttikosken koulu: Ahti Virpiranta puh. 040 359 6140
Yppärin koulu: Annukka Kolehmainen puh. 040 359 6150
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JUKKA MALINEN

Perinteiset kyläpelit päättyi-
vät Etelänkylän komeaan voit-
toon. Finaalissa kaatui alkusar-
jasta ja playoffeista tappioitta 
finaaliin edennyt Saaren jouk-
kue. Saaren joukkueen potku 
oli poissa, kun Etelänkylä jyräsi 
finaalipelin voittoon lukemin 
10-3. 

Etelänkylän joukkue on hyvä 
esimerkki siitä mitä, kyläpelit 
parhaimmillaan ovat. Joukku-
eesta löytyi ratkaisijoiksi nuo-
ret Pyhäjoella kiekko-oppinsa 
saaneet pelaajat, etunenässä 
16-vuotias Petteri Puhakka. 
Petteri siirtyy ensi syksyllä Ou-
luun ja Oulun Kärppiin. Muutkin 
joukkueen nuoret nousivat ko-
keneitten Etelänkylän pelaajien 
tukemina ratkaisijoiksi. 

Etelänkylän joukkueesta on 
nostettava esiin myös 61-vuo-
tias Raimo Keinänen, joka 
omalla osaamisellaan, kestävyy-
dellään ja vauhdillaan oli ja on 
paras esimerkki siitä, miten pit-
käjännitteinen liikunta vaikut-
taa terveyteen, elämäniloon ja 
jaksamiseen. Raimon vauhti oli 
kovempaa kuin monen nuoren 
kiekkoaktiivin. 

Monien Pyhäjoelta muutta-
neiden ja myös Yppärin ja Kärp-
pien Aku Kestilän into tulla 
joka vuosi omien kiireidensä 
keskeltä omalle paikkakunnalle 
kyläpelitapahtumaan osoittaa, 
kuinka suuri merkitys tällä on 
pyhäjokisten mielissä. Heissä 
kristallisoituu se, mitä Pyhäjoen 
jäähalli ja sen kautta mahdollis-
tuva niin harraste- kuin kilpata-
sonkin kiekko antaa. 

Pelit olivat jälleen hyvätasoi-
sia ja hyvävauhtisia. Pelit saatiin 
pelata hyvässä kyläpelihenges-
sä. Tunteitakin kentällä näkyi, 

mutta hymyssä suin maaliedus-
kamppailutkin käytiin. Fairplay 
joukkueen palkinnon olisi tä-
näkin vuonna voinut hyvin ja-
kaa Yppärin joukkueelle. Se on 
osoittanut vuosittain aidointa 
kyläpeli-ilmettä, kun sinne saa 
tulla, vaikka vasta keväällä ha-
kisi vintiltä varusteensa ja tulee 
iloisella ilmeellä peleihin. Yppä-
rin joukkueessa näkyy se, miten 
kaikki ovat samanarvoisia, ol-
koon kiekkokokemus vain parin 
pelin tai liigapelien mittainen. 
Yksi nuorimmista maalin ma-
kuun päässeistä oli kyläpeleihin 
ensimmäistä kertaa osallistunut 
Yppärin v. 2002 syntynyt Jami 
Niemelä. Kyläpelit eivät ole 
pelkkien miesten ja poikien tou-
hua. Mukana oli ja on joka vuosi 
ollut myös kiekkoa harrastavia 
erityisen hyvin pelanneita tyt-
töjä.

Yleisöä oli ennätyksellisesti 
liikkeellä. Pelkästään finaalipeliä 
seurasi n. 200 katsojaa, ja kak-
sipäiväisen tapahtuman aikana 
huomattavasti kaikenikäisiä nä-
kyi hallilla erityisen paljon.

Erityisen koskettavaa oli, kun 
Maikki Pisilä veteraaniviikon 
kunniaksi lauloi sijoituspelien 
aluksi Maamme-laulun. Tällä 
hän halusi osoittaa kiitollisuut-
ta siitä, miten aikaisemmat su-
kupolvet ovat tehneet mahdol-
lisiksi kaiken muun ohella myös 
nämä harrastusmahdollisuudet. 
Tähän kiitokseen me kaikki yh-
dymme.

Finaalin vei siis Etelänkylä, 
pronssin Pirttikoski voittaen 
Pohjankylän 2-1. Viidenneksi 
sijoittui Parhalahti, kun se voitti 
Yppärin lukemin 7-4. 

Kyläpelitapahtuma on herät-
tänyt paljon mielenkiintoa ja 
esiin on noussut ajatus, voisiko 
tämän tapahtuman kautta uu-
sien paikkakunnalle saapuvien 

Jääkiekkokausi pakettiin Etelänkylän voitolla

asukkaiden tai työntekijöiden 
löytää hyvää yhteistä toimintaa 
ja kanssakäymistä. 

Yhtenä vahvana yhteistyö-
kumppanina jääkiekon alueel-
lakin Fennovoima yhtiönä tuki 
taloudellisesti Kyläpelitapah-
tumaa ja samalla PJK:n juniori-
työtä myös tämän turnauksen 
kautta. Fennovoiman toimi-
tusjohtaja Toni Hemminki on 
itsekin jääkiekkomiehiä, ja hän 
osoitti suurta mielenkiintoa 
tapahtumaa kohtaan ja olisi 
mielellään, jos aikataulu olisi 
sallinut, pukenut jonkin joukku-
een pelipaidan ylleen ja hypän-
nyt kehiin mukaan. Kiitos heille 
tästä tuesta, samoin iso kiitos 
Pyhäjoen kunnalle, ja joukku-

eiden tukijoille Sähköpalvelu 
Anttilalle, Parhalahden kyläyh-
distykselle sekä lukuisille va-
paaehtoisille PJK:n joukkueista 
ja muille tukijoille tapahtuman 
onnistumisesta.

Uskon, että jääkiekkoharras-
tus ja Pyhäjoen jäähalli on yksi 
merkittävä vetovoimatekijä, kun 
uusia asukkaita aikanaan saa-
daan Pyhäjoelle. Jäähalli tarjoaa 
paikkakunnalla vierailevillekin ja 
tänne muuttaville mahdollisuu-
den hyvään harrastukseen ja 
siihen, että oma paikka löytyy 
ja syntyy hyviä ystävyyssuh-
teita. Kieli- ja kansallisuusrajat 
eivät ole esteenä.

Paljon on tapahtunut jäähallin 
15-vuotisen historian aikana. 

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

Torstaina 25.5.2017 klo 19.00
Pauhasalissa lukiolla, Koulutie 8 
Lippu 10 €

Tervetuloa

Elokuva 
Pirates of the Caribbean

Lähde päiväretkelle PUUTARHAMESSUILLE
Ruukin hevoskeskukseen lauantaina 20.5.2017
Matkan hinta 15 b ja lapset 10 b (alle 15v) (sis.

matkan+lipun) 
Messuilla pääosassa on jälleen laaja kattaus kasveja ja asi-

antuntemusta näytteille asettajien toimesta,unohtamatta 
harrastajapuolen aarreaittaa sekälähiruokamyyjien herk-
kuja.Messuilla on myynnissä taimia,kesäkukkia,yms. Perillä 
mahdollisuus ruokailuun ja kahvitteluun.

Ilmottaudu viim.15.5.2017 mennessä
040 7506421/RAILI
Lähtö 
klo 8.30 Yppärin neste 
klo 8.45 Pirttikosken koulu 
klo 9.00 Pyhäjoki ent. Shell ja väliltä voi myös nousta 

kyytiin.

Lisää messuista: ruukinpuutarhamessut.fi

Retken järjestää Pirttikosken maaseutunaiset
yhdessä Yppärin-ja Kk maa-ja kotitalousnaiset
sekä Parhalahden kyläyhdistys

Päiväretki puutarhamessuille

KU VA : T I I N A T I I RO L A

KU VA : T I I N A T I I RO L A

Maikki Pisilä lauloi Maamme-laulun ennen sijoituspelien 
alkua.
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PÄÄTOIMITTAJAT
Sari Hidén

Arvo Helanti

TOIMITUS
Niko Haapakoski

Ossi Tuuttila

Julius Yrjänä

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 
(19) ilmestyy 
 >>  lauantaina 13.5.2017

Aineisto toimitettava 
 >>  tiistaina 9.5.2017 
 klo 17.00 mennessä

Painosmäärä 
 >>  vko 18:2600 kpl 
 >>  vko 19:2600 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
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Eläkeliitto Pyhäjoen yhdistys 
ry
Ma 8.5. Harmaa hapset klo 
18.00 Iltarusko
Ti 9.5. Äitienpäiväkahvit Seura-
kuntatalolla klo 12.00
Ti 9.5. Hallituksen kokous klo 
13.30 Seurakuntatalolla
To 11.5. Toukosiunaus Ylise-
nojan grillikatos klo 12.00, Tar-
ja Keskitalo
To 11.5. Vapaaehtoistoimijat 
Jokikartano klo 13.30 molem-
mat ryhmät
To 18.5. Vapaaehtoistoimijat 
Kevätkirkko klo 13.30, vapaa-
ehtoiset paikalle klo 12.30 
molemmat ryhmät Lisätietoja 
toiminnasta www.elakeliitto/
pyhajoki
Hanhikiven Kiertäjät ry
Maanantaina 8.5. klo 18.00 Rii-
hitys-palaveri samoajille, vael-
tajille ja kaikille aikuisille, jotka 
pääsevät tekemään riihitystä 
24.-25.5. 12.-13.5. Harjoitus-
vaellus ensi kesän vaellukselle 
lähtijöille. Lähtö kololta perjan-
taina klo 17.00. Ruokaryhmät 
sopivat ja ostavat retken ruuat 
itse. Lisätietoja retkikirjeestä 
ja Vellulta. Riihitys 24.-25.5. 
seikkailjoille ja tarpojille. Riihi-
tyskirje jaossa ensi viikolla. Il-
mottautumiset Katille pe 19.5. 
mennessä kirjallisesti. 
MLL/Pyhäjoki järjestää Po-
werpark-retken Alahärmään la 
27.5. Kyyti jäsenille ilmainen ja 
ei-jäsenille 10e. Huppailuran-
nekkeen jokainen maksaa itse. 
Perheliikuntakerhon retkelle 

lapset ja nuoret lähtevät pe-
rinteisesti jonkun aikuisen seu-
rassa. Retki kestää koko päivän. 
Ilmoittautumiset: Niina Yrjänä 
050-3399465 tai Susanna 
Kallio 050-3227986. 
Pirttikosken maaseutunaiset
KÖKKÄ ja SILVERJUNGLE nais-
ten ja lasten vaate esittely per-
jantaina 12.5.2017 klo 18.00
Laura Salmella. Kahvia ja arvon-
taa. Tervetuloa! 
Pohjois-Suomen Syöpäyhdis-
tys Pyhäjoenkerho
Kokoontumien Yppärin met-
sästysmajan grillikodalla ma 
8.5 kello 18. Keskustelua, gril-
limakkaraa ja nokipannukahvia. 
Tervetuloa. 
MTK Pyhäjoki
Toukosiunaus to 11.5 klo 12 
Ylisenojan grillikodalla, Tarja ja 
Jari Keskitalon pellolla. Terve-
tuloa!

Yppärin maa- ja kotitalous-
naiset

Kökkä Jenna Helaakoskella 
tiistaina 9.5. klo 18.30. Paikalla 
myös Nosh- sekä Leikkien esit-
telijät. Tervetuloa iltakahville!

Kuollut: Viljami Edvard Bäck-
man Etelänkylästä 94 v 8 kk 30 
pv

Perhemessu su 7.5. klo 18. 
Lapsikuoro. Lähetyskahvila. 

Raamattupiiri ma 8.5. klo 18 
Sarpatissa.

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

Perhekerho ke 10.5. klo 10. 
Kirkkokuoro ke 10.5. klo 

18.30 seurakuntatalolla. 
Lapsikuorot to 11.5. klo 11 

Yppärissä ja klo 12.15 Parha-
lahdella. 

Haravointitalkoot vanhalla 
hautausmaalla ja laajennuksella 
to 11.5. ja uudella hautausmaal-
la (Ilomäessä) ke 17.5.  Kahvit 
molempina päivinä klo 12 alka-
en.

Toukosiunaus to 11.5. klo 
12. Kokoontuminen Ylisenojan 
grillikodalla, jonka jälkeen Tou-
kosiunaus Tarja ja Jari Keskita-
lon peltotilalla. Kahvit.

SarpattiÄxön pe 12.5. klo 
18. 

Sanajumalanpalvelus su 
14.5. klo 10. Lähetyskahvila.

Kasvuryhmä viime kesänä 
rippikoulun käyneille Sarpatissa 
keskiviikkoisin klo 15.30.

Gospelcafe Sarpatissa lauan-
taisin klo 19-23.

Sählyä nuorille aikuisille 
(K18) monitoimitalolla torstai-
sin klo 19-21.

Musiikkiryhmä nuorille ja 
nuorille aikuisille erikseen ilmoi-
tettuina ajankohtina.

Rippikoulu
To 18.5. klo 18.00 Leiri lähes-

tyy –ilta. Infoa kesän rippikou-
luleiristä sekä tulevasta konfir-
maatiosta rippikoululaisille ja 
erityisesti huoltajille. Tervetu-
loa rippikoululaiset ja huoltajat.  

TULOSSA:
Vanhemmanväen kevätkirk-

ko to 18.5. klo 13 kirkossa ja 
kahvit srk-talolla.

Yhteisvastuukirppis 16.-
19.5. seurakuntatalolla. Kirppis 
auki ti 9-16, ke 9-18, to 9-16 ja 
pe 9-12. Kirppikselle voi tuoda 
tavaraa edellisen viikon torstai-
na ja perjantaina diakoniatoi-
mistoon. Yksi kassillinen/hen-
kilö. Hyvää ja puhdasta tavaraa.

Pisara- omaishoitajien ver-
taisryhmä kokoontuu ravinto-
la Rahlanissa ma 22.5. klo 13. 
Omakustanteinen ruoka.

Näkövammaisten retki ma 
29.5. Himangalle Kalajoen 
näkövammaisten kerhon vie-
raaksi. Lähtö Pyhäjoelta klo 
11. Ruonalla makkaranpaistoa, 
ohjelmaa, kahvit ja arvontaa. Il-
moittautuminen ja mahd.ruoka-
aineallergiat Mirjalle 23.5 men-
nessä p. 050-4929250.

RY:  
Seurat su 7.5. klo 13 ry:llä, 

Aimo Tanska, Markku Nuorala.
Aikuisten ilta pe 12.5. klo 

18.30 ry:llä, puheenvuoro; Var-
hainen vuorovaikutus, Sirkka-
Liisa Kurkela.

Raamattuluokka pe 19.5. klo 
19.30 Tero Hummastilla.

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.

Jääkiekkokausi pakettiin Etelänkylän voitolla AIHETTA KIITOKSEEN
Ylivieskan Kirkkotalakoiden hyväksi 2.4. järjestetty konsertti 

tuotti 1.744,38 euroa. 
Kiitos esiintyjille, tekniikkavastaaville ja yleisölle osallistumi-

sesta hyväntekeväisyyteen !
Pyhäjoen seurakunta

Eläkkeelle siirtyessäni kutsun kaikkia koulumme 
nykyisiä oppilaita perheineen ja myös entisiä op-
pilaitani perheineen ja vanhempineen ruokaile-
maan Pirttikosken koululle sunnuntaina 21.5. klo 
11-14.

Menu
lohikeitto
täytekakku
kahvi/tee/mehu

Pyydän ilmoittamaan osallistumisesta viimeis-
tään maanantaina 15.5. tekstiviestillä (sukuni-
mi, etunimi ja ruokailijoiden määrä)numeroon 
0403596140 tai sähköpostilla ahti.virpiranta@
edu.pyhajoki.fi 

Ilmoita samalla mahdollisista erikoisruokavali-
oista.

Ahti Virpiranta

Kutsu

Metalliromut
kierrätykseen! 

Toukokuun loppuun vanhan 
Shellin pihassa metalliromun 
keräyslava.

Tervetuloa täyttämään!

Hanhikiven Kiertäjät ry
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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

PYHÄJOEN KUNTA TIEDOTTAA

 

Kielosaaren urheilukenttä käyttökiellossa

8.5.-28.5. 2017 välisenä aikana

huoltotöiden johdosta.

 

Ystävällisin terveisin

Pyhäjoen kunta

Anne Röning, toimistosihteeri

Puh. 040-3596010


