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SUVI OIKARINEN

Äitienpäivänä ovi kolahtaa 
vähän väliä. Nuoralan perheen 
lapset tulevat toivottamaan 
hyvää äitienpäivää, jokavuo-
tiseen tapaansa. Osa lapsista 
asuu kauempana ja heitä näkee 
harvemmin. Joten on kivaa, että 
kaikki ovat koolla. Vaikka Sari 
Nuoralan lapsuudessa äitien-
päivää ei juhlittu kummemmin, 
kakkukahvit ovat muodostu-
neet heidän perheessään jo pe-
rinteeksi. 

Sari ja Hannu Nuorala saivat 

ensimmäisen lapsensa vuonna 
1985. “Se oli ihanaa ja ihmeel-
listä”, Sari kertoo. Sen jälkeen 
lapsia on syntynyt yhdeksän 
ja lapsenlapsia neljätoista. Hän 
kertoo, että jokainen lapsi on 
oma erilainen persoonansa. 
Parasta äitiydessä onkin seu-
rata lasten kasvua ja kehitystä. 
Mummuna oleminen on tärkeä 
ja rikas tehtävä. On ihanaa seu-
rata lastenlasten kasvua ja olla 
myös tukemassa lasten perheitä 
heidän elämässään.

Sarilla itsellään on neljä vel-
jeä ja kaksi siskoa. Hän itse on 
perheen kuopus. Oma äiti oli 

hyvä kuuntelija, niin iloissa kuin 
suruissa. Tämän piirteen hän 
on huomannut myös itsessään. 
Äitinä hän kokee olevansa huo-
lehtivainen: “Lasten mielestä 
olen hyvä kuuntelija, positii-
vinen ja minulta löytyy myös 
huumoria.” 

On tärkeää, että lapsi ottaa 
vastuuta esimerkiksi kotitöistä 
jo nuorena, että tulevaisuu-
dessa on helpompaa ja pärjää 
elämässä. Myös vanhempien 
kunnioittaminen ja rehellisyys 
ovat neuvoja, jotka Sari haluaa 
antaa lapsilleen. 

Äitiys tuo mukaan kuitenkin 
tietynlaisia haasteita. Mur-
rosikäinen lapsi ei välttämättä 
löydä heti omaa paikkaansa, ja 
vaikkapa opiskelupaikan löytä-
minen voi osoittautua vaikeaksi. 
Ensimmäisen lapsen muuttami-
nen kotoa tuntui vanhemmista 
hieman haikealta, mutta myös 
ihanalta ja kiitolliselta, että lap-
si oli löytänyt oman paikkansa. 
Ilonaiheita löytyy paljon. Jokai-
sen lapsen syntymä ja häät ovat 
olleet mieleenpainuvimpia het-
kiä Sarille.

Hyvä äiti on huomaavainen ja 
osaa kuunnella

Sari Nuoralasta on mahtavaa seurata lastenlasten kehitystä.

Onnea
kaikille
äideille!
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Ajatuksia äidistä
Yppärin koulun 3.-4.-luokkalaiset

Äiti on ihana, koska hän auttaa paljon 
muita.

Äiti on rakas, koska hän on hauska.
Äiti on hyvä piirtämään ja lukemaan.
Äitini tulee onnelliseksi siitä, että asiat 

menevät hyvin ja siitä, kun perhe on yh-
dessä.

Pihla

Äiti on tosi ihana koska hän auttaa kaikessa mitä en osaa 
ja on kärsivällinen jos en heti opi jotain asiaa. Jos minua su-
rettaa äiti lohduttaa. Äitini on tosi hyvä tekemään kaikkea 
hauskaa ja äiti on myös tosi hyvä maalaamaan ja piirtämään. 
Äitini osaa myös naurattaa tosi hyvin. Äitini tulee onnelli-
seksi jos asiat sujuvat hyvin. 

Äitini on maailman paras äiti!
Ainoliina

Äiti on ihana, koska se leipoo hyviä kakkuja. 
Äiti on hyvä leipomisessa ja ompelussa. Äiti 
tulee onnelliseksi, kun autan äitiä kotitöissä ja 
vahdin sisarruksiani. Äiti on hyvä pelaamaan 
lautapelejä.

Paavo

Äiti on ihana.
Äitini on hyvä leipomaan.
Äitini tulee onnelliseksi kun autan 

häntä kotitöissä.
Äiti on ahkera ja paras.
Sara

Äiti on hauska.
Äiti on hyvä lohduttamaan.
Äitini on onnellinen kun tulee kotiin.
Äiti on ihana ihminen.
Aarne

Äiti on ahkera,  ihana,  rakas ja jaksaa tou-
huta paljon.  Äitini on hyvä pesemään pyy-
kit,  tekemään ruuan ja hän on hyvä myös 
kaikissa kodinaskareissa. Äitini tulee on-
nelliseksi, kun autan häntä pikkuhommissa. 
Meidän äiti on paras äiti.

Hilda

Äiti on kaunis, koska hänen silmänsä 
ovat kuin maailman mehukkaimmat mus-
tikat. Hänen hiuksensa ovat tummat kuin 
maaliman tervein kuusipuu. Äitini on hyvä 
leipomaan. Hän pesee välillä sukkia, ja 
sitten hän laittaa kakun päälle sateenkaa-
risia kukkia. Äitini tulee onnelliseksi, kun 
teen kotitöitä, koska teen minä toki töitä. 
Äitini auttaa joka tilanteessa, kautta kis-
sanpoikien!

Riina

Äitini Picasson silmin
Yppärin koulun 5.-6.-luokkaisten kuvaamataidon töitä

Ruska Kallio Essi Sen Arto Piukkala Samuel Suni

Valtteri Nikki Eero Niemelä Oona Keskitalo
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NEA JÄRVENPÄÄ

Live-roolipelaaminen, eli tu-
tummin larppaaminen on mie-
lenkiintoinen harrastus. Se on 
yksi roolipelaamisen muoto, 
jossa pelaajat käyttävät apuna 
koko kehoa ilmaisemaan roo-
lihahmojen toimintaa. Sitä voi 
harrastaa kuka vain nuoresta 
vanhaan. Myös Saaren koulun ja 
Pyhäjoen lukion englanninkie-
len opettaja Elmeri Seppänen 
larppaa.

Seppäsen mukaan larppaami-
nen on improvisaatioteatteria, 
jossa tarkoitus ei ole esiintyä 
muille, vaan yrittää eläytyä 
toisen elämään ja kokea asioi-
ta toisen silmin. Peleissä ei ole 
yleisöä. Hän aloitti larppaami-
sen viisi vuotta sitten, mutta 
on ollut ensimmäisessä larpissa 
mukana jo seitsemän vuotta sit-
ten. Seppänen oli harrastanut 
teatteria pienestä asti. Hänen 
ensimmäinen larppinsa oli ka-
vereiden järjestämä, johon he 
halusivat miehen mukaan. Eli ei 
oma idea siis.

”Parasta larppaamisessa ovat 
ihmiset, joiden kanssa sitä te-
kee, ja lisäksi ne muutamat ker-
rat, jolloin on oppinut jotain 
elämästä ja muista ihmisistä”, 
Seppänen kertoo. Hän larppaa 
oululaisen nuorisoseura OIEI:n 
(Oulun Interaktiiviset Eläyty-
jät) jäsenten kanssa. Sen lisäksi 
hänellä on Etelä-Suomessa kou-
rallinen larppauskavereita.

 “Olen ollut pahimmillani sa-
distinen vanginvartija, aika 
usein hyväntahtoinen hölmö, 
joka joutuu usein ongelmiin. Eli 
ihan laidasta laitaan”, Seppä-
nen kertoo hahmoista. Hänen 

Teatterista live-roolipeleihin

Elmeri Karmageddon-larpissa 10.9.2016. Larpin järjestivät Anja Majander ja Laura Turpeinen, hahmona Daniel Riimi.

KUVA :   TEEMU SALMINEN

Rajaniemen rannassa 27.6 – 29.6.2017 (ti-to). 
(4v täytetty leiripäivään mennessä- 2010 syntyneet

Lähtö linja-autolla aamuisin Sarpatin pihasta klo 9.30 ja paluu klo 15 
Sarpattiin. Leirillä tarjotaan ruoka ja välipala. Vapaaehtoinen päivämaksu 
3€/päivä. 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
 2.6.2017 mennessä seurakunnan päiväkerhoon puh.050-4416095.

Alle kouluikäisten lasten rantaleiri
Yppärin k yläkirja

Yppärin kylän historiasta – menneisyydestä ja nykyisyydestä – kertova 608-si-
vuinen kyläkirja on valmistunut. Kirjan julkistamistilaisuus on Yppärin koululla 
keskiviikkona 17.5. klo 11.30. Tervetuloa! Kirjaa on saatavana myös kirjastolta, 
Aino Helaakoskelta, Irja Kestilältä sekä Yppärin Nesteeltä.

Lisätietoja Aino Helaakoski 040-7253896 tai
Jaana Hämäläinen ypparin.kylakirja@gmail.com

lempihahmonsa on ollut Lester 
Lyndon, eli puoliksi kuolema-
ton mielisairaalan sadistinen 
vanginvartija. Joskus on kuu-
lemma todella haastavaa ja jopa 
raskasta eläytyä johonkin hah-
moon.

”Larppipaikat ovat ihan lai-
dasta laitaan”, Seppänen selit-
tää. Yleensä larpit ovat leirikes-
kuksissa, mutta on niitä joskus 
pidetty kaupungin keskustassa, 
metsän laidalla tai jopa jonkun 

ihmisen kotona. Ulkomailla hän 
ei kuitenkaan ole larpannut. 
OIEI:n peruspelipaikka on San-
ginjoen leirikeskus Oulussa. Pe-
liasuja saa tilattua muun muas-
sa Tanskasta, ja Suomesta niitä 
saa Ropeconista.

”Larpissa ei ole käsikirjoitusta, 
vaan pelinjärjestäjä kirjoittaa 
hahmon. Siihen täytyy sitten 
eläytyä, ja loput on improvi-
saatiota.” Hän on saanut har-
rastuksen kautta todella paljon 

uusia ystäviä. Ennen hän kävi 
larppaamassa jopa 1-2 kertaa 
kuussa, mutta nykyään vain 1-2 
kertaa vuodessa tai puolessa.

 Oulussa ja Rovaniemellä on 
aktiiviset nuorisojärjestöt, joi-
den kautta voi aloittaa larppaa-
misen sekä osallistua larppei-
hin. Niiden lisäksi Helsingissä 
on jokunen epävirallinen po-
rukka. Facebookissa on Suomi-
larp -niminen sivusto, mistä saa 
myös lisätietoa. 

Seppänen suosittelee larp-
paamista kaikille niille, jotka 
ovat kiinnostuneita teatterista 
ja itsensä ilmaisemisesta sekä 
innostuneita tutustumaan uu-
siin ihmisiin ja oppimaan it-
sestään uutta. Larppaamisen 
hintataso riippuu täysin siitä, 
kuinka kallista siitä itse tekee. 

Lyhyimmät larpit ovat viides-
tä viiteenkymmeneen euroon, 
mutta ylärajaa ei ole. Pelistä 

riippuen tarvitsee proppeja eli 
miekkoja, koruja, kilpiä ynnä 
muuta sellaista. Pelivaatteet 
löytyvät yleensä itseltä tai 
vaikka kirpputorilta. Joskus ei 
tarvitse hankkia mitään. Pelin-
ohjaajilla on yleensä paljon lai-
nattavaa tavaraa.
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AINO-RIIKKA KESKITALO

Kello on 12. Hevonen mutus-
taa heiniä. Metallinen hevosen-
kenkä kirskahtaa betonilattiaa 
vasten, kun tummanruskea tam-
ma kuopsauttaa kaviolla lattiaa. 
Valkoinen auto kaartaa pihaan. 

Hevosenomistajan tukiverkos-
toon kuuluu monenlaista am-
mattilaista aina eläinlääkäristä 
hevoshierojaan. Yksi tärkeim-
mistä on kuitenkin kengittäjä. 
Kaviot kasvavat vajaan sentin 
kuukaudessa, joten niitä täytyy 
vuolla säännöllisesti. Hevosen 
kavio on kovilla teillä ja hiekkai-
silla kentillä kovan kulutuksen 
alaisena. Kavion suojaksi naula-
taan metallinen kenkä. 

Kalajokinen Matti Mehtälä 
nostaa varmoin ottein asiakkaa-
na olevan hevosen jalan ilmaan. 
Mehtälän työskentely on mää-
rätietoista ja rauhallista, kun 
hän avaa edellisen kengityksen 
nauloja. Vähän ajan päästä en-
simmäinen kenkä irtoaa ja kilah-
taa lattialle. 

Kengittäjän työ on monipuo-
lista. “Kengittäjän täytyy kengi-
tystyön lisäksi muokata kenkiä. 
Täytyy osata takoa, hitsata, 
porata ja liimata.

“Asiakaspalvelu on myös iso 
osa kengittäjän työtä. Täytyy 
tulla toimeen erilaisten ihmis-
ten kanssa ja huomioida myös 
eri näkökulmat hevosalalla. Ai-
kataulujen yhteen sovittaminen 
ja aikataulusta kiinni pitäminen 
on myös osa työtä”, kertoo 
Mehtälä

Hevonen on kiinnittänyt huo-

Asiakkaana hevonen
mion omistajan taskuun. Ehkä 
sieltä löytyy jotain hyvää? Sa-
malla Mehtälä muotoilee viilalla 
kaviosta oikean muotoista.

“Kavion muoto tulee pitää 
symmetrisenä ja kaviokulma 
oikeana, jotta kavio ja koko 
jalka voi toimia oikein. Kaviot 
tulisi vuolla hevosen yksilölli-
sen rakenteen mukaisesti. Oi-
kein vuoltu ja kengitetty kavio 
on tärkeimpiä asioita hevosen 
jalkaterveyden kannalta, sillä 
vinoon kasvava, vinoon tai vää-
rään kulmaan vuoltu kavio aset-
taa myös ylemmät nivelpinnat 
epätasaisesti, jolloin syntyy ra-
situsta niveliin, tukisiteisiin ja li-
haksistoon. Iso hevonen painaa 
yli 500 kg. Etenkin nopeassa 
vauhdissa yhdelle jalalle tulee 
moninkertainen voima”, sanoo 
Mehtälä. 

Seuraavaksi kavioon mallail-
laan sopivaa kenkää. Mehtälä 
muotoilee kengän takomalla ja 
rälläköimällä kavioon sopivaksi. 
Talvella hevonenkin kaipaa lisä-
pitoa. Kenkiin ruuvataan hokit, 
eli metalliset nastat. 

Hevosten kanssa työskentely 
on Mehtälälle mieluista. Ala tuli 
tutuksi avopuolison Anniinan 
kautta. “Olen aina pitänyt fyy-
sisistä töistä ja käsillä tekemi-
sestä. Kengitys ja hevosala on 
siitä mielenkiintoista, että siinä 
voi aina kehittyä paremmaksi”, 
sanoo Mehtälä

Kun asiakkaana on oman mie-
lensä mukaan toimiva eläin, on 
hevosenlukutaidosta hyötyä: 
“Jos hevosen käytös on liian 
vaarallista, se on parempi rau-
hoittaa sepän ja hevosen tur-

vallisuuden lisäksi myös työn 
laadun takaamiseksi. Mutta 
useimpien hevosten kanssa 
pärjää kuitenkin rauhallisella 
käytöksellä. Teen myös sairas-
kengityksiä ja joskus on haasta-
viakin tapauksia edessä. Välillä 
voi joutua liimaamaan kavioita 
tai muokkaamaan kenkiä ahjos-
sa.”

Lisää oppia vaikeisiin tapauk-
siin haetaan Kiuruvedeltä am-
mattiopistosta: “Ennen koulun 
aloittamista täytyy olla usean 
vuoden kokemus kengittämi-
sestä ja työskennellä ammatti-
maisesti kengittäjänä. Koulussa 
syvennetään taitoja ja pereh-
dytään etenkin sairaskengityk-
seen.” 

Seuraavaksi kenkä naulataan 
kavioon kiinni. Pian nakutus jo 
loppuu, ja Mehtälä antaa hevo-
sen laskea jalan maahan. Vielä 
on kolme jäljellä. 

Hyvä kengittäjä pyrkii koko 
ajan kehittämään itseään. Ins-
piraatiota työhön voi saada 
monesta paikkaa. Tänä vuonna 
Mehtälä haki sitä kengityssep-
pien Suomen Mestaruuski-
soista.  “Kilpailin ensimmäistä 
kertaa kengitysseppien SM-
kilpailuissa debytant-luokassa. 
Kilpaileminen kehittää kengi-
tystaitoja, sillä siinä näkee omat 
vahvuudet ja heikkoudet ja tie-
tää, mitä osa-alueita pitää vielä 
treenata”, Mehtälä kertoo

Lopulta kaikkiin neljään jal-
kaan on saatu kengät. Talutan 
hevosen laitumelle. Kengittäjä 
katsoo tarkkaan hevosen käyn-
tiä. Oikeanlainen liike paljastaa, 
että kengitys on onnistunut. 

Kalajokinen Matti Mehtälä nostaa varmoin ottein asiakkaana olevan hevosen jalan ilmaan.
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MILJA RAITANEN

Lukuvuoden alussa minulla ja 
kahdella ystävälläni oli unelma; 
perustaa oma yritys vuoden 
ajaksi. Näin sai alkunsa Unel-
ma NY, kolmen pyhäjokisen 
yhdeksäsluokkalaisen leivon-
tayritys. Perustimme yrityksen 
koulun valinnaisen yrittäjyy-
den tunneilla Nuori Yrittäjyys 
-ohjelman kautta. Yrityksem-
me lähti heti hyvin käyntiin, ja 
joulukuussa päätimme ottaa 
haasteen vastaan osallistumalla 
nuorten Uskalla Yrittää -kilpai-
luun. Semifinaali järjestettiin 9. 
joulukuuta vuonna 2016 Oulun 
kauppakeskus Valkeassa. Kovat 
valmistelut eivät menneet huk-
kaan - meidät valittiin parhaaksi 
perusasteen NY-yritykseksi. 
Samalla ansaitsimme finaali-
paikan Uskalla Yrittää -finaaliin 
Helsinkiin. 

Teimme paljon valmisteluja 
finaalia varten; hankimme uu-
det yrityspaidat, tilasimme Roll 
Up -mainoksen, uuden logon 
sekä käyntikortit mainostoi-
mistolta ja teimme kilpailun 
ennakkotehtäviä. Koska olem-
me leivontayritys, valmistim-
me myös leivonnaisia kilpailun 
messuille myytäväksi. Valitsim-
me tuotteiksemme sitruunan 
ja mansikan makuiset marengit, 
Wilhelmiina-keksit sekä jo hitti-
tuotteiksi nousseet kakkutikka-
rit. Vaikka tehtävää oli paljon, 
saimme kaiken valmiiksi ja olim-
me positiivisesti jännittyneitä 
matkaan lähdettäessä!

Finaali järjestettiin 19. - 20. 
huhtikuuta. Matkustimme Hel-

Unelma toteutui!

sinkiin lentäen ja perillä yövyim-
me Sokos Hotelli Presidentissä. 
Heti Helsinkiin päästyämme 
menimme finaalin aloitukseen 
Finnkinon Tennispalatsiin, jos-
sa kuuntelimme puheita ja tie-
toa finaalin aikatauluista. Sieltä 
siirryimme syömään lounaan 
hotellillemme. Lounaan jälkeen 
oli vuorossa finaalin jännittävin 
hetki: yritysesittely. Olimme 

valmistelleet neljän minuutin 
mittaisen esityksen yritykses-
tämme ja sen toiminnasta. Esi-
tys meni hyvin pieniä teknisiä 
ongelmia lukuun ottamatta, ja 
saatoimme lähteä valmistele-
maan messupistettämme kaup-
pakeskus Kamppiin. 

Myös messut menivät hy-
vin! Pidimme puolen minuutin 
mittaisen myyntipuheen koko 
kauppakeskukselle sekä vas-
tasimme tuomariston haastat-
teluun. Myös MTV3 oli kuvaa-
massa yritysfinaalia, ja meidät 
saattoikin bongata keskiviikon 
Kymmenen Uutisista! Lisäksi 
myimme tietysti tuotteita asi-
akkaille ja tutustuimme muihin 
yrittäjiin. Illalla meillä oli vielä 
ruokailu sekä yhteistä iltaoh-
jelmaa.

Torstaina suuntasimme en-
simmäiseksi maukkaalle aami-
aiselle, jonka jälkeen lähdim-
me Kamppiin messujen toista 
päivää varten. Edellisen päivän 
tavoin myimme tuotteitamme 
ja juttelimme asiakkaiden kans-
sa. Messujen jälkeen olisi ollut 
vuorossa finaalin päätösgaala, 
mutta aikaisten lentojen vuoksi 
meidän piti jättää gaala väliin.

Sijoituksille emme Helsingissä 
yltäneet, mutta kaiken kaikki-
aan matka oli mahtava kokemus, 
jonka tulemme varmasti muista-
maan loppuelämämme! Saimme 
uusia ystäviä, arvokasta esiin-
tymiskokemusta sekä paljon 
luottamusta omaan tekemi-
seen ja onnistumiseen. Finaali 
oli yritysvuoden kohokohta, 
ja olemme kaikki hyvin ylpeitä 
yrityksestämme. Uskalsimme 
yrittää ja se kannatti - Unelma 
toteutui!

SIIVOUS / LIIKUNTAPÄIVÄ

Keskikylän koululla lauantaina 20.5. Klo 12
Riikka Ylikauppilan vetämä keppijumppa,
Muonitus nyyttikestiperiaatteella, yhdessä
oloa, porinaa...
TERVETULOA 
Kylätoimikunta.

Tulevien 7. luokkien vanhempainilta 
keskiviikkona 17.5.2017 klo 18 Saaren 
koululla. Tilaisuus on tuleville 7. luokkien 
oppilaille ja heidän huoltajilleen.

Tervetuloa! 

Saaren koulu 
tiedottaa

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 sekä lähiruokamyyjien herk-
kuja. Messuilla on myynnissä taimia, kesäkukkia, yms. Pe-
rillä 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

Pyhäjoen Vanhustenkotiyhdistys ry:n
Sääntömääräinen kevätkokous

Pidetään keskiviikkona 24.5.2017 klo 14.00
Vanhustenkotiyhdistyksen kerhohuoneella.
Käsitellään sääntöjen 7 §:n mukaiset asiat.

Tervetuloa!
Johtokunta

KOKOUSKUTSU

Pyhäjoen Joki-Kiekko ry:n sääntömääräinen 
kevätkokous

pidetään Pyhäjoen jäähallin kahviossa sun-
nuntaina 28.05.2017 klo: 18.00

Tervetuloa!    

Unelma NY:n jäsenet vasemmalta oikealle: Milja Raitanen, Saara 
Pehkonen ja Meeri Kivimäki.
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JUTTA ANTTILA

Kirjoittaja oli mukana viime 
syksynä tiedeleirikoulussa.

Sukulanrakan kallion Hiiden-
kirnut, Rovaniemellä Arktikum 
ja Joulupukin paja, Sodankylän 
geofysiikan observatorio ja il-
matieteen laitos, Luoston hui-
pulle kiipeäminen ja Kieringin 
maalaismarkkinat. Pyhäjoen, 
Kalajoen, Raahen ja Siikajoen 
lukioiden opiskelijat ja opetta-
jat kiersivät kaikki nämä kolmes-
sa päivässä. 

Jutun nimi on tiedeleirikou-
lu: neljän Perämeren alueen 
lukion yhteistyönä järjestetty 
opintomatka. Opintomatkalle 
lähti lukion ykkösiä, kakkosia ja 
kolmosia ja tietenkin muutama 
opettaja. Retken johtajana toi-
mi Raahen lukion kuvataiteen 
lehtori Aki Pulkkanen. Opin-
tomatkalla on jo neljän vuoden 
perinteet. Lähtöajatus on lukio-
opetuksen kehittäminen elä-
myksillä ja ilmiöillä. Tavoitteena 
on perinteisten oppiainerajojen 
ylittäminen ja aitojen ilmiöiden 
tutkiminen lähiympäristössä 
asiantuntijoiden avulla. Myös 
uusi opetussuunnitelma kehot-
taa lukioita järjestämään tee-
maopintoja. Viime syksyn tie-
deleirikoulussa olivat mukana 
maantiede, biologia, kuvataide 
ja fysiikka. 

On tärkeää oppia uusia opis-

kelutapoja kuten tiedon kriit-
tistä arvioimista, ryhmätöiden 
tekemistä ja tieto- ja viestintä-
tekniikkataitoja. Lapin kulttuu-
rista oppii paljon Rovaniemellä, 
Sodankylässä ja Kieringin mark-
kinoilla. Kieringin markkinoilla 
oli muun muassa käsityöläisiä, 
jotka myivät tekemiään tuot-
teita. Tänä vuonna oli tarkoitus 
oppia pääasiassa revontulista. 
Tässä auttoi Oulun yliopiston 
alaisena toimiva Sodankylän 
geofysiikan observatorio. 

Sodankylän geofysiikan Ob-
servatorion johtaja Esa Turu-
nen esitteli observatoriota. 
Opiskelijat kuulivat paljon re-
vontulista ja mittalaitteista ja 
pääsivät hieman tutustumaan 
observatorion ympäristöön. 
Mittalaitteita on paljon erilai-
sia, joista osa on herkempiä 
kuin toiset. Myös niiden tark-
kuuksissa on eroavaisuuksia. 
Jotta mittaustulokset olisivat 
mahdollisimman luotettavia, 
niiden on mitattava koko ajan.

Revontulet ovat kauniita ja 
rauhallisia, mutta niillä on myös 
omat vaaralliset puolensa. Ko-
ronan, eli revontulen kruunun, 
massapurkaus pystyy varaa-
maan sähköllä esimerkiksi rau-
tatien ja öljyputket. Ne voivat 
myös hajottaa muuntajia ja 
sähkölaitteita. Tämä tarkoittaa, 
että revontulissa on sähkövara-
usta. Revontulen värit syntyvät, 
kun hiukkaset osuvat eri kaa-

Revontulten alla Lapissa

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

Tervetuloa

Elokuva 
Pirates of the Caribbean

Pirttikosken Kalamiehet Ry
Järjestää jäsenille retken 
Ouluun Erämessuille  
25.5.2017

Lähtö Helaakosken th 8.00
Pyhäjoen Shell 8.15

Ilmoittautumiset 25.5 
Saarenpää Puh. 044-
3754005 /sähköposti 
skalervo@luukku.fi

Oppilaat pääsivät katsomaan Suomen suurinta lautasantennia. 

suihin. Tunnetuin väri on vih-
reä. Vaikka revontulet näkyvät 
Lapissa selvästi, niiden tapah-
tumapaikka voi olla jopa 600 
kilometrin päässä taivaalla. Re-
vontulista otetaan noin 4500 
kuvaa per yö. 

Kaikki eivät nähneet revon-
tulia, mutta pääsivät kuitenkin 
katsomaan kuvia niistä. Turu-
nen kertoi saman, mitä kerro-
taan esimerkiksi japanilaisille 
turisteille: ”Miten revontulet 
syntyvät ketun hännän hei-
lautuksella lumihangessa.” Re-
vontulissa näkyy myös, miten 
inuitit pelaavat palloa mursun 
pääkallolla. Myös Arktikumissa 
oli tätä koskeva esitys. “Revon-
tulia on taivaalla joka yö, mutta 
vain pilvet estävät niiden näke-
misen”, Turunen kertoo.

Lukiolaiset katsoivat samas-
sa pihassa olevan ilmatieteen 
laitoksen tiloja ja näkivät, mi-
ten sääpallo nousi ilmaan ja 
katosi pilviin. He myös kuulivat 
ilmatieteen laitoksen osallis-
tuneen 3D-tulostusprojektiin. 
Sen avulla he voivat pian tehdä 
omat mittalaitteiden varaosat 
ja telineet.

Ensi syksynä on odotetta-
vissa seuraava tiedeleirikoulu. 
“Lukiolaiset ovat esittäneet 
toiveita lähialueista ja myös 
yhteistyötä ruotsinkielisten Pe-
rämeren rannikon kaupunkien 
kanssa ollaan pohdittu. Seuraa-
van tiedeleirikoulun yksityis-
kohdat tarkentuvat keväällä, 
kun suunnittelu käynnistyy”, 
Pulkkanen sanoo.
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Eläkeliiton Pyhäjoen yhdis-
tys ry

To 18.5. Kevätkirkko klo 
13.00. Vapaaehtoiset paikalle 
klo 12.30, molemmat ryhmät.

Ti 23.5.  Ulkoilutapahtuma 
Kielosaaressa klo 12.00, luvas-
sa liikuntaa ja makkaran paistoa.

Säännölliset kokoontumiset-
jäävät kesätauolle, mutta seu-
raa muita kesän tapahtumia 
Kuulumisista. 

Aurinkoista kesää kaikille. 
Helluntaiseurakunta
Hengellisten laulujen ilta tors-

taina 18.5. klo 18.00 Pyhäjoel-
la, Oikote 3 (Eeva -Liisa Kylmä-
lällä), Tervetuloa! Sapattiateria 
Raahen seurakuntakodilla 19.5. 
2017 klo 18.00 (alkukeitto ja 
sapattileipä, pääruoka Simonin 
kalaa, israelilaisia salaatteja ja 
lisäkkeitä, Haamanin korvat ja 
kahvi) Aterialipun hinta 15 eu-
roa, alle 12-v lapset 7 euroa.
järjestää Israel Ystävät, Raahen 
osasto. Tervetuloa!

Pyhäjoen SILMU
Kevätkauden päättäjäiset 

16.5.2017 kello 12.00 Lea ja 
Juhani Koskelalla. Kimppakyyti 
entiseltä Shelliltä kello 11.40.

Tervetuloa!
Raahen seudun Omaishoi-

tajat ja Läheiset ry
Tulossa: Ma 22.5. klo 13 

Pisara-ryhmän kokoontuminen 
uudessa Kahvila-Ravintola Rah-
lanissa. Ruokailu omakustan-
teinen. Ilmoitathan ravintolaan 
etukäteen erityisruokavaliosi p. 
045 885 8811.

SPR Pyhäjoki
Seuraava hallituksen kokous 

17.5.17 klo.17 puhtolassa. 
Spr viikolla Salessa 8.5.17 ko-

rin voitti Tapio Viirret. Onnea 
voittajalle! Kiitos myös arpoja 
ostaneille ja samalla toimin-
taamme tukeneille. 

Kastettu: 
Tuukka Olli Eemeli Hourula
Enni Maaria Pulkkinen
Sanajumalanpalvelus su 

14.5. klo 10. Lähetyskahvila.
Raamattupiiri ma 15.5. klo 

18 Sarpatissa. 
Haravointitalkoot uudella 

hautausmaalla (Ilomäessä) ke 
17.5.  Kahvit klo 12 alkaen.

Perhekerho ke 17.5. klo 10.
Syksyn 2017 päiväkerhoi-

hin ilmoittautuminen jatkuu 
31.5.2017 saakka.  Voit soit-
taa ilmoittautumisen puh. 050 
4416 095 (päiväkerho) tai lait-
taa viestin sähköpostilla joko 
piia.kaivosoja@evl.fi tai sini.
hukka@evl.fi 

Kirkkokuoro ke 17.5. klo 
18.30 seurakuntatalolla. 

Lapsikuoro to 18.5. Nivalassa.  
Vanhemmanväen kevätkirk-

ko to 18.5. klo 13 kirkossa ja 
kahvit srk-talolla. Parhalahden 
koululaiset esiintymässä, Heikki 
Saukko säestää.

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.  

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.

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.

Messu su 21.5. klo 10. Lasten 
lauluryhmä. Kaatuneitten muis-
topäivän juhla messun jälkeen. 
Kunniakäynti sankarihaudoilla. 
Tämän jälkeen kirkkokahvit seu-
rakuntatalolla sekä pieni juhla-
hetki. Tervetuloa !

TULOSSA:
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:  
Raamattuluokka la 13.5. klo 

19.30 Eetu Nikillä.
Kerho pe 19.5. klo 17 ry:llä.
Kevätjuhla su 21.5. klo 16 

ry:llä, Jouko Piilola.

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.

Aihetta Kiitokseen

Spr Pyhäjoen osasto kiittää Pyhäjoen Salea yhteis-
työstä ja pullakahvi tarjoilusta Spr viikolla 8.5.17.

Pyhäjoen Kalastajainseuran 
vuosikokous 23.5.2017

Paikka: Pyhäjoen Metsästysmaja
Kello:   18:00

Seuran vuosikokouksessa käsitellään 
seuraavat asiat:

1. Esitetään hallituksen kertomus, tilit ja toimin-
nantarkastajain lausunto edelliseltä toimintavuodel-
ta

2. Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten koko-
ukselle esittämät asiat.

Terveisin,
Johtokunta

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

www.pyhajoki.fi

PYHÄJOEN KUNTA

Valtuuston kokous pidetään keskiviikkona 17.5.2017 alkaen klo 18.00 
kunnantalon valtuustosalissa.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

-  Polusjärven tuulipuiston kaavoitusaloite / Kaavoittajan hyväksyminen 
/ Osallistumis- ja arviointisuunnitelma / Osayleiskaavaluonnos / Osay-
leiskaavaehdotus / Osayleiskaavan hyväksyminen
-  Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-31.3.2017
-  Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 / Talousar-
vion muutokset 2017

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan-
talon hallinto-, elinkeino- ja perusturvaosastolla keskiviikkona 
24.5.2017 klo 9.00-16.00.

Risto Kittilä
valtuuston puheenjohtaja
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Kyläkirjan julkistaminen keski-
viikkona 17.5. klo 11.30 Yppärin 
koululla. Tervetuloa!

Suomi100-Yppärissä näyttely 
Merimajalla helatorstaina 25.5. 
klo 11-15 avoinna hirvipeijaisten 
yhteydessä maanomistajille ja ky-
läläisille. Monipuolinen näyttely 
kylän menneisyyteen ja nykypäi-
vään liittyvistä asioista. Kyläkirjaa 
myös saatavana.

Suomi100-Yppärissä näytte-
ly Merimajalla 29.5. klo 12-15. 
Tervetuloa katsomaan Yppärin 
elämästä kertovaa monipuolista 
näyttelyä. Kyläkirjaa myös saata-
vana.

SUOMI-100 YPPÄRISSÄ


