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Pyhäjoen kunta, YIT ja Fen-
novoima allekirjoittivat aieso-
pimuksen Pyhäjoki-talon raken-
tamisesta tiistaina 10.1.2017 
klo 13.30. Pyhäjoki-talon han-
kekokonaisuus on noin 10.000 
neliötä ja sen alustava kustan-
nusarvio on noin 20 miljoonaa 
euroa.

Pyhäjoki-taloon on suun-
niteltu kulttuuri-, liikunta- ja 
vapaa-ajan palveluita sekä ma-
joitus-, koulutus- ja juhlatiloja. 
Aiesopimuksen mukaan Fenno-
voima toteuttaa Pyhäjokitalon 
yhteyteen vierailukeskuksen ja 
paikallistoimiston ja YIT puo-
lestaan toteuttaa majoitustilat 
kehittämänsä Suites-mallin mu-
kaisesti. Pyhäjoen kunnan suun-
nitelmissa on sijoittaa Pyhäjoki-
taloon kulttuuri-, liikunta- ja 
vapaa-ajan tiloja, jotka se antaa 
pääasiassa ulkopuolisen yrityk-
sen hoidettavaksi. Pyhäjoki-
talo on toteutuessaan erittäin 
merkittävä lisä kunnan palve-
lutarjontaan ja se lisää kunnan 

Pyhäjoki-talon aiesopimus allekirjoitettiin

Pyhäjoki-talon aiesopimuksen allekirjoitustilaisuudesta. Vasemmalta YIT hankekehitysjohtaja Tauno 
Kestilä, Pyhäjoen kunta Matti Soronen, Fennovoima Oy Senior Adviser Juha Nurmi.

ANNA MAXIMOV

Raahesta tuleva Anu Luimu-
la valittiin syyskuussa 2016 
Pyhäjoen lukioon sekä Saaren 
kouluun uudeksi matematiikan 
ja fysiikan opettajaksi. Luimula 
kuvailee itseään ystävälliseksi 
ja vilkkaaksi. Hän pääsi yliop-
pilaaksi vuonna 1996 Raahen 
lukiosta. Samana vuonna hän 
aloitti opiskelun Oulun yliopis-
tossa. Pääsykoetta opiskelijan 
ei tarvinnut tehdä, vaan hän 
pääsi suoraan ylioppilastutkin-
non papereilla sisälle. 

Yliopistossa matematiikka 
oli pääaineena, ja sen lisäksi 
Luimula teki aineopinnot fysii-
kasta ja kemiasta. Hän on aina 
tykännyt matematiikasta, koska 
se on loogista ja helppoa. Vasta 
viimeisenä opiskeluvuonna Lui-
mula innostui opettajan työstä. 
Lapsena hän kuitenkin haaveili 
eläinlääkärin työstä. Yliopistos-
ta hän valmistuikin nopeasti ja 

aloitti tietojenkäsittelytietei-
den aineopintojen opiskelun ja 
sai pätevyyden opettaa tieto-
tekniikkaa. 

Ennen kuin Luimula valittiin 
Pyhäjoen lukioon opettajaksi, 
hän opetti luonnontieteitä, ma-
tematiikkaa ja tietotekniikkaa 
Raahen lukiossa noin 13 vuot-
ta. 

Uusi opetussuunnitelma astui 
voimaan syksyllä 2016. Lui-
mulan mielestä siinä on paljon 
hyvää, koska isojen aihekoko-
naisuuksien hahmottaminen on 
yhä tärkeämpää lukiossa. Hyvää 
on myös se, että opettajat ar-
vioivat oppilaita jatkuvasti eikä 
arvioida pelkästään kokeen 
perusteella. Huonoja puolia 
uudessa opetussuunnitelmassa 
on se, että kursseihin lisättiin 
asiaa ja aikaa on yhä vähemmän 
olennaisen opetteluun ja muis-
tamiseen. 

Vapaa-ajalla Anu Luimula har-
rastaa ratsastusta ja hoitaa 
kahta hevostaan. Pyhäjoen lu-
kioon tuleminen oli hänen mie-
lestään mukavaa ja vaihtelevaa. 
Lukio on pienempi ja siksi oppii 
tuntemaan kaikki opiskelijat ja 
opettajat paremmin. Parasta 
opettajan työssä on se, että saa 
oppilaat oppimaan ja innostu-
maan. Hän on sopeutunut hy-
vin Pyhäjoen lukioon. Siellä on 
mukavia työkavereita ja oppilai-
ta. Pyhäjoen lukiossa on myös 
hyvät puitteet oppimiselle.

vetovoimaisuutta. Pyhäjoki-
taloa suunnitellaan keskeiselle 
paikalle Pyhäjoen varteen.

Pyhäjoen kunnan valtuus-
to teki periaatepäätöksen 
Pyhäjoki-talon rakentamisesta 
kuntahallinnon 150-vuotisjuh-

lakokouksessaan 25.9.2015. 
Asemakaavatyö on tarkoitus 
toteuttaa pääosin vuoden 
2017 aikana. Tavoitteena on 
aloittaa Pyhäjoki-talon raken-
taminen syksyllä 2017, jolloin 
talo valmistuisi kesällä 2020. 

Pyhäjoen lukiossa ja Saaren koulussa uusi luonnon-
tieteiden ja matematiikan opettaja 

Julkisivukuva.

Anu Luimila on kotiutunut hyvin Pyhäjoen Lukioon.
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Duo tuo saamelaisen joikupe-
rinteen nykyaikaan. Ikiaikainen 
joiku ja modernit äänimaailmat 
kohtaavat luoden ajassa kiin-
ni olevaa musiikkia. Konsertti 
sisältää traditionaalisia joikuja 
(esim. eläimet, paikat, ihmiset), 
täysin akustisia duo- ja soolo-
kappaleita sekä elektroniikalla 
sävytettyjä äänimaisemia. Kon-
sertissa kerrotaan myös, mistä 
joikaamisessa on kysymys, sen 
historiasta ja nykytilasta.

Konsertti joka kouluun –
hankkeen kautta tulevat kon-
sertit ovat :

maanantaina 23. tammikuuta 
klo 8.00 Pirttikosken koululla, 
klo 10.00 Parhalahden koululla 
ja klo 11.25 Yppärin koululla.

Tiistaina 24. tammikuuta kon-
sertit kuullaan klo 8.45, 9.35 ja 
klo 10.50 Pauhasalissa.  

Wimme Saaren ja Tapani Rinteen 
koulukonsertit

Wimme Saari, joiku
Tapani Rinne, bassoklarinetti, elektroniikka

HANNA KALLIOKOSKI

Lapsirikas-hanke on Oulun ja 
Raahen seutukunnissa toimiva 
RAY:n tukema hanke, jota hallin-
noi Auta Lasta ry.  Hankkeessa 
kehitetään ja tarjotaan lapsiper-
heille helposti saatavilla olevaa, 
maksutonta perheen toivomaa 
tukea ja apua arjen sujumiseen. 

Lapsirikas-apua tuovat perhei-
siin koulutetut vapaaehtoiset, 
työkokeilijat, sosiaali- ja terveys-
alan opiskelijaharjoittelijat sekä 
oppisopimussuhteessa olevat 
henkilöt. 

Lapsirikas -apu voi olla lasten-
hoitoa, kodinhoidollisia töitä, 
harrastuskuljetuksissa avustamis-
ta tai vaikkapa pieniä kodin kor-
jaustöitä. 

Lapsirikas- avun piirissä on Ou-
lun ja Raahen seutukunnissa yh-
teensä  yli 100 perhettä.

Perheiden kokemukset hank-
keen tarjoamasta avusta ovat ol-
leet myönteisiä. Vapaaehtoisten 
ja perheiden välille on syntynyt 
toimivaa yhteistyötä. Ilo on ollut 
molemminpuolista. Vapaaehtoi-
sena toimineet ovat saaneet ko-
kea itsensä tarpeellisiksi ja uusia 
ystävyyssuhteitakin on solmittu. 
Perheen vanhemmat ovat naut-
tineet omasta ajasta esimerkiksi 
harrastuksen parissa sekä siitä, 
että lasten elämään on tullut mu-
kaan uusia, tärkeitä aikuisia.

Yksi lapsirikas-apua vapaaeh-

Pyhäjoen Näyttelijät valmis-
tautuu esittämään pyhäjokisen 
Jukka Partasen käsikirjoitta-
man näytelmän Kolmen Törä-
pään tarina. Näytelmä poh-
jautuu piippolalaisen kirjailijan 
Pentti Haanpään pienoisro-
maaniin, joka ilmestyi 1927.

Näytelmä kertoo Töräpään 
ökytalosta, jota isännöivät Tai-
kinamaa-nimiset miehet – Timo, 
Iisakki ja Jallu. Tarina pohtii 
heidän elämänsä kautta rahaa, 
omaisuutta, valtaa ja vapautta. 
Töräpää tuo talona maineen ja 
manttaaleineen isännälle valtaa 
ja kunnioitusta. Hakematta löy-
tyy myös se tosiasia, että raha 
ja omaisuus voidaan hetkessä 
kadottaa. 

 
Miten käy mahtavan Töräpään 

talon ja Timon, kun kesän viipy-
minen johtaa 40-päisen karjan 
teurastukseen ja isännän kuo-
lemaan? Miten käy, kun Iisakki 
päättää ruveta ”kokoon haa-
limisen” sijasta kuluttamaan? 
Miten käy rahojen, kun karta-
no palaa? Entä huutolaispoika 
Jallu, joka puukottaa miehen ja 
joutuu vankilaan?

Jukka Partanen on myös sävel-
tänyt näytelmään uutta musiik-
kia. Kantaesityksen ohjaa Sari 
Jaatinen. 

Jos olet kiinnostunut tule-
maan mukaan tekemään kesäte-
atteria Annalan pihaan tulevaksi 

suveksi, tule ilmoittautumaan 
mukaan keskiviikkona 18.1. kel-
lo 18 Pyhäjoen lukiolle. Sari ja 
Jukka kertovat paikan päällä li-
sää tulevasta kesästä. Aiempaa 
näyttelijänkokemusta ei tarvita, 
ainoastaan innostunut mieli!

Tule tekemään kesäteatteria!Lapsirikas-hanke alkaa Py-
häjoella

toisen työntekijän toimesta saa-
nut perhe kertoi kuulleensa avun 
saamisen mahdollisuudesta ystä-
väperheeltään. Perhe kertoi, että 
kotisivujen kautta laitettava yh-
teydenottopyyntö tuntui helpol-
ta tavalta pyytää apua ja tuntui 
mukavalta, että hankkeen taholta 
sitten soitettiin ja tarjottiin apua 
arkeen. Lapsiperheen vanhemmat 
toivoivat mahdollisuutta päästä 
silloin tällöin kahdestaan vaik-
ka lenkille tai kauppa-asioille, 
ja apua onkin järjestynyt heille 
ilta-aikaan juuri heidän toivo-
mallaan tavalla.  Vapaaehtoisen 
työntekijän kanssa yhteistyö on 
heidän kokemuksensa mukaan 
sujunut mukavasti ja joustavas-
ti.  Vanhemmat kertoivat, että 
lyhytkin hetki kahdestaan vaik-
ka kävelylenkillä on lähentänyt 
heitä puolisoina toisiinsa. Arjen 
keskellä on ollut tärkeää tietää, 
että säännöllisin välein on mah-

dollisuus hetkisen hengähtää. 
Perheen vanhemmat kannustavat 
muitakin lapsiperheitä ottamaan 
rohkeasti yhteyttä hankkeeseen.

Vapaaehtoisena toiminut Maria 
kertoo ajatuksistaan näin: ”Kun 
omat lapseni olivat ihan pieniä, 
olisin toivonut jotakin tällaista: 
että joku tulee käymään, jakaa 
vastuuta hetken ja tuo olon, että 
tavallinen arkiaamu kulkee eteen-
päin. Jos nyt voin tarjota jollekin 
sen tunteen, teen sen mielelläni-
muutama tunti kerrallaan muuta-
man viikon välein.” 

Lapsirikas -hankkeen järjes-
tämä infotilaisuus pidetään 
Pyhäjoen kirjastolla keskiviik-
kona18.1.2017   klo 17.30-19. 
Tule kuuntelemaan ja saamaan 
lisää tietoa hankkeesta, sen tar-
joamasta avusta perheellesi tai 
läheisellesi sekä vapaaehtoistyön 
mahdollisuudesta! Tilaisuudessa 
on kahvitarjoilu. Tervetuloa!
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Kylien asukkaat 
vuoden alussa

Etelänkylä 366
Liminkakylä 96
Parhalahti 354
Pirttikoski 330

Pohjankylä 1299
Yppäri 608

Yhteensä 3053 pyhäjokista

Kirjastolla aloittaa sarjakuvatyöpaja yli 15-vuotiaille tiistaisin 
klo 15.00-16.30. Ensimmäinen kerta on  17.1. Aluksi piirretään 
strippisarjakuvia. Sen jälkeen lähdetään tutustumaan hahmojen 
luontiin, sarjakuvan omaan kieleen, tehokeinoihin jne. Työpajaa 
vetää kirjastolta Heikki Lahnaoja. Tervetulleita ovat niin nuoret 
kuin aikuisetkin. Työpaja on osa Hyvän mielen paikat -hanketta.

KIRJASTOLLA 
SARJAKUVATYÖPAJA 
NUORILLE JA 
AIKUISILLE

Suomi-100 Yppä-
rissä

Kylätupa Yppärin koulun liikuntasalin au-
lassa torstaisin klo 14-15.30.

Seuraavat kokoontumiset 26.1, 9.2 ja 
23.2.

Tervetuloa keskustelemaan, kuuntelemaan, 
suunnittelemaan toimintaa.

Kirjahyllystä voi ottaa mukaan luettavaa.

Leikkaa talteen!

SANTERI PUHAKKA

Pyhäjoen Joki-Kiekon ja Raa-
hen Jääkiekkoklubin yhteinen 
B2-joukkue taisteli Mestispai-
kan syksyn karsintasarjasta. 
Mestis korkattiin nyt viime 
lauantaina Pyhäjoen Kielosaa-
ri Areenassa PJK/RJK:n osalta 
voitokkaasti. 

Syksyn aikana PJK/RJK:lle 
otteluita kertyi 15 koitoksen 
verran, joista 9 oli voittoja, 
viisi tappiota ja yksi tasatilan-
teeseen päättynyt kamppailu. 
Joukkue sijoittui omassa karsin-
talohkossaan kolmanneksi, mikä 
riitti kevyesti Mestipaikkaan. 
Tällä kaudella B2-nuorten Mes-
tis pelataan kolmessa lohkossa, 
joista aina kaksi parasta pääsee 
pelaamaan kuuden joukkueen 
lopputurnaukseen. 

Edellislauantain sarja-avauk-
sessa vastustaja tuli Kiimingistä. 
PJK/RJK lähti haastamaan en-
nakkosuosikkia vauhdikkaassa 
pelissä aggressiivisesti. Oman 
mausteen otteluun toivat vielä 
viime kaudella PJK/RJK:n pai-
dassa pelanneet KKP:n suojatit, 
Aaro Inkala sekä Arttu Ypyä. 

Mestis avattiin voitokkaasti

Syksyn SM-sarjaa tahkonnut 
KKP joutui taipumaan kotijouk-
kueelle yli satapäisen yleisön 
edessä. Maaleja kutkuttavan 
jännittävässä ottelussa naulat-
tiin melkein vuorotellen (3-2, 
3-1, 4-2) 9-6.

PJK/RJK:n viimeiset kaksi 
maalia tehtiin tyhjään maaliin. Ja 

näin yleisö sai huokaista helpo-
tuksesta. Pistemiehinä toimivat 
Tomi Helaakoski 3+1, Pet-
teri Puhakka 2+2, Eetu Aak-
ko 2+0, Miiro Kamutta 1+1, 
Petteri Tavasti 0+4, Tuomas 
Martinmäki 0+2 ja Aapo Ant-
tila 0+1. 

Kevään aikana Kielosaaressa 

pelataan B2-Mestistä vielä ai-
nakin kolmen ottelun verran. 
Tänä viikonloppuna B2-nuoret 
matkaavat Pedersöreen IFK 
Lepplaxin vieraaksi.

Pirttikosken Metsästysseura Ry.
Vuosikokous perjantaina 27.1.2017 klo 

19.00 Pirttikosken koululla
- Vuosikokousasiat
- Sääntömuutoksia käsitelty
Tervetuloa
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Raahen seutukuntaan hyväk-
syttiin terveysliikuntaohjelma 
viime keväänä. Ohjelman täy-
täntöönpano saa uutta tuulta 
ainakin ikäihmisten kohdalla, 
kun seutukunta valittiin Ikäins-
tituutin koordinoimaan Voimaa 
vanhuuteen –iäkkäiden ter-
veysliikuntaohjelmaan viime 
syksynä. Ohjelma kestää kolme 
vuotta ja sen tavoitteena on 
tukea iäkkäiden itsenäistä asu-
mista kotona tarjoamalla muun 
muassa liikuntaneuvontaa sekä 
voima- ja tasapainoharjoittelua.

Ohjelma käynnistyy viralli-
sesti viikolla kolme, jolloin Vi-
hannissa, Ruukissa, Pyhäjoella 
ja Raahessa järjestetään Ikäih-
misten liikuntaraati –ryhmäkes-
kustelut. Tavoitteena on kuulla 
ikäihmisten omia ajatuksia, 
mielipiteitä, ideoita ja toiveita 
liikkumiseen ja liikunnan har-
rastamiseen liittyvistä asioista. 
Keskusteluja vetää Ikäinstituu-
tin suunnittelija Heli Starck. 
Esiin tuotuja mielipiteitä hyö-
dynnetään liikuntatoimintojen 
ja liikkumisen olosuhteiden ke-

hittämissä niin paikallisella kuin 
valtakunnallisella tasolla.    

 
Raahen seutukunnan Voimaa 

vanhuuteen –kehittämistyöhön 
on nimetty yhteistyöryhmä. 
Siihen kuuluu kuntien liikun-
tatoimen, kansalaisopistojen 
ja seurakuntien edustajia sekä 
vanhusneuvoston ja eri yhdis-
tysten jäseniä sekä hyvinvoin-
tikuntayhtymästä fysioterapian 
työntekijöitä ja tulosyksikkö-
johtaja Erja Laulumaa.

Laulumaa korostaa, että noin 
puolen vuoden tavoitteellisella 
harjoittelulla voidaan parantaa 
suorituskykyä yhtä paljon kuin 
ikääntymisen myötä menete-
tään kymmenessä vuodessa.  
–Vain muutama prosentti elä-
keläisistä liikkuu tällä hetkel-
lä terveysliikuntasuositusten 
mukaisesti ja etenkin voima- ja 
tasapainoharjoittelu on vähäis-
tä. Liikunta on kunnallinen pe-
ruspalvelu ja sen tehtävänä on 
edistää kaiken ikäisten asukkai-
densa hyvinvointia ja kestävää 
kehitystä alueellaan, Laulumaa 

muistuttaa. 

Erja Laulumaa on hyvillään 
alueella alkavasta Voimaa van-
huuteen –kehittämistyöstä 
juuri tässä vaiheessa, koska 
SOTE-uudistuksessa terveyden 
edistäminen jää kuntien vas-
tuulle. 

Ikäihmisten liikuntaraati –
ryhmäkeskustelut järjes-
tetään seuraavasti:

17.1.2017 klo 14.00 Ukon-
kantti, Kirkkotie 16, Vihanti

17.1.2017 klo 18.00 Ruukin 
koulukeskus, Opintie 1, Ruukki

18.1.2017 klo 14.00 Palvelu-
keskus Jokikartano, Pajahaantie 
6, Pyhäjoki

18.1.2017 klo 18.00 Toimin-
takeskus Kreivinaika, Brahenka-
tu 14-16, Raahe

Liikunta kuuluu kaikille

Ennusteiden mukaan 75 vuot-
ta täyttäneiden ihmisten määrä 
kaksinkertaistuu nykyisestä lä-
hes miljoonaan vuoteen 2040 

mennessä. Noin puolella ikä-
ryhmään kuuluvista arvioidaan 
olevan liikkumiskyvyn ongel-
mia. Myös muistiongelmat ja 
yksinäisyys ovat haasteita yhä 
useammalle. Kotona asuvia, liik-
kumiskyvyltään heikentyneitä 
ja liian vähän liikkuvia ikäihmi-
siä uhkaa toimintakyvyn nopea 
heikkeneminen ja avun tarpeen 
lisääntyminen. Myös kaatumis-
riski kasvaa.

Liikunnan laaja-alaiset hyödyt 
erityisesti toimintakyvyltään 
jossain määrin heikentyneille 
ikäihmisille ovat tutkimusten 
perusteella suuret. Iäkkäiden 
toimintakyvyn tukemisesta lii-
kunnalla hyötyy koko yhteis-
kunta – eikä vähiten talous. 

Vähän liikkuvat ja toimintaky-
vyltään heikentymässä olevat 
ikäihmiset ovat yhtä oikeu-
tettuja arkiliikuntaan ja liikun-
taharjoitteluun kuin muutkin 
ihmiset. Ikäinstituutin mukaan 
liikuntaharjoittelu tulee räätä-
löidä sellaiseksi, että treenaa-
maan pääsee ympärivuotisesti 

myös huonokuntoinen ja vä-
hemmän liikkunut ikäihminen.

On tärkeä tarjota ryhmälii-
kuntaa, joka varmistaa liikku-
miskyvyn säilymisen, innostaa 
toimintaan muiden ihmisten 
kanssa sekä ehkäisee yksinäi-
syyttä. Siksi perinteinen liikun-
takäsitys kaipaa ravistelua. Suo-
situkset korostavat erityisesti 
liikkumattomuuden välttämistä 
ja yksilöllistä liikkumissuunni-
telmaa.

  

Voimaa vanhuuteen –
ohjelma pyörinyt kuusi 
vuotta

Voimaa vanhuuteen -työtä 
on tehty kymmenissä kunnissa, 
pitkäjänteisesti, yhdessä oppi-
en ja iäkkäiden kokemuksia hyö-
dyntäen. Toimintakyvyltään 
heikentyneille (75+) ikäihmisil-
le on pystytty lyhyessä ajassa ja 
kustannustehokkaasti tuotta-
maan toimintakykyä parantavia 
ja mieluisia liikuntatoimintoja.

Kuntien hienot tulokset pe-
rustuvat ennakkoluulotto-

maan, kaikkia osallistavaan, 
poik-kisektoriseen yhteis-
työhön. Ikäihmisten liikuntaa 
koordinoidaan ja suunnitellaan 
kun-nan sosiaali-, terveys- ja 
liikuntatoimen, ympäristön 
suunnittelijoiden, järjestöjen, 
kansalais- ja työväenopisto-
jen sekä yksityisten palvelun-
tuottajien kanssa. Työn tueksi 
kunnat saavat Ikäinstituutin 
mentoroinnin. Työ ei vaadi ta-
loudellisia lisäresursseja, mutta 
sen sijaan tahtoa muodostaa 
yhteinen tavoite, yhdistää re-
surssit ja suunnata ne oikein. 
Myös hyväkuntoiset ikäihmiset 
voivat antaa voimavaroistaan 
vähemmän liikkuville esimerkiksi 
vertaisohjaajina.

Raahen seutukunta pääsi Voimaa 
vanhuuteen -ohjelmaan

MAIRE SALO

 
Saaren koulun ilmaisutai-

don ryhmä harjoitteli syyslu-
kukaudella Jarmo Siltaojan 
näytelmän Tuhkimo Eloku-
vamaailmassa. Näytelmä esi-
tettiin 21. joulukuuta klo 13 
lukion auditoriossa. 

Tuhkimo Elokuvamaailmas-
sa on komedia. Näytelmän 
päärooleissa ovat Tuhkimo 
(Aliisa Impola), ilkeät sisar-
puolet (Maire Salo ja Eeri-
ka Luoto), äiti (Sofia Sipilä) 
sekä Robin (Jussi Mattila). 
Näytelmässä Tuhkimon sisa-
ret ja äiti haluavat pääroolin 
elokuvasta, jonka toisena 
päähenkilönä on teinipop-

pari Robin. Klassista tarinaa 
mukaillen myös Tuhkimo 
päätyy koekuvauksiin. Ilmai-
sutaidon oppilaat ovat muo-
kanneet näytelmää sopivam-
maksi ryhmälle; esimerkiksi 
rooleja on lisätty ja hahmo-
jen nimiä muutettu.

Viime vuonna ilmaisutai-
don ryhmä esitti raskaan 

koulukiusaamisesta kertovan 
näytelmän, joten tällä kertaa 
valinta oli humoristisempi. 
Nuoret saivat itse valita näy-
telmän, ja eri vaihtoehdoista 
äänestettiin. 

"Yläkoululaisille on välillä 
vaikea löytää näytelmää, jos-
ta he innostuisivat. Sen takia 
on tärkeää, että he saavat 

itse osallistua näytelmän 
valitsemiseen. Itse tykkäsin 
näytelmästä kovasti. Siinä 
voi irrotella ja se on hauska", 
ryhmän opettaja Sari Hidén 
kertoo.

Projektissa haastavinta on 
Hidénin mielestä se, että 
viikossa on vain kaksi tuntia 
aikaa harjoitella. Ylimääräi-

sillä harjoituksilla kuitenkin 
korjattiin ajan rajallisuutta.

"Nyt pysytään positiivisina 
ja otetaan ilo irti. On kyllä 
mahtavaa, kun nuoret ovat 
niin innoissaan", hän toteaa 
lopuksi.

Klassinen tarina sai uuden ilmeen 

Yläkoululaisten näytelmässä Tuhkimo elokuvamaailmassa kenkää sovitetaan äitipuolelle (Sofia Si-
pilä). Takana naureskelevat ilkeät sisarpuolet. Heitä esittivät Erika Luoto ja Maire Salo. Vasemmal-
la Robinia näytellyt Jussi Mattila. Mustiin pukeutunut kuvauspäällikkö Kalle Af Eitiiviiprodacsönistä 
(Valtteri Impola) ja kuvaaja Keijo (Kasperi Kittilä) ihmettelevät tilannetta.

Ilmaisutaidon opiskelijat laulavat Robinin biisiä. Keskellä sinisessä iltapuvussa Tuhkimo (Aliisa Impo-
la). Nykynuoret osaavat heittäytyä.
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Matka Oulun kaupunginteatteriin

Ooppera Neljäntienristeys
la 11.2.2017 klo 19.00. Liput: 46,50 €, 41,50 € / eläkeläinen, 19,50 € 

alle 26-vuotiaat, opiskelijat, työttömät, varus- ja siviilipalvelusmiehet.
Kyyti 15 €/ hlö. Lähtö: Pyhäjoki Sale klo 17.00, Raahe linja-autoasema 

17.30. Paluu heti esityksen jälkeen. Sitovat ilmoittautumiset ma 16.1. klo 
14.00 mennessä Raahen kulttuuritoimistoon puh. 044 4393332.
Oltava 30 lähtijää, että reissu toteutuu. Järjestää Raahen ja Pyhäjoen 

kulttuuritoimet.

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

www.pyhajoki.fi

PYHÄJOEN KUNTA HAKEE VAKITUISEEN VIRKASUHTEESEEN JOHTAVAA 
RAKENNUSTARKASTAJAA

Kelpoisuusvaatimuksena on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 4 §:n 
mukainen pätevyys.
Tehtävien hoitaminen edellyttää alan lainsäädännön tuntemista, 
asiakaspalveluhenkisyyttä sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.
Tekninen lautakunta toimii Pyhäjoen kunnan rakennusvalvontavirano-
maisena. Johtava rakennustarkastaja toimii itsenäisenä asiantuntijana 
teknisessä lautakunnassa.

Edellytämme alan aikaisempaa kokemusta ja arvostamme luotettavuutta, 
tietotekniikan hallintaa, kunnallishallinnon tuntemusta, aktiivista otetta 
työhön ja kykyä hoitaa tehtäviä itsenäisesti.
Tehtävien hoito edellyttää oman auton käyttöä.

Hakuaika alkaa 09.01.2017 ja päättyy 03.02.2017 klo 16.00.
Virka täytetään 01.06.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan jo aikaisem-
min. Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilas-
taan, suostuttava huumetestiin sekä suppean turvallisuusselvityksen 
tekoon ennen viran vastaanottamista.

Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen teknisen henkilöstön 
virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Hakijat voivat esittää oman palkka-
toivomuksensa.
Tehtävässä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen sekä CV:t pyydetään toimit-
tamaan 03.02.2017 klo 16.00 mennessä os. Pyhäjoen kunta, tekninen 
lautakunta, 86100 Pyhäjoki, kuoreen tunnus ”johtava rakennustarkastaja”.

Pyhäjoki 14.12.2016

Tekninen lautakunta
PYHÄJOEN KUNTA
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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!
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PÄÄTOIMITTAJAT
Sari Hidén

Arvo Helanti

TOIMITUS
Lauri Niemelä

Rasmus Hökkä

Anna Maximov

Ilmoitushinnat (hintoihin lisätään alv 24%)
>>  0,45 €/pmm, toistohinta 0,35 €/pmm, minimikoko 35 pmm
>>  puoli sivua: 120 € >>  koko sivu: 180 €
>>  järjestöpalsta: 50 €/vuosi

Ilmoitusehdot
Lehteen tarkoitettu aineisto on toimitettava vasemmalla olevan aikataulun mukaisesti. Aineiston voi 
toimittaa myöhemminkin, mikäli siitä on toimituksen kanssa sovittu. Mikäli ilmoitusaineisto saapuu 
myöhässä, eikä siitä ole ennalta sovittu, perimme kaksinkertaisen hinnan. Myös järjestöpalstalle tulevat 
ilmoitukset pitää toimittaa ajoissa, myöhästyneestä aineistosta perimme 10 € lisämaksun. Emme voi 
taata myöhässä saapuneen aineiston ilmestymistä. Emme vastaa puhelimitse tulleiden ilmoitusten 
virheistä. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu 
enintään maksetun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä seitse-
män vuorokauden kuluessa julkaisupäivästä.

Seuraava lehti 
(3) ilmestyy 
 >>  lauantaina 21.1.2017

Aineisto toimitettava 
 >>  tiistaina 17.1.2017 
 klo 17.00 mennessä

Painosmäärä 
 >>  vko 16:2600 kpl 
 >>  vko 17:2600 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

Hanhikiven Kiertäjät ry
MA 23.1. Johtajisto klo 18.00 

kololla. Asiaa mm talvileiristä. 
Kaikki paikalle!

3.-5.2. TAIGA talvileiri Kan-
nuksen Parttiojylhässä. Leirikir-
je jaossa ensi viikolla. Ilmottau-
tumiset 27.1. mennessä.

Jyty Kalajoki ry
Viikonloppumatka Helsinkiin 

24.-26.2.2017. Majoitus Sokos 
hotelli Albertissa.

Oopperassa esitys Sevillan 
parturi la. 25.2.17 klo 19.00. 
Lippuja voi vielä

tiedustella. Matkan hinta jäse-
niltä 130.00 € / hlö ja muilta 
150.00 € / hlö; sis.

majoituksen aamiaisella sekä 
matkat joko juna tai bussi läh-
tijämäärästä riippuen.

Oopperalippu lisämaksusta 
sen haluaville. Samaan aikaan 
on Lahdessa hiihdon MM-kisat 
ja sielläkin on nätti käydä Hel-
singistä esim. lauantaina päivän 
omatoimiretki. Ilmoittautumi-
set 3.2.2017 mennessä.

Kevään Tallinnan matka 29.4.-
1.5.2017. Majoitus TallinkCity 
hotellissa. Tallinnassa mahdol-
lisuus myös oopperaan, lippuja 
alustavasti varattuna. Matkapa-
ketin kokonaishinta 210.00 € / 
hlö + mahdolliset liput.

Lisätietoja ja ilmoittau-
tumisia Hanna Nikupaavo 
0444691253 tai 

hanna.nikupaavo@kalajoki.fi 
tai Paula Kumpula 

jyty.kalajoki@gmail.com

Pyhäjoen Silmu
Aloitamme talven kokoontu-

miset tiistaina 24.1.2017 klo 
12.00 Mauno ja Liisa Pihlaja-
maan luona os. Hanhitie 1. Sa-
malla voi maksaa  teatteriliput 
à 29 euroa Hilkalle. Tervetuloa!

Raahen Seudun Invalidit 
Kevtkauden kerhot käynnisty-

vät. Kuvataidekerho ja puupol-
tintaide keskiviikkona ja tarstai-
na klo 12 - 15. Mukaan mahtuu 
uusia harrastajia. Tarjolla on 
ilmaisia pohjia, siveltimiä värejä, 
pääset tutustumaan ohjatusti 
kuvataiteeseen.

Erittäin suosittu Naisten käsi-
työpiiri alkaa

10.1 klo 12.00 ja jatkuu aina 
parillisina tiistaina.

Poccia-harjoitukset kuukau-
den ensimmäinen ja kolmas tor-
stai klo 12-15.

Kaikki Seminaarilla Rantakatu 
7 E

Kuvataide Jorma p. 
0505256426

Naisten käsityö Laina p. 
0405547138

Yppärin Erämiehet ry
Jäsenet ilmoittakaa saalistie-

dot vuodelta 2016 palautta-
malla jäsenkortti osoitteeseen. 
Mika Haikola Pörkäntie 19  
86170 Yppäri tai sähköpostil-
la mika.haikola@airliquide.com   
Yhteystiedot löytyvät myös ne-
tistä seuran sivuilta osoitteesta 
http://rrhy.f i/ypparinseura/
ajankohtaista.php 

Aihetta Kiitokseen
Lämmin kiitos joulupuukeräykseen osallistuneille! 

Lahjapaketteja meni 25 perheeseen, lahjoja 61 lap-
selle. Lisäksi lahjakasseihin sujautettiin villasukat tai 
lapaset. Sydämellinen kiitos kutojille! Kiitos myös 
partiolaisille joulukalentereista, yksityisille lahjoitta-
jille joulupullasta ja vaipoista, kaupoille joulukinkuis-
ta !

Hyvää vuotta 2017!
MLL:n Pyhäjoen yhdistys, SPR Pyhäjoen osasto, 

Raahen seudun HvKyn perhetyö, Pyhäjoen kirjasto 
ja seurakunta

Risto Kittilälle kiitokset hyvin hoidetuista hiihtola-
duista Rautiperällä. Lumitykin puuttuminen ei näy, 
niin hyvin ladulle on löytynyt lunta.

Aihetta Kiitokseen
Kuulumiset julkaisee Aihetta Kiitokseen -palstaa. 

Lukijoilla on mahdollisuus lähettää ilmaiseksi lyhy-
itä viestejä, joissa kiitellään arkipäivän tapahtumia, 
tekoja tai sanoja. Kiitoksen aiheen voi lähettää sähkö-
postilla osoitteeseen sari.hiden@edu.pyhajoki.fi  tai 
käydä tuomassa lukiolle. Laita viestiin teksti Aihetta 
Kiitokseen, oma nimesi, osoitteesi ja puhelinnumero-
si. Kiittää voi nimellä tai nimimerkillä.

Kuollut:  
Elsa Anelma Nokela e Ahlholm 

Pirttikoskelta 86v 6kk 7pv
Jutta Marjatta Elisabet Pyhä-

luoto os. Viitanen Pohjankylältä 
62v 3kk

Kastettu:  
Toivo Aatos Alvari Mathlin
Serina Orvokki Kallio
Oskari Aatos Klasila

Sanajumalanpalvelus kirkossa 
su 15.1. klo 10. Lähetyskahvila.

RIPPIKOULU Kaikille rippi-
koululaisille tarkoitettu ripari-
sunnuntai alkaa 15.1. klo 10:00 
jumalanpalveluksella, jonka jäl-
keen opetusta kirkossa. Ulko-
läksynä on kaste- ja lähetyskäs-
ky. Tervetuloa! 

Raamattupiiri ma 16.1. klo 
18 Sarpatissa.

Perhekerho ke 18.1. klo 10 – 
12. Talvilauluja.

Kirkkokuoro alkaa ke 18.1. 
klo 18.30. Uudet laulajat ovat 
tervetulleita.

Messu kirkossa su 22.1. klo 
10. Lähetyskahvila. 

Pisara-ryhmä omaishoitajille 
ja hoidettaville Sarpatissa ma 
23.1. klo 13-14.30.

Ystäväkerho seurakunta-
talolla ke 25.1. klo 12-13.30. 
Ruokailu, kahvit, arvontaa, 
hartaus. Suunnitellaan kevään 
kerho-ohjelma. Tervetuloa mu-

kaan!
Jokikartanon hartaus to 

26.1 klo 13.30.

RY:  
Raamattuluokka la 14.1. klo 

19.30 Pekka Impolalla.
Seurat su 15.1. klo 16.00 

ry:llä, Pekka Nissilä, Atso Sauk-
ko.

Ompeluseurat pe 20.1. klo 
18.30 ry:llä, Heikki Vänttilä.

Pyhäkoulut su 22.1. klo 12 
Tuomo Eskolalla ja Matti Soro-
sella.

 
Pyhäjoen seurakunta kiittää 

menneestä vuodesta kaikkia 
seurakunnan toiminnassa mu-
kana olleita ja toivottaa Jumalan 
siunausta uudelle vuodelle.

www.pyhajoenseurakunta.fi   
Kirkkoherranvirasto p. 

08-433 119, avoinna ma klo 
8-12, ti klo 12-16 ja ke klo 
11-14.  

Tarvittaessa voitte ottaa yh-
teyden papistoon: kirkkoher-
ra Jukka Malinen p. 040 505 
0016 tai seurakuntapastori Olli 
Luhtasela p. 050 328 8107. 

Kuulumisten mielipiteet

Mielipidekirjoitusten enimmäismitta on puoli ko-
nekirjoitusliuskaa. Myös selkeitä käsin kirjoitettuja 
juttuja voi lähettää julkaistavaksi. Mielipiteen kir-
joittaminen ei tietenkään maksa mitään. Nimimerk-
kikirjoituksia julkaisemme vain todella poikkeusta-
pauksissa. Kaikkien kirjoitusten mukana pitää olla 
kirjoittajan nimi, osoite ja puhelinnumero. Kirjoi-
tusten valinta, otsikointi, muokkaaminen ja lyhen-
täminen jäävät toimituksen tehtäväksi. Tekstejä ei 
palauteta. 

Mielipiteen voi lähettää sähköpostilla suoraan 
päätoimittajalle sari.hiden@edu.pyhajoki.fi 
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PYHÄJOEN KUNTA HAKEE VAKITUISEEN VIRKASUHTEESEEN YMPÄRISTÖ-
SIHTEERIÄ

Ympäristösihteeri vastaa ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mu-
kaisten lupien käsittelystä, myöntämisestä ja valvonnasta sekä lausunto-
jen valmistelusta. Muita ympäristösihteerin keskeisiä tehtäviä ovat 
ympäristön tilan seuranta, ympäristönsuojelun ohjaus ja neuvonta 
kunnassa ja kunnan viranomaishallinnossa sekä jätehuollon valvonta, 
ilmansuojelu- ja vesilaissa määrätyt lupa- ja valvontatehtävät, maas-
toliikennelain mukaiset tehtävät, meluntorjunta ja luonnonsuojelun 
edistäminen. 

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto 
sekä riittävä kokemus alalta.
Tehtävien sujuva hoitaminen edellyttää hyvää alan lainsäädännön 
tuntemista, asiakaspalveluhenkisyyttä sekä hyviä vuorovaikutus- ja 
yhteistyötaitoja. 

Edellytämme alan aikaisempaa kokemusta ja arvostamme luotettavuutta, 
tietotekniikan hallintaa, kunnallishallinnon tuntemusta, aktiivista otetta 
työhön ja kykyä hoitaa tehtäviä itsenäisesti.
Tehtävien hoito edellyttää oman auton käyttöä.

Hakuaika alkaa 09.01.2017 ja päättyy 03.02.2017 klo 16.00.
Virka täytetään 01.06.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan jo aikaisem-
min. Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilas-
taan, suostuttava huumetestiin sekä suppean turvallisuusselvityksen 
tekoon ennen viran vastaanottamista.

Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen teknisen henkilöstön 
virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Hakijat voivat esittää oman palkka-
toivomuksensa.
Tehtävässä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen sekä CV:t pyydetään toimit-
tamaan 03.02.2017 klo 16.00 mennessä os. Pyhäjoen kunta, tekninen 
lautakunta, 86100 Pyhäjoki, kuoreen tunnus ”ympäristösihteeri”.

Pyhäjoki 14.12.2016

Tekninen lautakunta
PYHÄJOEN KUNTA
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Pyhäjoen kunnan varhaiskasvatuksessa julistetaan haettavaksi toistaiseksi 
täyttämistä varten 1.3. 2017 alkaen

Erityislastentarhanopettajan toimi
Pyhäjoen varhaiskasvatuspalveluiden piirissä on noin 120 lasta. 
Päivähoitoa järjestetään yhdessä päiväkodissa, viidessä ryhmäper-
hepäiväkodissa sekä perhepäivähoidossa.  
Etsimme varhaiskasvatuspalveluihin oma-aloitteista, innostunutta ja 
työhönsä sitoutunutta erityispedagogiikan ammattilaista. Arvostamme 
hyviä vuorovaikutustaitoja, lapsen kohtaamis- ja huomioimistaitoja sekä 
joustavaa ja kehittävää työotetta. 

Erityislastentarhanopettajan monipuoliseen työnkuvaan kuuluu koko 
kunnan erityispäivähoidon suunnittelu, ohjaaminen, arviointi ja kehit-
täminen. Erityislastentarhanopettajan tehtäviin kuuluu myös lapsiry-
hmässä työskentelyä. Sijoituspaikkana on Kivitaskun päiväkoti.  Erityislas-
tentarhanopettaja toimii yhteistyössä varhaiskasvatushenkilökunnan, 
lasten ja perheiden kanssa sekä toimii asiantuntijana lapsen asioihin 
liittyen monialaisissa työryhmissä. Erityislastentarhanopettaja osallistuu 
henkilökunnan täydennyskoulutusten suunnitteluun ja sisäisten koulu-
tusten järjestämiseen.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 
kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 2005/272 §7 mukainen koulutus  ja 
sen lisäksi suoritettu erikoistumiskoulutus tai jatkotutkinto. 

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lasten kanssa 
työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 
mukainen rikosrekisteriote. Työntekijän tulee myös ennen toimen 
vastaanottamista toimittaa hyväksytty lääkärintodistus terveydentilas-
taan. Noudatamme valinnassa neljän kuukauden koeaikaa.
 
Työsuhteen aloituksesta on mahdollista joustaa. 

Hakemukset, joihin tulee liittää nimikirjaote tai ansioluettelo ja jäljennök-
set kelpoisuutta osoittavista todistuksista, toimitetaan osoitteella Pyhä-
joen kunta, Sivistyslautakunta Kuntatie 1, 86100 PYHÄJOKI tai sähköpos-
titse kunta@pyhajoki.� . Hakuaika päättyy 27.1.2016 klo 15.00.

Lisätietoja: Päivähoidon johtaja Titta Hinkula, 040 3596 182, titta.hinku-
la@pyhajoki.�

Pyhäjoella 4.1.2017    Sivistyslautakunta
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KUULUTUS

Pyhäjoen kuntaan on tullut vireille Tornator Oyj:n maa-ainesten otto- ja 
ympäristölupahakemus kallion louhintaan, siirrettävälle murskaamolle ja 
kalliokiven ottamisella Pyhäjoen Oltavan alueelle, kiinteistölle Oltava, 
RNo: 625-403-15-4.
Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 10.1.2017.-10.2.2017 välisen 
ajan Pyhäjoen kunnanvirastolla (os. Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki).
Lisätietoja antaa valmisteleva ympäristösihteeri Vesa Ojanperä, puh: 044 
439 3636, s-posti: vesa.ojanpera@raahe.�, (os: Ruskatie 1, 92140 Pattijoki).

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

www.pyhajoki.fi

KUULUTUS

Pyhäjoen kuntaan on tullut vireille Lastaus Heikki Kärjä Oy:n maa-aines-
ten otto- ja ympäristölupahakemus kallion louhintaan, siirrettävälle 
murskaamolle ja kalliokiven ottamisella Pyhäjoen Yppäriin, kiinteistöllä 
Ahmankangas, RNo: 625-406-10-100.
Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 10.1.2017.-10.2.2017 välisen 
ajan Pyhäjoen kunnanvirastolla (os. Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki).
Lisätietoja antaa valmisteleva ympäristösihteeri Vesa Ojanperä, puh: 044 
439 3636, s-posti: vesa.ojanpera@raahe.�, (os: Ruskatie 1, 92140 Pattijoki).


