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Hyvät valmistuvat ylioppilaat, 
hyvä juhlaväki

Elämä on kasvua, itsensä 
haastamista ja unelmien toteut-
tamista. 

Neljä vuotta sitten, jolloin 
suurin osa teistä, hyvät uudet 
ylioppilaat, pohditte, mitä ai-
otte tehdä tulevaisuudessa, oli 
meidän pienemmän pojan esi-
kouluun tutustuminen. Tutus-
tuminen kesti vain muutaman 
tunnin, puhuttiin, mitä eskaris-
sa tapahtuu, mitä siellä tehdään 
ja keitä siellä on. Kun tilaisuus 
oli lopuillaan, esikoulunopet-
taja totesi: nähdäänpä sitten 
syksyllä. Yksi lapsista kysyi vil-
pittömän hämmästyneenä, että 
tullaanko tänne siis vielä uudes-
taan? Hän luuli, että homma oli 
sillä selvä. 

Kysymys jäi vaivaamaan mi-
nua. Tullaanko tänne vielä uu-
destaan? Vastaukseksi tuolle 
opintaivaltaan aloittavalle sa-
nottiin vaan lempeästi, että 
kyllä, syksyllä sitten jatketaan. 
Minua hieman kylmäsi tuo lap-
selle kerrottu totuus. Syksyllä 
sitten jatketaan. Syksyllä kyllä 
jatketaan ja vielä aika monena 
syksynä siitä eteenpäin. 

Tullaanko tänne vielä uudes-
taan? Täysin totuudenmukai-
nen, mitään kaunistelematon ja 
samalla täysin typerä vastaus 
olisi ollut, että kyllä todella tul-
laan! Tullaan itseasiassa vielä 
1900 kertaa ja sitten mennään 
lukioon tai ammattikouluun sii-
tä sitten ammattikorkeaan tai 
yliopistoon niin päälle tulee 
vielä semmoiset 1500 kertaa. 
Ennen kuin on valkolakki päässä 
tulet istumaan yli 45.000 tun-
tia oppitunneilla, läksyjä saat 
reilut 4000 kertaa. Ihan vähällä 
ja ihan vaivatta ei mitään tapah-
du.

Ihan vähällä ja ihan vaivat-
ta ei mitään tapahdu. Uskon, 
että te hyvät valmistuvat yli-
oppilaat tiedätte tämän varsin 
hyvin. Tämä päivä ei ole tullut 
kenenkään kohdalla vaivatta tai 
vahingossa. Tahdon onnitella 
teitä tästä saavutuksestanne. 
Takana on paljon, edessäkin on 
vielä paljon, mutta tänään juhli-
taan sitä mitä olette saavutta-
neet.

Lukion käytyänne teillä on 
vahva sivistyksellinen pohja 

oppia lisää. Te olette valmistu-
neet, mutta valmiiksi teistä ei 
ole tullut yksikään, eikä muuten 
ole tullut kukaan muukaan tässä 
salissa. Koko elämä on nimittäin 
kasvua, itsensä haastamista ja 
unelmien toteuttamista, kuten 
puheeni alussa sanoin. 

Elämä on kasvua! Luin jokin 
aika sitten eräästä basaaris-
ta Lähi-idässä. Basaarissa oli 
muutamia kirjakauppoja. Kau-
pat olivat basaarikadun varrel-
le levitettyjen mattojen päällä, 
aivan kuten muutkin basaarin 
kaupat. Ainoa ero muihin kaup-
poihin nähden oli se, että kirjo-
ja ei kerätty illan tullen lukkojen 
taakse, kuten muu kauppatava-
ra. Kirjat annettiin olla matoilla 
vartioimatta aamun kaupan-
käyntiin saakka. Varkaat eivät 
kuulemma lue, eivätkä ne, jotka 
lukevat, varasta. 

Varkaat eivät lue, eivätkä ne, 
jotka lukevat, varasta. En tie-
dä, onko tämä aina aivan tot-
ta, mutta ajatuksen sanonnan 
sisältä ymmärtää jokainen. Si-
vistys on meidän yhteiskunnan 
ja laajemmin katsottuna koko 
maailman mahdollisuus parem-
paan elämään. Lukutaito, tois-
ten kulttuurien ja uskontojen 
ymmärtäminen, historian tun-
temus ja sen ymmärtäminen, 
keitä me itse olemme, siis lyhy-
esti sanottuna sivistys, on koko 
yhteiskunnan kehittymisen kes-
keisin elementti. 

Me osaamme enemmän kuin 
koskaan ennen, me teemme 
laitteita, joista ei olisi voitu 
kymmenen vuotta sitten edes 
unelmoida, parannamme saira-
uksia, joihin emme ole aiemmin 
pystyneet vaikuttamaan. Kui-
tenkin, jos tämän kehityksen 
keskellä unohtuu sivistys, me 
emme osaa muuta kuin riidellä 
ja tapella, kuka kehityksen hyö-
dyt korjaa.

Elämä on kasvua! Tahdon 
toivottaa teille kaikille hyvät 
valmistuvat ylioppilaat voimia 
ja uuden oppimisen iloa tälle 
kasvun tielle, jossa te olette jo 
hyvässä vauhdissa.

Elämä on itsensä haastamista! 
Jokunen vuosi sitten olin nukut-
tamassa meidän poikaa ja hän 
oli kovin murheissaan kun kaikki 
omaisuus oli viety, ei tosin oi-
keassa elämässä vaan Growto-
piassa. Hän oli sitä mieltä, että 

hän ei enää kerää pelissä mi-
tään, niin ei joutuisi pettymään, 
kun ne taas viedään. Kysyin, 
että onko siinä pelissä sitten 
enää mitään järkeä, jos vaan 
on eikä tee mitään. Siihen hän 
vastasi, että niin, kyllähän siitä 
sitten vähän merkitys katoaa. 
Jäin miettimään tuota ajatusta. 
Olisi kivuttomampaa olla vaan 
ja olla osallistumatta. Olisi ki-
vuttomampaa olla unelmoimat-
ta mitään. Mutta samalla siinä 
käy kuten pojan pelissä, kaikes-
ta katoaa mieli ja merkitys, jos 
ryhtyy vaan statistiksi.

Hyvät valmistuvat ylioppi-
laat. Te olette tehneet kovan 
työn, niitä lukuja jo alussa lu-
ettelin, niin että se tosiasia ei 
varmasti ole jäänyt kenellekään 
epäselväksi. Varmasti opinto-
jen aikana on tullut sellainen 
tunne, että helpommallakin 
voisi päästä. Ehkä mieli ja keho 
vielä enemmän on vetänyt kul-
kemaan sieltä, mistä aita on 
matalin. Matalin se aita on aina 
siellä, jossa ei tarvitse haastaa 
itseään, haastaa itseään vaivan-
näölle ja mahdollisille epäonnis-

tumisille. 

Se, joka ei tee mitään, ei ikinä 
epäonnistu, niinhän se menee. 
Mutta statistin rooliin heittäy-
tyminen tarkoittaa samalla sitä, 
että elämästä katoaa mieli ja 
merkitys, kuten poikani pelistä. 
Elämä kaikkineen on vanhan ja 
kuluneen sanonnan mukaan tie. 
Ollakseen tie, tarvitaan kulku-
pohja, joka ei tämän kuluneen 
sanonnan mukaan oikein toimi. 
Ei nimittäin ole sellaista valmis-
ta tietä, jonka mutkat voisit täl-
tä paikalta nähdä. Taaksepäin 
katsottaessa tie ja mutkat kyllä 
löytyvät. 

Ehkä sanonnan perimmäinen 
tarkoitus on kuitenkin alleviiva-
ta sitä, että ollakseen tie, vaa-
ditaan kulkijalta eteenpäin me-
nevä mieli. Tiellä kulkijalla pitää 
olla päämääriä, unelmia, käsitys 
siitä, mikä on oikea suunta. Hy-
vät valmistuvat ylioppilaat, te 
olette nyt eräänlaisella pysäkil-
lä. Yksi etappi on takana, uudet 
edessä. Olen iloinen siitä, että 
olette jaksaneet haastaa itse-
änne! Toivon, että näin teette 

myös tulevaisuudessa. Siksi 
onnen lisäksi toivon teille myös 
sellaisia haasteita, jotka kasvat-
tavat teitä elämän tiellä. Elämä 
kun on itsensä haastamista.

Elämä on unelmien toteut-
tamista! Ihmisen elämä ilman 
unelmia on kovin harmaata. 
Unelmia on ainakin kolmenlai-
sia. Sellaisia, jotka ovat lyhyen 
tähtäimen unelmia, sellaisia alle 
viiden vuoden suunnitelmia, joi-
den vuoksi nyt pyristelemme ja 
ponnistelemme. Sitten on niitä 
pitkäaikaisia unelmia, sellaisia 
jotka ovat jossain tuolla kau-
kana. Sellaisia unelmia, joita 
ajattelemalla jaksamme parem-
min tätä päivää. Sitten on vielä 
sellaisia utuisia unelmia, joihin 
emme ehkä itsekään viimekä-
dessä jaksaa uskoa, vaikka sen 
lottokupongin joka viikko täyt-
täisimmekin.

On hyvä huomata, että unel-
mien toteutuminen yleensä 
vaatii aina jotain! Harva unelma 
toteutuu itsestään, ilman mi-
tään. Unelma ilman suunnitel-
maa on vain toive, siinä missä 

se lottovoitto. Unelma yhdisty-
neenä suunnitelmaan ja työhön 
on reitti joka vie perille, sen te, 
valmistuvat ylioppilaat, olette 
varmasti huomanneet.

Tämä päivä on monelle yksi 
unelma, tai vähintäänkin yksi 
välipiste isoimman unelman 
saavuttamiseksi. Tämä unel-
ma on vaatinut paljon työtä. 
Opiskelussa kun ei mitään tule 
ilmaiseksi tai vahingossa, kuten 
sanottu. Hyvät valmistuvat yli-
oppilaat. Pitäkää tulevaisuudes-
sakin unelmistanne kiinni, teh-
kää töitä niiden eteen, tehkää 
unelmistanne suunnitelmia. Elä-
mä on unelmien toteuttamista.

Hyvät valmistuvat ylioppilaat, 
takana on paljon, edessä on 
vielä paljon enemmän. Tahdon 
toivottaa kaikille omasta puo-
lestani oikein lämpimät onnit-
telut. 

Syksyllä sitten jatketaan!

Niko Rantanen

Ylioppilasjuhlan juhlapuhe

Niko Rantanen.
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Hyvä juhlaväki,
 
Sanotaan, että ihminen on 

kauneimmillaan 17-vuotiaana ja 
viisaimmillaan ylioppilaana. Sii-
tä alkaakin ankara alamäki, kun-
nes putoamme kiviselle pohjalle 
ja taannumme harmaaseen mas-
saan.

No, ei ehkä.
Ehkä tulevaisuudella olisi jo-

tain hyvääkin tarjottavaa.
Koko ajan mennään eteen 

päin, niin ajassa kuin myös ke-
hityksessä. Satavuotias itsenäi-
nen Suomi kehittyy siinä missä 
mekin. Ensimmäinen kolmatta 
tasa-arvoinen avioliittolaki as-
tui voimaan, vihdoin ja viimein. 
Ihmiset ovat koko ajan enem-
män perillä niin pienistä kuin 
suurista ongelmista. 

Enää ei tule pohtineeksi sitä, 
että nainen ei voisi laskea ma-
tikkaa, vaihtaa renkaita tai ha-
kea poliisikouluun. Nykyään 
stereotypiat ovat huomatta-
vasti hienovaraisempia ja niin 
sisäänrakennettuja, että ne 
eivät edes tunnu ennakkokäsi-
tyksiltä - ennen kuin joku sanoo 
niistä. Ensimmäisenä Euroopas-
sa annoimme äänioikeuden nai-

sille, mistä voi - ja pitääkin - olla 
ylpeä.

Ylioppilaat ovat edelläkävijöi-
tä ja uranuurtajia; lukio antaa 
siihen erinomaiset edellytykset. 
Kolmen vuoden uurastuksen 
huippu eivät suinkaan ole hy-
vät kirjoitustulokset tai koreat 
päättöarvosanat, vaikka nekin 
mieltä lämmittävät. 

Koko komeuden kruunaa se 
laaja oppimäärä, minkä lukio 
antaa. Kyse ei ole pelkästään 
siitä, mitä tunneilla opitaan; 
miten raha liikkuu maiden välillä 
tai yhteyttäminen mahdollistaa 
elämän maapallolla, vaan laaja, 
kattava yleissivistys, ja mikä 
tärkeintä - kyky pitää sitä yllä.

Jokainen ylioppilas voi muut-
taa maailmaa - joko parempaan 
tai huonompaan suuntaan. Eikä 
se ole vain ylioppilaiden etu-
oikeus, vaikka lukiosta miten 
maalattaisiin sivistyksen mek-
kaa. On jokaisen oikeus ja vel-
vollisuus tehdä maailmasta hyvä 
ja kaunis.

Nyt olisi aika laittaa etuoikeu-
det hyvään tarkoitukseen.               

Naisena voin kiittää niitä 
rohkeita, upeita ja voimakkaita 
naisia, jotka aikanaan nosti-

vat metelin ja raivasivat polun 
avoimeksi. Ensimmäinen nais-
ylioppilas oli keisarin erikoislu-
valla ylioppilaaksi kirjoittanut 
Maria Tschetschulin. Hän to-
sin ei saanut ylioppilasjuhlassa 
käyttää valkolakkia, vaan joutui 
tyytymään hiusnauhaan kiinni-
tettyyn lyyraan. 

Seuraava ylioppilasnainen, 
Emma Irene Åström, piti lak-
kia kielloista ja paheksunnasta 
huolimatta. 

Tasa-arvo tapahtuu, kun etu-
oikeutetut käyttävät valtaansa 
raivatakseen tietä muille. Mi-
nun ei auta kertoa, millaista on 
kuulua johonkin vähemmistöön, 
johon en kuulu. Sen sijaan voin 
astua syrjään ja antaa jonkun 
oikeasti asiasta tietävän puhua 
siitä. 

Tasa-arvo tapahtuu, kun 
muutamme asenteitamme ja 
tapojamme; tiedostamme sen, 
että olemme kasvaneet yhteis-
kunnassa, joka suosii tiettyä 
ihmisryhmää. Teemme työtä 
sen eteen, että muutkin saavat 
osansa.

Kiitos, että saimme kasvaa Py-
häjoen lukion lintukodossa. 

Olemme kolmen vuoden aika-

Ylioppilaan puhe

na kokeneet paljon; luokkahuo-
neemme eivät ole rajoittuneet 
vain seiniin. Olemme järjestä-
neet messut, kokeneet lukuisia 
opintomatkoja: kuten leirikou-
lun Espanjassa,  kansainvälisen 
yrittäjyyskasvatushanke Avita-
en matkoja Ateenaan ja Bratis-
lavaan. CERNIN tutkimuskes-
kukseen Sveitsiinkin muutamat 
pääsivät. 

Vanhojen tansseja olemme 
juhlistaneet säkenöivässä puku-
loistossa. 

Myös Pyhäjoen Kuulumiset, 
lehti, jota olemme saaneet teh-
dä,  on värittänyt  arkeamme.

Ainutlaatuisia ja maailmaa 
muuttavia kokemuksia.

Kiitos erityisesti ryhmänoh-
jaajillemme, jotka onnistuivat 
pitämään meidät oikealla po-
lulla ja tähtäämään kohti unel-
miamme. Kiitos kaikille opet-
tajille, joiden avulla saimme 
kokeilla rajojamme ja kasvaa 
viisaammiksi.

 
Sisko, tack ska du ha! Vi alla 

hoppas att du ska ha många ro-
liga och soliga dagar när du nu 
går i pension!

Kiitokset myös muulle hen-
kilökunnalle huolenpidosta ja 

hoivasta.
Kiitos Pyhäjoen kunnalle; il-

man tarjoamianne resursseja, 
olisivat monet haaveet jääneet 
toteuttamatta. Kiitos kaikille 
kyläläisille jatkuvasta kärsiväl-
lisyydestä ja ymmärryksestä! 
Kiitos kuuluu myös vanhemmil-
le, äideille ja isille, ja isovanhem-
mille, tuesta ja viisaudesta.

Me ylioppilaat kiitämme teitä 
jokaista sydämemme pohjasta. 
Ilman teitä, tämän juhlapäivän 
saavuttaminen olisi ollut mah-
dotonta.

 
Kiitos!

Katja Keskitalo

Uudet ylioppilaat.
Ylärivi vasemmalta: Tommi Brusin, Teuvo Simonen, Viljami Haapakoski, Cem Sen, Kevin Westerlund, Mikko Mustonen, Henrik Soronen, Henri Petäjäsoja, Jeremia Toppari, Timo Suni, Jere Leppälä, Samuli Heinula.

Alarivi vasemmalta: Emmi Kestilä, Riikka Kangas, Taina Keskitalo, Jonna Luoto, Katja Keskitalo, Jonna Rautio, Raija Piilola, Heidi Mankisenmaa, Sanna Halunen, Oona Jauhiainen.
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Pyhäjoen lukion paras yliop-
pilas

Ylioppilas Sanna Halunen

Mauno Peltokedon stipendi-
rahasto

Koulun päästipendi
yrittäville, rohkeille, monipuo-

lisille ja luotettaville opiskeli-
joille, jotka ovat monin tavoin 
edustaneet Pyhäjoen lukiota ja 
kertoneet koulustamme eri tilai-
suuksissa. Opiskelijat kunnostau-
tuivat  muun muassa viime syksyn 
messuprojektissa  Kuulumisten 
toimittamisessa. He ovat myös 
menestyneet opinnoissa kiitet-
tävästi.

Vilma Kunnasmäki, Lauri Nie-
melä, Anna-Sofia Sarpola ja Veera 
Röyttä

Long play –stipendit
Long Play on kahdeksan ni-

mekkään toimittajan perustama 
hitaan journalismin palvelu, joka 
julkaisee pitkää laatujournalismia 
verkossa. Jutut ovat pidempiä 
kuin tavalliset lehtijutut, mutta 
lyhyempiä kuin kirjat. Ne käsitte-
levät yhteiskunnallisia aiheita lai-
dasta laitaan. Hitaan journalismin 
yhdistys haluaa palkita tiedon-
haluisia ylioppilaita. Stipendit 
saavat

Ylioppilas Katja Keskitalo
Ylioppilas Jonna Luoto

Lähivakuutuksen stipendi
Toiset huomioiva, positiivinen, 

reipas ja reilu kaveri. Erinomainen 
tulos ylioppilaskirjoituksissa. Sti-
pendin saa

Ylioppilas Katja Keskitalo

Sanomalehti Kalevan myön-
tämä sanomalehtistipendi

Stipendi on tarkoitettu opis-
kelijalle, joka seuraa aktiivisesti 
aikaansa. Hän on reipas, kannus-
tava, yhteisöllinen ja suvaitsevai-
nen. Sanomalehtistipendin saa

Ylioppilas Sanna Halunen

Seurakunnan stipendit
Humaanin elämänasenteen 

omaaville, opinnoissaan menes-
tyneille.

Ylioppilas Timo Suni
Ylioppilas Raija Piilola

Kansainvälisyysstipendi

Aktiiviselle, positiiviselle ja in-
nostuneelle oppijalle, opinto-
matkoilla ja kansainvälisissä pro-
jekteissa kouluamme loistavasti 
edustaneelle nuorelle

Pyry Viirret

Musiikin stipendit
Opiskelijat ovat tarjonneet lu-

kuvuoden aikana monia tasokkai-
ta musiikkiesityksiä

Aliisa Eskola, Ellinoora Leskinen 
ja Inka Pisilä

 
 Lions clubin stipendit
Opinnoissaan erinomaisesti 

menestyneet, yhteistyökykyiset 
ja kansainvälisistä asioista kiin-
nostuneet

Ylioppilas Jonna Luoto
Ylioppilas Viljami Haapakoski

Pietari Brahen Rotaryklubi
yritteliäälle, sosiaaliselle, yhtei-

sistä ja yhteiskunnallisista asiois-
ta kiinnostuneelle nuorelle

Ylioppilas Oona Jauhiainen

Raahen alueen Zonta-naiset
aktiiviselle, sosiaaliselle, positii-

viselle tytölle
Ylioppilas Riikka Kangas

Pyhäjoen Yrittäjäyhdistyksen 
stipendi

Yrittämisen asenteen omaavalle 
ylioppilaalle

Ylioppilas Taina Keskitalo

Pyhäjoki Datan lahjakortit
Luotettaville ja aktiivisille Kuu-

lumiset -lehteä toimittaneille yli-
oppilaille

Ylioppilaat
Sanna Halunen
Oona Jauhiainen
Katja Keskitalo
Jonna Luoto
Raija Piilola
Jonna Rautio
Jeremia Toppari
 
4H yhdistyksen stipendi
Ylioppilas Teuvo Simonen

Yksityiseltä lahjoittajalta 
Gabriel -stipendi

Aktiiviselle, reippaalle ei-pyhä-
jokiselle ylioppilaalle

Ylioppilas Jonna Rautio

Smart Wind Power Oy:n 

myöntämä Hyvän tuulen sti-
pendi

Hyvän tuulen stipendi jaetaan 
ylioppilaalle, joka ovat lukioaika-
na osoittanut reipasta otetta ja 
iloista ilmettä ja tukenut opiske-
lukavereita niin hyvinä kuin huo-
noinakin hetkinä.

Ylioppilas Jeremia Toppari
 
Fennovoiman stipendi
Ylioppilas Oona Jauhiainen
 
Pyhäjoen Kotiseutuyhdistyk-

sen stipendi
aktiivinen ja yritteliäs ylioppi-

las, Kuulumiset -lehden tekijä.
Ylioppilas Jeremia Toppari

Pyhäjokialueen kotiseutulii-
ton stipendi

Pyhäjokialueen kotiseutuliitto 
haluaa muistuttaa kotiseudun 
merkityksestä Eino Leinon runon 
sanoin:

"Kotiseutu ei ole ainoastaan 
paikka, maisema tai näköala.

Se ei ole ainoastaan kylä, kau-
punki, kukkula tai järvenranta.

Se on samalla syvintä itseämme.
Se on määräävä tekijä suurelle 

osalle meidän henkistä olemus-
tamme."

Merijärveltä
Ylioppilas Oona Jauhiainen
Pyhäjoelta
Ylioppilas Sanna Halunen

Saksan suurlähetystön kirjas-
tipendi

Saksan kielen ylioppilaskokees-
sa hyvin menestyneelle ylioppi-
laalle

Ylioppilas Raija Piilola
 
Yhdistys Sverigekontakt i Fin-

land haluaa palkita kirjalahjalla 
ylioppilaan, joka on osoittanut 
erityistä mielenkiintoa ruotsin 
kielen opintoja kohtaan ja menes-
tynyt opinnoissaan hyvin.

Ylioppilas Jonna Luoto

Keski-Pohjanmaan äidinkie-
len opettajat ry:n Luen – siis 
olen -stipendi

Stipendi on myönnetty ahkeral-
le lukijalle, joka levittää lukuintoa 
myös ympäristöönsä. Pyhäjoen 
lukion ahkera lukija ja lukuinnon 
säteilijä on 

Anna-Sofia Sarpola

Pyhäjoen lukion stipendit 
lukuvuonna 2016 -2017

Suomen itsenäistymisestä tu-
lee kuluneeksi 100 vuotta tänä 
vuonna. Puiden istuttaminen on 
ollut perinteenä maamme itse-
näisyyttä juhlittaessa. Lukion 
väki istutti oman puun lukion 
eteen. Oppilaskunnan hallituk-
sen puolesta puuta istutta-
massa Jutta Anttila ja Henna 
Heinula.

Tulevaisuuden kuusi

Arvoisat luokkatoverit, reh-
tori, kirkkoherra, veteraanien 
edustaja ja muu yleisö. 

Olemme kokoontuneet tänne 
sankarihaudoille muistamaan 
heitä, joita ilman Suomi ei olisi 
pärjännyt, sankareita, sotiem-
me veteraaneja. 

 
He lähtivät sotaan nuorina 

miehinä ja antoivat meille par-
haan kotimaan ja mahdollisuu-
den tavoitella valkolakkia.

Nyt, valkolakki päässä, meillä 
on mahdollisuus tehdä osamme 
Suomen eteen.

Timo Suni

Ylioppilaan tervehdys 
sankarihaudoilla

Haapala Anu
Hidén Sari
Junttila-Rantanen Riikka
Juntunen Antti
Keski-Panula Paul
Luimula Anu
Lukkarinen Tiina
Malinen Jukka
Malinen Sami
Mattila Heini
Natunen Anu
Niemi Heikki
Niemi Tero
Pahkala Sari
Rajaniemi Tauno
Seppänen Elmeri
Suni-Lajunen Riikka
Tuikkala Janne
Tuuttila Teresa
Viitanen Pekka
Väärälä Sisko

Opettajat 1. luokka
Anttila Jutta
Eno Lauri
Eskola Alisa
Eskola Noora
Eskola Roosa
Haapakoski Niko
Heinula Emilia
Hänninen Antti
Hänninen Tytti
Hökkä Rasmus
Kaurala Milja
Keskitalo Aino-Riikka
Koivula Nelli
Kuoppala Marianne
Langinen Denis
Langinen Nikita
Liimatainen Emil
Luoto Arttu
Maximov Anna
Mikkonen Vaula
Nuorala Sofia
Oikarinen Suvi
Oravisjärvi Julia
Peltoniemi Victoria

Petäjäsoja Tuomas
Pietilä Miia
Rantala Inka
Rautio Hilja
Saari Elias
Salmela Jennina
Soronen Eemil
Suni Tapani
Tiikkaja Jenny
Tiirola Veeti
Tuuttila Ossi
Westerlund Janne
Yrjänä Julius

2. luokka
Heinula Henna
Häkkilä Henri
Ikola Anna-Riina
Impola Teijo
Jalonen Severi
Jatkola Jami
Karsikko Jarkko
Karsikko Jenni
Karsikko Tytti
Keskinen Tiia
Korpela Riku
Kunnasmäki Vilma
Leskinen Ellinoora
Luoto Hanna-Sofia
Martin Juho
Martin Julia
Mustakallio Noora
Myllynen Julius
Möttönen Henna
Niemelä Lauri
Ohvo Roni
Peltola Lassi
Pisilä Inka 
Puhakka Santeri

Pyhälä Tomi
Rahkala Saga
Röyttä Veera
Salmela Vili
Sarpola Anna-Sofia
Saukko Erja
Seppä Sonja
Soronen Juho
Viirret Pyry

3. luokka
Brusin Tommi
Haapakoski Viljami
Halunen Sanna
Heinula Samuli
Jauhiainen Oona
Kangas Riikka
Keskitalo Katja
Keskitalo Taina
Kestilä Emmi
Leppälä Jere
Luoto Jonna
Mankisenmaa Heidi
Mattila Aleksi
Muikkula Mikko
Mustonen Mikko
Petäjäsoja Henri
Piilola Raija
Rautio Jonna
Sen Cem
Simonen Teuvo
Soronen Henrik
Suni Timo
Toppari Jeremia
Westerlund Kevin
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Kevätruno
 
Kevät on keltainen kuin au-

rinko. 
Kevät  on vihreä kuin nurmi.
Kevät on värikäs kuin kukka-

niitty. 
Kevät on sininen kuin järvi.
Kevät on valkoinen kuin lin-

tuparvi.
 
Parhalahden koulu, 2.lk

Tänä vuonna koulutyö ei päät-
tynytkään lämpöön auringon.
Silti meill’ on mieli vapaa – ke-
säloma vihdoin on!

Millainen on kesä?
Kesä on kaveri ja aurinko.
Kesällä saa uida ja syödä naapureiden kanssa lättyjä.
Sellainen on kesä.
 
Saaren koulu, 2. lk

Kiitämme koulutyötämme tukeneita tahoja ja toivotamme lehden välityksellä kaikille pyhäjokisille aurinkoista kesää! 
Parhalahden, Pirttikosken, Saaren ja Yppärin alakoulut

Kevät on vihreä niin kuin ruo-
ho pihan. 

Kevät on keltainen niin kuin 
aurinko ihan. 

Kevät on sininen niin kuin vir-
taava vesi. 

Kevät on valkoinen niin kuin 
mittadesi. 

Kevät on oranssi niin kuin 
puhdas mesi. 

 
Kevät on kun linnut palaavat. 
Kevät on kun kukat kasvavat. 
Kevät on kun aurinko lämmit-

tää. 
Kevät on kun kuukautta kään-

tää. 
Kevät on kun lumi sulaa. 
Kevät on kun autot ajaa lujaa. 
 
Kevät on kun jää sulaa. 
Kevät on kun linnut puuhailee. 
Kevät on kun lumi lähtee. 
Kevät on kun ei tarvitse villa-

sukkia. 
Kevät on kun pihalla kasvaa 

keltaisia kukkia.
 
Pirttikosken koulu 1-2 lk

Pirttikosken koulu

Saaren koulu

Saaren koulu

Saaren koulu

Saaren kouluSaaren koulu

Millainen on 
kesä?

Kesä on sininen taivas ja niitty.
Kesällä saa jätskiä ja aurinkoa.
Sellainen on kesä.
 
Saaren koulu, 2. lk
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Rooma ja USA
Pyhäjoen Lukio 2017



P y h ä j o e n  K u u l u m i s e t  –  1 0 . 6 . 2 0 17sivu 6

Opintomatkalaiset Villa Lanten edessä. Ylärivi vasemmalta Jami Jatkola, Vili Salmela, Tomi Pyhälä, Riku Korpela, Severi Jalonen. Keskirivi vasemmalta Roni Ohvo, Lauri Niemelä, Henri Häkkilä, Anna-Riina Ikola, Henna 
Heinula, Julia Martin, Henna Möttönen, Tytti Karsikko, Santeri Puhakka, Teijo Impola. Alarivi vasemmalta Juho Martin, Ellinoora Leskinen, Veera Röyttä, Juho Soronen.
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 HENNA MÖTTÖNEN JA HENRI HÄKKILÄ

 

Rooman toiseksi kor-
keimmalla kukkulalla, 
Gianicololla, sijaitsee 

Suomen Rooman-instituutti re-
nessanssiaikaisessa Villa Lanten 
huvilassa. Pyhäjokiset lukiolai-
set vierailivat opintomatkalla 
Villa Lantessa.

 
Villa Lanten rakennutti ai-

koinaan paavi Leo X:n kanslia-
päällikkö Baldassarre Turini. 
Huvilan rakentaminen alkoi 
vuonna 1519, ja se valmistui 
vuonna 1531 - tämä vuosi on 
kirjattu talon seinään.  Vuonna 
1551 huvila maa-alueineen siir-
tyi Lante-suvun omistukseen. 
Se oli suvun omistuksessa aina 
1800-luvulle saakka ja kantaa 
edelleen suvun nimeä. Vuosien 
varrella huvila on toiminut niin 
noviisien asuntolana kuin kult-
tuurisalonkinakin.

 
Suomalaisomistukseen Vil-

la Lante siirtyi vuonna 1950. 
Oman tiedeinstituutin perus-
taminen Roomaan oli ollut 
suomalaisten haaveena jo pit-
kään. Tätä varten perustettiin 
Suomen-Rooman instituutin 
säätiö, joka sai tiedon, että hu-
vilan silloinen omistaja kenraali 
Helbig olisi valmis myymään 
huvilan suomalaisille. Lopulta 
huvila saatiin hankittua Suomen 
valtion omistukseen suoma-
laisen suurliikemies Amos An-
dersonin lahjoituksen tuella. 
Villa Lante vihittiin instituutin 
käyttöön vuonna 1954 restau-
rointitöiden jälkeen. Suomen-
Rooman instituutti on toiminut 
Villa Lanten tiloissa sen perus-
tamisesta alkaen. Nykyään Villa 
Lantessa toimii myös suurlähe-
tystö, joka ylläpitää suhteita 
Vatikaanivaltion hallitsevaan 
istuimeen.

 
Villa Lantessa majoittuu vuo-

sittain yli sata opiskelijaa, tut-
kijaa ja taiteilijaa. Instituutissa 
tehtävä tutkimustyö keskittyy 
antiikin ja keskiajan historiaan, 
klassilliseen filologiaan, klassil-
liseen arkeologiaan sekä taide-
historiaan. Keskeisimmät tut-
kimusprojektit ovat johtajan ja 
tutkijalehtorin hankkeet, mutta 
stipendiaattien projektit ovat 
tärkeä osa instituutin toimin-
taa. Tutkimusteemat näkyvät 
myös instituutin järjestämillä 
yliopisto-opiskelijoille ja ai-
neenopettajille suunnatuilla 
kursseilla.

 
Villa Lantessa järjestetään 

säännöllisesti erilaisia luentoja, 
työpajoja ja konferensseja. Oh-
jelmatarjontaan kuuluvat myös 
erilaiset konsertit, joissa pää-

see kuulemaan sekä vanhaa että 
nykyaikaista musiikkia. Vuosien 
varrella kymmenet suoma-
laiset eturivin taiteilijat ovat 
majoittuneet Villa Lantessa ja 
työskennelleet instituutin atel-
jeessa. Villa Lantea voidaankin 
pitää merkittävänä tieteiden, 
taiteiden ja kulttuurien kohtaa-
mispaikkana. 

 
Oulusta kotoisin oleva tutkija 

Jasmin Lukkari on viettänyt 
Villa Lantessa jo kolme kevättä. 
Vuonna 2012 Lukkari haki Villa 
Lanteen kuukauden kestävälle 
antiikin ja keskiajan johdanto-
kurssille. Hän pääsi mukaan ja 
näki tällöin Rooman ensimmäis-
tä kertaa. Myöhemmin Lukkari 
haki kolme kuukautta kestäväl-
le, hieman pidemmälle kurssil-
le. Kurssin päätyttyä Lukkari 
valmistui maisteriksi Helsingin 
yliopistosta. Pian sen jälkeen 
instituutin johtaja Tuomas 
Heikkilä pyysi hänet Roomaan 
omaan tutkimusryhmäänsä - ja 
sillä tiellä ollaan edelleen.

 
Johtajan tutkimusryhmä tutkii 

aikakäsityksiä antiikin ja kes-
kiajan Roomassa. Ryhmään kuu-
luu kuusi tutkijaa, joista kaikilla 
on oma tutkimusaihe. Lukkarin 
tutkimusaiheena ovat kristin-
uskon riemuvuodet vuodesta 
1300 jKr. eteenpäin. Muita 
tutkimusaiheita ovat esimer-
kiksi keskiaikaiset kalenterit. 
“Ihmisillä on ollut antiikista 
lähtien tavoitteena jäsentää ja 
ymmärtää aikaa. Niinpä he ovat 
muodostaneet erilaisia aikakä-
sityksiä tai jopa luoneet kelloja 
ja kalentereita”, Lukkari pohtii. 
Tutkijan työ instituutissa on to-
della itsenäistä: “Työpäivä kes-
tää vähintään noin kuusi tuntia, 
yleensä enemmän. Töitä on 
tehtävä joka päivä saadakseen 
asiat valmiiksi ajoissa.”

 
Tällä hetkellä Lukkari työstää 

Helsingin ja Kölnin yliopistoille 
väitöskirjaa yksinvaltiudesta an-
tiikin roomalaisessa kirjallisuu-
dessa. Hänen toinen ohjaajansa 
on Kölnistä, koska Suomessa ei 
ole muinaishistorian professuu-
ria. Väitöskirjan tekeminen on 
pitkä prosessi. Yleensä väitös-
kirja valmistuu kolmessa tai nel-
jässä vuodessa, mikäli sitä tekee 
kokopäiväisesti - monilla menee 
pidempään. Lukkarilla itsellään 
on tavoitteena saada väitöskirja 
valmiiksi neljässä vuodessa. Nyt 
meneillään on toinen vuosi. 

 
Jotta voi alkaa tehdä väitös-

kirjaa, on löydettävä hyvä tut-
kimusaihe, jota muut eivät ole 
aiemmin tutkineet. Lukkari oli 
tutustunut valitsemaansa ai-
heeseen jo aiemmin ja päätti sii-
tä lopulta yhdessä professorin 

kanssa. “Yksinvaltius on ajan-
kohtainen aihe. Yksinvaltiuden 
diskurssi antiikin kirjallisuudes-
sa oli samantapaista kuin nyky-
keskustelussa”, Lukkari kertoo 
tutkimusaiheensa valinnasta.  

“Kun aletaan työstää väitös-
kirjaa, tehdään paljon muis-
tiinpanoja, luetaan aiempia 
tutkimuksia, tutkitaan lähteitä 
ja laaditaan johdantoa. Tähän 
suunnitteluvaiheeseen menee 
yleensä vuosi. Sitten aletaan 
laatia analyysilukuja. On palat-
tava uudelleen ja uudelleen eri 
lähteisiin eri näkökulmista ja 
mentävä yhä syvemmälle aihee-
seen.Tämä on minun työjärjes-
tykseni, mutta jokaisen täytyy 
löytää omansa. Humanistisessa 
tutkimuksessa tärkein työväline 
on oma pää”, Lukkari valottaa.

 
Lukkari tutkii monia latinan-

kielisiä antiikin tekstejä väitös-
kirjaansa varten. “Kiinnostuin 
historiasta jo pienenä pelates-
sani historia-aiheisia pelejä. Kä-
vin Oulun lyseon lukiota ja siel-
lä heräsi innostus antiikin aikaa 
kohtaan”, hän kertoo taustas-
taan. Lukiossa Lukkari opiskeli 
latinaa, mikä on pakollinen taito 
hänen työssään. “Antiikin lati-
nan tekstit ovat hyvin erilaisia 
verrattuna keskiajan teksteihin. 
Niiden lukeminen ja ymmärtä-
minen helpottuu ajan kuluessa”, 
hän kertoo.

 
Elämänsä suurimmaksi intohi-

moksi Lukkari mainitsee juuri-
kin antiikin ajan Rooman ja sen 
historian. Roomassa tutkija on 
viihtynyt hyvin: “Olen rakastu-
nut nyky-Italiaan. Pienet arkiset 
asiat ovat täällä nautinnollisia 
- esimerkiksi aamun kahvihetki, 
iloiset ja puheliaat ihmiset sekä 
hyvä sää.” Suomalaisten “juro-
uteen” tottuneelle ihmisten pu-
heliaisuus oli aluksi ahdistavaa, 
mutta nykyään Lukkari ei enää 
haluaisi luopua siitä: “Täällä on 
myös minulle paremmat työ-
mahdollisuudet kuin Suomessa 
ja täältä on helpompi liikkua 
muualle.” Kuitenkin monet asiat 
ovat hänen mielestään parem-
min Suomessa - esimerkiksi lii-
kenne toimii sujuvasti ja arkiset 
asiat onnistuvat ajallaan. 

 
Vaikka Lukkari onkin menettä-

nyt sydämensä Roomalle, hän 
tekee väitöskirjaansa käytän-
nön syistä pääasiassa Kölnissä 
ja Milanossa. Niissä on Rooman 
tavoin paljon hyviä tutkimuskir-
jastoja, joista hän toivoo löytä-
vänsä materiaalia väitöskirjaan-
sa varten.

Roni Ohvo ja Severi Jalonen tykkäsivät katsella Rooman kaupunkimaisemaa.

Tutkija Jasmin Lukkari kertomassa työstään.

Rooman opintomatkalle osallistuneet tytöt. Takana vasemmalta Anna-Riina Ikola, Henna 
Heinula ja Henna Möttönen. Keskellä vasemmalta Julia Martin ja Tytti Karsikko. Edessä 
Veera Röyttä ja Ellinoora Leskinen.

Tieteiden ja taiteiden kohtaamis-
paikka

R o o m a  &  U S A
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VILMA KUNNASMÄKI, INKA PISILÄ

 

Amerikkalainen high 
school poikkeaa 
monin tavoin suo-

malaisesta lukiosta. Kävim-
me Medina high schoolissa ja 
ensimmäisenä huomioimme 
koulun pihalla keltaisten kou-
lubussien jonon, joka näkyi 
silmänkantamattomiin.  Vaikka 
amerikkalaisista useimmat kul-
kevat koulumatkansa busseilla, 
monet ajavat sen myös itse au-
toilla, sillä Amerikassa on mah-
dollista suorittaa ajokortti jo 
16 -vuotiaana. 

 
High schooleissa ollaan hy-

vin tarkkoja esimerkiksi koulun 
alkamis- ja päättymisajoista. 
Koulu alkaa klo 7:30am ja päät-
tyy klo 2:30pm. Jos koulus-
ta myöhästyy, saa suurempia 
sanktioita kuin Suomessa; op-
pilaan on mentävä jonkinlaiseen 
tarkastukseen ja kerrottava 
myöhästymisensä syy ja sitten 
oppilas menee tietyksi ajaksi 
study halliin. Kävimme tutustu-
massa oppilaiden study halliin, 
auditorioon, jossa ei saanut 
puhua, vaan siellä opiskeltiin ja 
vietettiin myös se aika, jos ei 
ollut oikeita oppitunteja. Kaik-
kien piti viettää koulussa kuusi 
tuntia, eikä sieltä saanut lähteä 
aiemmin. 

 
Myös pukeutumiseen kiinnite-

tään enemmän huomiota. Varsi-
naisia koulupukuja Medina high 
schoolissa ei ole, mutta jos op-
pilas pukeutuu väärin, hänen on 
mentävä katsomaan parempaa 
vaatetta koulun puolesta ja jos 
ne eivät kelpaa, on hänen taas 
mentävä study halliin. 

 
Jokainen on varmasti joskus 

elämässään miettinyt, onko 
amerikkalainen kouluruoka to-
della sellaista kuin elokuvat 
antavat ymmärtää - hampurilai-
sia, ranskalaisia ja tarjottimet, 
joihin keittäjä laittaa ruokaa. 
Söimme amerikkalaista koulu-
ruokaa ja sen periaate oli aivan 
samanlainen. Ruokavaihtoehto-
ja on paljon enemmän, mutta ne 
ovat myös suurimmaksi osaksi 
epäterveellisiä ja ruoasta täy-
tyy maksaa. 

 
Jokaisella oppilaalla on oma 

lokero ja ne on koristeltu värik-
käin tarroin ja kuvin.

Oppilailla on tapana käydä 
koulun jälkeen erilaisissa clu-
beissa, kerhoissa. Ne ovat kuin 
harrastuksia, mutta liittyvät 
myös kouluun. Hyvä esimerk-
ki on vaikkapa amerikkalainen 
jalkapallo, cheerleading ja ba-
seball, orkesteri ja taiteet. Oli 
mahtavaa nähdä oppilaita op-
pitunneilla ja harrastamassa. 
Amerikkalainen koulu on juuri 
niin kuin elokuvissa!

 

Koulupäivä Medina High 
Schoolissa

 
Aamu Medina High Schoolissa 

alkaa kello 7:30. Piha täyttyy 
autoista sekä elokuvista tutuis-
ta keltaisista koulubusseista. 
Oppilaat siirtyvät käytäviltä 

luokkiin ja istuutuvat pulpet-
tien eteen. Kaiuttimista alkaa 
soida musiikkia, ja kaikki hil-
jentyvät. Opettaja sammuttaa 
valot ja laittaa videotykin pääl-
le. Taululle ilmestyy edellisenä 
päivänä kuvattu aamunavaus, 
jonka oppilaat ovat itse suunni-
telleet, ohjanneet ja kuvanneet. 
Aamunavauksessa kerrotaan 
päivän sekä viikon ohjelmas-
ta, päivän ruokalista sekä sinä 
päivänä syntymäpäiväänsä viet-
tävien nimet. Aamunavauksen 
loputtua valot syttyvät takaisin 
ja opetus voi alkaa - opettaja 
kertoo päivän aiheen, jota ale-
taan työstää. 

 
45 minuutin kuluttua kello soi 

tunnin päättymiseksi. Oppilaat 
keräävät tavaransa ja hyväste-
levät opettajan lyhyesti “bye” 
-sanalla. Käytävät täyttyvät sa-
doista oppilaista, jotka kiirehti-
vät omalle lokerolle tai seuraa-
vaan luokkaan koulun toiseen 
päätyyn. Aikaa on tasan neljä 
minuuttia siirtyä luokasta toi-
seen. Käytävillä tulee ahdasta, 
ja “excuse me” ja “sorry” -lau-
sahduksia kuuluu ympäriltä. 
Muutama oppilas myöhästyy 
tunnin alusta, mutta se anne-
taan tällä kertaa anteeksi. 

 
Tunnit jatkuvat hyvin sa-

manlaisina - opettaja puhuu, 
muutama oppilas vastaa kysy-
myksiin, oppilaat kirjoittavat 
muistiinpanoja ja tekevät teh-
täviä. Neljännen tunnin jälkeen 
on lounastauko. Ruokalat täyt-
tyvät oppilaista. Toiset käyvät 
ostamassa ruokaa koulun ruo-
kalasta, jotkut ovat ottaneet 
omat eväät mukaan. Kaveripiirit 
istuvat keskenään pöydissä ja 
ilma täyttyy puheensorinasta 
- välillä se yltyy meteliksi asti. 
Kuulumiset sekä illan suunnitel-
mat vaihdetaan pöydissä ennen 
kuin lähdetään takaisin tunneil-
le. Vielä neljä tuntia ennen kuin 
koulu loppuu. 

 
Koulu loppuu kello 14:30. Sa-

mat autot ja koulubussit tulevat 
hakemaan oppilaita ja vievät 
nämä kotiin. Kotona ehtii olla 
pari tuntia, kunnes pitää läh-
teä takaisin koululle. Kouluun 
liittyvät olennaisesti monet 
clubit eli kerhot. Musikaalisille, 
kuvataiteellisille ja urheilullisille 
on omat kerhot, joihin voi osal-
listua. Musiikkiluokat täyttyvät 
jousi- ja puhallinorkestereista. 
Liikuntasalissa harjoittelevat 
niin koripallon, lentopallon 
kuin telinevoimistelun ryhmät. 
Ulkona valtavan kokoisilla ur-
heilukentillä juoksevat niin jal-
kapallon, rugbyn, lacrossen 
kuin monen muun urheilulajin 
harjoittelijat.

 
Kerhojen jälkeen siirrytään ta-

kaisin kotiin. Perhe kokoontuu 
syömään. He puhuvat kouluasi-
oista: miten eri aineissa menee, 
mistä on testejä tai kokeita tu-
lossa ja onko joitakin koulun ta-
pahtumia tällä viikolla. Vanhem-
mat keskustelevat myös hieman 
työasioista ja sopivat, kuka vie 
minäkin päivänä lapset kouluun 
ja kerhoihin. 

 

Illallisen jälkeen vanhemmat 
menevät olohuoneeseen katso-
maan televisiota ja lapset omiin 
huoneisiin. Päivä ei todellakaan 
ole vielä ohi, sillä yksi asia odot-
taa vielä - läksyjen tekeminen. 
Läksyjä tulee jokaisesta päivän 
aikana olevasta aineesta, joten 
tekemistä riittää iltamyöhään. 
Huomenna on myös kahdesta 
aineesta pop quiz, joihin täytyy 
vielä lukea. 

 

Paluu takaisin Medinaan - 
after 10 years

 
Pyhäjoen lukion rehtori, Tau-

no Rajaniemi, palasi Medina 
High Schooliin 10 vuoden jäl-
keen. Medinaa hän muistelee 
näin: “Medina on siisti, turvalli-
nen ja hyvinvoiva yhteisö, ei yri-
täkään matkia kaupunkia vaan 
pärjää omilla vahvuuksillaan.” 

“Pyhäjoenkin olisi hyvä kye-
tä toimimaan samoilla tavoin; 
olemaan ylpeä omasta yhtei-
söstään - anteeksipyytelemät-
tä, vaikka emme olekaan city”, 
hän ajattelee. Paluusta hän oli 
iloinen ja parasta oli, kun sai 
kohdata ystäviä pitkästä aikaa 
uudelleen ja myös esitellä Pyhä-
joen oppilaita. 

 
Rajaniemen mukaan Medina 

High School tuntui hyvinkin 
tutulta paikalta, ei ollut muut-
tunut paljoakaan 10 vuoden 
aikana. Ainoastaan tietokonei-
den merkit olivat muuttuneet 
Windows-läppäreistä Chrome-
bookkeihin. Vaikka järjestelmä 
onkin sama, päivät ovat sa-
manlaisia, opettajat eivät ehdi 
poistua luokastaan päivän aika-
na, lukujärjestys on esimerkiksi 
tiivistynyt eli oppitunteja on 
enemmän, mutta ne ovat hie-
man lyhyempiä.

 
Rajaniemi voisi harkita me-

nevänsä opettajaksi collegeen, 
mutta ei enää High Schoo-
liin. Hän vertaa Medina High 
Schoolia tehtaaksi ja Yrttistä 
studioksi: “Opettaja on Yrttik-
sessä kuin yrittäjä, vastuineen 
ja vapauksineen, Medinassa 
olet tehdastyössä, kellokortin 
orjana.”

Amerikan koulu - kuin elokuvissa 

Faktalaatikko 
 
- Medina High School, 

Medina, Ohio, Yhdysval-
lat 

- Koulu perustettu 
vuonna 1973 

- Rehtori Mr. Jeff Harri-
son 

- Oppilasmäärä noin 
2500

- Aloittavat high schoo-
lin 14 -vuotiaina ja lopet-
tavat sen 18 -vuotiaina
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TIIA KESKINEN, SONJA SEPPÄ

Kymmenen opiskelijaa 
Pyhäjoen lukiosta 
matkasi kohti Chi-

cagoa, suurkaupunkia, joka si-
jaitsee Yhdysvaltain Illinoisin 
osavaltiossa Michiganjärven 
rannalla.  Se on Amerikan kol-
manneksi suurin kaupunki; vä-
kiluku on noin 2,7 miljoonaa.  
Opiskelijoiden sanoja lainaten; 
siellä tunsi itsensä pieneksi.

 
Chicagon kaupunki on jotain 

sellaista, johon harvemmin pää-
see tutustumaan omalla maa-
perällä. Modernista arkkiteh-
tuurista, taiteesta ja aiemmasta 
rakennustyylistä muodostuva 
kaupunki kohoaa korkeuksiin, 
ja pilvenpiirtäjien taivasta pei-
laavat ikkunat luovat suuren 
kaupungin tuntumaa. Chicago 
on tunnettu mahtavista raken-
nuksistaan ja pilvenpiirtäjistä. 

 
Ennen Amerikkaan lähtöä 

suunnitelmiimme kuului ehdot-
tomasti Willis Tower, joka on 

yksi maailman korkeimmista 
rakennuksista. Se rakennet-
tiin vuonna 1973 ja se ulottuu 
442 metrin korkeuteen.  Tämän 
“must see” -pilvenpiirtäjän ovat 
suunnitelleet Skidmore, Owings 
and Merrill. 

 
Heti ensimmäinen aamu Chi-

cagossa oli aurinkoinen ja pil-
vetön, joten päätimme lähteä 
katsomaan Chicagoa eri kuva-
kulmasta. Ostimme liput Sky-
deckiin, josta pääsee tutustu-
maan Chicagoon yläilmoista, 

lasiparvekkeelta. Näkymät oli-
vat päätä huimaavat ja ylhäällä 
tajusi, kuinka iso kaupunki Chi-
cago todella on. 

Ainutlaatuisen matkamme 
aikana pääsimme näkemään 
maailmalla arvostetun Frank 
Gehryn suunnittelemia raken-
nuksia. Vuonna 1989 Gehrylle 
myönnettiin Pritzker-palkinto, 
joka on yksi maailman arvos-
tetuimmista arkkitehtuuripal-
kinnoista. Gehryn käsiala on 
helposti tunnistettavissa, sillä 
rakennukset ovat materiaalil-

taan metallipintaisia ja mas-
soittelultaan vapaita. Hänen 
rakennuksensa ovat suosittuja 
nähtävyyksiä maailmalla. Tun-
netuimpia ovat Bilbaon Gug-
genheim-museo ja Los Angele-
sin Walt Disney Concert Hall. 
Gehryn teoksia löytää myös 
Ranskasta, Saksasta, Tsekistä ja 
Espanjasta. Näitä veistoksellisia 
rakennuksia näimme Clevelan-
dissa, Ohiossa ja Chicagossa 
Millennium Parkissa.

Chicago ja korkealle kohoava arkkitehtuuri
Frank Gehry 

Kuka? kanadalais-yhdys-
valtalainen arkkitehti

Syntymävuosi: 28.2.1929 
Toronto

Faktaa: Hän syntyi juu-
talaiseen perheeseen. 
Opiskeli Los Angeles City 
Collegessa, jonka jälkeen 
opiskeli arkkitehtuuria Ete-
lä-Kalifornian yliopistossa. 
Hän on maininnut elä-
mänkertadokumentissaan 
(Sketches of Frank Gehry) 
Alvar Aallon suurimmaksi 
inspiraation lähteeksi.

“The Bean” ja Chicagoon lähteneet opiskelijat Millennium Parkissa. Vasemmalta Tiia Keskinen, Sonja Seppä, Inka Pisilä, Vilma Kunnasmäki, Pyry Viirret, Jenni Karsikko, Julius Myllynen, Hanna-Sofia Luoto, Anna-
Sofia Sarpola, Lassi Peltola.

Clevelandissa sijaitseva Peter B. Lewis Building.Inka Pisilä ihailemassa suurkaupunkia.
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LAURI NIEMELÄ, SANTERI PUHAKKA

 

Kuudes toukokuuta, 
2017. Colosseum, 
Rooma, Italia. Joukko 

opiskelijoita astuu muinaisten 
raunioiden keskelle. Valtavat 
seinät ovat jo rapistuneet, mut-
ta viestivät silti jostain paljon 
nykyaikaa suuremmasta. 

 
Päivämääräksi voisi laittaa 

minkä tahansa viimeisten kah-
denkymmenen vuoden ajalta, 
ja kuvaus olisi totta. Nykyaika-
na Colosseum on nimittäin yksi 
maailman suurimmista turisti-
kohteista. Colosseumilla ja sen 
viereisellä aukiolla Forum Ro-
manumilla vierailee vuosittain 
miljoonia turisteja, ja he seiso-
vat edelleen samoilla paikoilla 
kuin jo antiikin aikoina. Ajan 
hammas tosin näkyy terävänä 
molemmilla paikoilla ja viestii 
alueiden historiasta.

 
Vuonna 64 Roomassa riehui 

valtava tulipalo, joka tuhosi 
muun muassa erään tasaisen 
alueen tietyn virran ympärillä. 
Keisari Nero otti alueen itsel-
leen ja rakennutti palatsinsa 
ja patsaansa tälle maapalalle. 
Palatsi tuhoutui myöhemmin 
suurelta osin, vaikka Neron 
patsas (colossus) säilyi. Jään-
teiden päälle päätettiin raken-
taa uusi amfiteatteri, ja työt 
aloitti 70-luvun alussa keisari 
Vespanius. Rakentaminen kes-

ti lopulta vuoteen 80, jolloin 
hallitsijana toimikin jo Vespa-
niuksen poika Titus. Areenan 
ensimmäinen tapahtuma järjes-
tettiin vuonna 80 tai 81. Colos-
seum on kärsinyt paljon vakavia 
vahinkoja historiansa aikana, ja 
sitä onkin korjattu useasti jo 
antiikin aikoina.

 
Colosseum, tämä kuuluisa 

taisteluareena veti 50 000 
antiikin roomalaista seuraa-
maan keisareiden järjestämiä 
raakalaisnäytöksiä.  Veri villitsi 
kansaa kuten nykyään Suo-
mi - Ruotsi -maaottelut. Tämä 
jalkapallostadioneiden esi-isä 
antoi mahdollisuuden gladi-
aattoritaistelujen, meritaiste-
lukuvaelmien ja eläintaistelujen 
järjestämiseen. Kansa tarvitsee 
harmaaseen arkeen viihdettä. 
Viihde pysyy, mutta muuttuu.

 
Keskiajalla Colosseumin käyt-

tötarkoitus muuttui, eikä sitä 
arvostettu enää samassa skaa-
lassa. Keskellä oli hautuumaa, 
ja korkeiden seinien alaosista 
myytiin tilaa kauppiaille ja asuk-
kaille. Keskiajan lopulla Colos-
seumilta myös vietiin lattia sekä 
osia seinistä, joiden kiviä sitten 
käytettiin muualla.

 
Colosseumilla kävely on hyp-

notisoivaa. Samojen kivien 
päällä, juuri tässä kohtaa, kä-
velivät aikoinaan toogaan pu-
keutuneet roomalaiset. Tältä 
paikalta he katselivat gladiaat-

torien tanssia.
 
Forum Romanum koostui suu-

resta aukiosta Colosseumin 
lähellä ja sitä ympäröineistä 
rakennuksista. Tärkeät hallin-
torakennukset ja temppelit 
rakennettiin aukion ympärille, 
ja Forum Romanum kasvoikin 
orgaanisesti Rooman mukana. 
Forum oli pitkään koko Roo-
man imperiumin keskus, jossa 
järjestettiin kaikki äänestykset, 
puheet ja tapaamiset.

 
Nykyaikana Forumista ovat 

kuitenkin jäljellä vain maan ta-
salla olevat rauniot, joita voi 
katsella alueen reunoilta. Rau-
nioista näkee kuitenkin ainakin 
suunnilleen, missä rakennukset 
ovat sijainneet. Forumilla ajan 
kulumisen näkeekin tehokkaas-
ti; rauniot ovat todella 2000 
vuotta vanhoja.

 
Syy Forumilla vierailuun ei 

olekaan kiinni niin paljon nykyi-
syydessä kuin menneisyydessä, 
ja sama pätee myös Colosseu-
miin. Ilman rikasta historiaa 
molemmat olisivat vain raunioi-
ta muiden joukossa, jos ne nyt 
olisivat tähän päivään asti edes 
säilyneet.

 

Suomi-Ruotsi antiikin aikoina?

Jutun kirjoittajat Santeri Puhakka ja Lauri Niemelä olivat perehtyneet Colosseumin historiaan. Ku-
vassa he ovat aloittelemassa esitystään Colosseumin edessä. Eräs vanha anglosaksien ennustus sa-
nookin: "Niin kauan kuin Colosseum seisoo, Roomakin pysyy pystyssä; kun Colosseum kaatuu, kaatuu 
Roomakin, ja kun Rooma kaatuu, sen mukana kaatuu koko maailma."

Riku Korpela, historian opettaja Paul Keski-Panula, Santeri Puhakka ja Lauri Niemelä ihmettelivät, miten aika - ja ihminen - ovat kulut-
taneet Colosseumia.

Faktalaatikko
- Colosseum on maailman 

suurin amfiteatteri, jossa jär-
jestettiin muun muassa gladi-
aattoriotteluita

- Colosseumia alettiin raken-
taa 70-luvulla, ja se valmistui 
vuonna 80

- Colosseum sijaitsee aivan 
Rooman keskustassa, lähellä 
Viktor Emmanuelin muisto-
merkkiä ja Forum Romanumia

- Forum Romanum on alue 
Colosseumin lähellä

- Forum oli antiikin aikoina 
Rooman keskusta

- Tärkeitä rakennuksia Foru-
milla olivat muun muassa Sa-
turnuksen temppeli ja Tituk-
sen riemukaari
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PYRY VIIRRET

 

Ennen Amerikan opin-
tomatkaa selailin keik-
koja, joita olisi lähi-

alueella matkan aikana. Näyt 
olivat varsin ankeita, ei kerta-
kaikkisesti mitään nähtävää, 
kunnes huomasin kaksi nimeä: 
Testament and Sepultura, kak-
si metallimusiikille merkittä-
vää ja suurta nimeä. Olen ollut 
molempien bändien fani jo liki 
kaksi vuotta, joten sain tilaisuu-
den nähdä molemmat bändit 
elävänä lavalla, ja vieläpä nähdä 
yhdysvaltalaista hevikeikkakult-
tuuria. Aloin valmistella asioita, 
ja luojan kiitos, sain järjestettyä 
itselleni kyyditykset ja liput 
hostperheeltäni. Tiesin jo etu-
käteen, että tästä tulee matkani 
kohokohta.

 
Aurinko paistoi, ja auto kul-

ki tiellä rakennuksien välissä. 
Alue oli selvästi huonokuntoi-
sempaa kuin Clevelandin muut 
alueet, joissa olin ollut. Mieleni 
oli kuitenkin valoisa, sillä tiesin, 
että näkisin huippulaatuisen 
metallishown tunnin päästä. 
Kävelin bändien keikkabussien 
ja lavarekvisiittarekkojen ohi 
oville. Vain muutama ihminen 
oli tullut paikalle, mutta puo-
lessa tunnissa väkeä oli jo sa-
toja. Aika kului rattoisasti, kun 
juttelin muiden samanhenkisten 
ihmisten kanssa. Keräsin monta 
positiivisesti yllättynyttä kat-
setta, kun kerroin matkanneeni 
paikalle Suomesta asti. Monet 
kertoivat olevansa usean suo-
malaisbändin faneja; useat mai-
nitsivat muun muassa Lordin, 
Amorphiksen, Insomniumin, 
Children of Bodomin, Nightwis-

hin ja HIMin. Vaikka olen tot-
tunut keikoilla sosiaaliseen ja 
ystävälliseen ilmapiiriin, tunsin 
itseni paikalla jopa suosituksi, 
mutta tämä riemu kääntyi vain 
nousuun, kun ovet avattiin. 

 
Turvatarkastusten jälkeen 

ryntäsin eturiviin, jossa muut 
nuoret, joiden kanssa olin ju-
tellut, odottelivat. Heidän il-
meensä oli kirkas kuin taivas, 
kun he näkivät minun säntäävän 
eturiviin. Pian ensimmäinen yh-
tye, saksalainen Dying Gorgeo-
us Lies aloitti keikkansa. Tuttu 
tantereen tärinä jalkapohjien 
alla tuntui, kun soitinten väke-
vä särinä ja jyty täyttivät Ago-
ra Theaterin ja naislaulaja Lisa 
Minetin raspinen ääni kajahti 
ilmoille. Yleisöä oli jo jonkin 
verran, mutta vaikka saksalais-
ten soitosta ja lavakarismasta 
paistoi kokemus, eivät amerik-
kalaiset oikein tuntuneet läm-
penevän, vaikka itse annoinkin 
bändille kaikkeni. Bändin setti 
oli harmikseni hyvin lyhyt, ja 
pian he astelivat jo lavalta pois 
ja antoivat tilaa New Yorkis-
ta kotoisin olevalle Prongille. 
Prong oli edellisen bändin ta-
paan uusi minulle. Myöhemmin, 
kun tutkin taustoja, sain selville, 
että Prong on varsin merkittävä 
yhtye ja ollut esikuvana todel-
la monelle isolle bändille kuten 
Kornille ja Nine Inch Nailsille, 
vaikkei ole itse saanut likikään 
vastaavanlaista suosiota. Prong 
sai yleisöltä paljon edellistä 
bändiä paremman vastaanoton, 
eikä tämä varmasti johtunut 
pelkästä maineesta. Soittajien 
tekninen taitotaso oli huippu-
laatua; laulajakitaristi Tommy 
Victorin tilutti kitaraansa ja 
kieri samalla lavalla, ja Arthur 

Cruzin pieksi rumpuja kuin mie-
lipuoli ja pyöritti samalla hiuk-
siaan ympäri. Prong piti yleisöä 
otteessaan loppuun asti ja an-
toi lopulta tilaa Sepulturalle.

 
Sepulturan lavasteet olivat 

jo astetta mahtipontisemmat 
ja muodostivat lavalle taval-
laan kolmiulotteisen kuvan 
uusimman albuminsa Machine 
Messiah-hahmosta. Sepultura 
sai lavalle astuessaan selkeäs-
ti kahta edellistä suuremmat 
suosionosoitukset, ja pian bra-
silialaisbändin raivokas poljenta 
tärisytti lattiaa. Yleisö innostui 
ensimmäisiin kunnon pittei-
hin Sepulturan show’n aikana. 
Varsinkin bändin vanhemman 
tuotannon klassikot saivat ylei-
sössä aikaan voimakasta intoa 
ja riemua. Vaikka monelle suo-
malaiselle Max Cavaleran lähtö 
bändistä oli kova isku, oli bändi 
Clevelandissa kovassa tikissä. 
Olin jo liki uupunut kaikkien 
kolmen keikan jälkeen, vaikka se 
kaikkein suurin bändi, tapahtu-
man pääesiintyjä Testament oli 
vasta astumassa lavalle. 

 
Välitaukojen aikana monet ih-

miset juttelivat minulle asiasta 
sun toisesta erittäin avoimesti. 
Vaikka Suomessakin konserteis-
sa jutustelu ja tutustuminen on 
yleistä, Yhdysvalloissa paikka 
suorastaan kuhisi ihmisiä te-
kemässä uusia tuttavuuksia. 
Monia innosti fakta siitä, että 
olen kotoisin Suomesta, vaikka 
nimeni lausuminen tuotti monil-
le hankaluuksia. Eräs pariskunta 
jopa toi minulle kolme pulloa 
vettä ilmaiseksi, kun sallin hei-
dän tulla vierelleni. Eräs syy 
poikkeukselliseen sosiaalisuu-
teen lienee yleisössä vallitseva 

Käärmeen veljeskunnan äärellä:

Keikalla Amerikassa

vahva humaltuneisuus. Alkoho-
lin saattoi haistaa ihmisten hen-
gityksestä jo yli metrinkin pääs-
tä. Tämä ei silti paljoa häirinnyt, 
sillä yleisö oli suorastaan sydä-
mellisen ystävällistä. 

 
Mutta kaikki puheensorina 

vaikeni tyystin, kun mahtiponti-
nen musiikki nousi ilmoille, lavan 
valot syttyivät ja savukoneet 
sylkivät höyrysuihkuja ilmaan. 
Taustalla näkyi Testamentin uu-
simman albumin, Brotherhood 
of the Snaken kansikuva, kolme 
jättimäistä käärmeen päätä ja 
patsasta liehumassa hiljalleen 
pienessä ilmavirrassa. Pian, jä-
sen kerrallaan Testament asteli 
lavalle, yleisö huusi lujempaa 
kuin yhdellekään aikaisemmal-
le bändille. Rumpali antoi neljä 
iskua haikkaan lähtömerkiksi, ja 
uusimman albumin nimikkoraita 

kajahti ilmoille. Yleisö sekosi. 
Seuraavan puolentoista tunnin 
ajan Testament soitti yleisölle 
niin vanhaa klassikkomateriaan-
sa kuin myös uudempaa. Yleisö 
otti kaiken vastaan bändiltä 
loistavasti. Eturivin mellakka-
aitaa vasten litistyminen tuli 
todella tutuksi, kun suuri ihmis-
virta liikkui nopeasti pienessä 
tilassa. Testamentin yli kolme-
kymmentä vuotta jatkunut ura 
näkyi: bändin jokainen jäsen oli 
selkeä virtuoosi omassa työs-
sään, ja yleisö totteli bändin 
ohjaksia suorastaan orjallisesti. 
Testamentin merkittävyyttä 
thrash metallille ei voi liioitella. 
Ja vaikka pidin kaikista illan bän-
deistä, oli Testament selkeästi 
illan suosituin ja paras esiintyjä. 
Kaikki Chuck Billyn lavakaris-
masta ja äänenkäytöstä Alex 
Skolnickin kitarataiturointiin oli 

puhdasta A-luokkaa. 

Konsertti vei kaikki voimani, ja 
pelkästään paikasta ulos käve-
leminen sattui. Olin silti onnel-
linen, että menin, sillä muistot 
konsertista elävät mielessäni 
vahvana kaiken jälkeen. Muu-
tama ihminen otti jäljestäpäin 
jopa yhteyttä minuun, kun pa-
lasin Suomeen. 

Keikka on ollut eittämättä 
hienoimpia kokemuksiani koko 
elämässäni. Kun pohdin tätä 
elämäni ensimmäistä kokemus-
ta ulkomaan konsertissa, uskoni 
yhteen asiaan vahvistui entises-
tään: metallikulttuuri on kan-
sainvälinen asia.

Bernini tuolla, Bernini täällä
HENNA HEINULA, JULIA MARTIN

 

Lukuisat Rooman näh-
tävyydet viittaavat 
alituisesti samaan hen-

kilöön. Nimi Bernini mainitaan, 
kun on kyse kirkoista, patsaista, 
suihkulähteistä tai piazzoista eli 
aukioista. Gian Lorenzo Berni-
ni on vaikuttanut Rooman kau-
pungin ulkonäköön enemmän 
kuin yksikään muu taiteilija.

 
Bernini oli italialainen kuvan-

veistäjä, arkkitehti ja taidemaa-
lari. Miehen on sanottu olevan 
barokin kuvanveistotyylin luo-
ja ja häntä on kutsuttu tyylin 
merkittävimmäksi edustajaksi. 
Bernini ehti olla useiden paavi-
en palveluksessa ”paavin lempi-
poikana”, joka soi hänelle lähes 
vapaat kädet toteuttaa töitään 
Roomassa. Onneksemme saim-
me nähdä niistä useita: Fontana 
di Trevi, Pietarin kirkon aukio, 
Piazza Navonan kaksi teosta 
sekä Fontana del Triton.

 
Heti ensimmäisenä päivänä 

kuljimme sattumalta Fontana 
del Tritonen ohitse. Siinä temp-
puilevat delfiinit seisovat pääl-
lään ja ovat kiertäneet pyrstön-
sä yhteen kannattaakseen isoa 
simpukankuorta, jonka päällä 
polvistunut merenjumala Triton 
puhaltaa vettä kotilon lävitse. 
Delfiinien pyrstöissä on paavin 
tiaara, Pietarin avaimet ja Bar-
berinin vaakuna.

 
Piazza Navonan aukio oli yksi 

mieleenpainuvimmista. Aukiolla 
on kolme vaikuttavaa teosta, 
joista kaksi liittyvät Berniniin. 
Fontana dei Quattro eli neljän 
joen lähde näkyi jo kaukaa, sillä 
suihkulähteen keskellä seisoo 
korkea punagraniittinen obe-
liski, joka on tehty Roomassa 
100-luvulla. Suihkulähteen nimi 
perustuu siinä näkyviin neljään 
jokeen. Ne symboloivat neljää 
silloin tunnettua maanosaa: Rio 
de la Plata edustaa Amerikkaa, 
Ganges Aasiaa, Niili Afrikkaa ja 
Tonava Eurooppaa. 

 
Aukion toinen Berninin teos 

Fontana del Moro ei ollut yhtä 
vetävä, kuin muut näkemäm-
me teokset. Se oli enemmän 
esillä sekä saimme siitä itsekin 
enemmän irti, kun paikka oli 
rauhallisempi. Suihkulähteen 
keskellä maurisoturi kamppailee 
delfiinin kanssa tritonien ympä-
röimänä. Suihkulähteessä vesi 
tulee delfiinin suusta kuristuk-
sen seurauksena, sillä Bernini 
halusi veden tulevan loogisista 
paikoista. 

 
Ensimmäinen ja viimeinen koh-

teemme oli Quirinalen alueella 
sijaitseva Fontana di Trevi, joka 
on yksi Berninin kuuluisimmista 
teoksista. Berninin nimi liittyy 
tähänkin monumenttiin, sillä 
Nicola Salvin viimeisteli koris-
teellisen suihkulähteen Berninin 
luonnosten pohjalta. Kuljimme 
pieniä mukulakivikatuja pitkin, 
suuren turisteja täynnä olevan 
aukion luo, jossa suihkulähde 
sijaitsi. Vaikka teoksen ympäril-
lä olikin paljon kauppiaita sekä 
turisteja, se ei vienyt Trevin 
mahtipontista ja teatraalista 

kokonaisvaikutelmaa. Teoksen 
liikettä oli korostettu ilmekkäillä 
kasvoilla ja liehuvilla tekstiileillä. 
Teoksen kohokohta oli triumfi-
kaaren alle sijoitettu merenju-
mala Neptunus ja merihevosten 
vetämät simpukkavaunut. 

 

Fontana di Trevillä kannattaa 
käydä viimeistään kotiinlähtö-
päivänä. Vanhan uskomuksen 
mukaan kolikon heittäminen se-
lin olkapään yli altaaseen takaa 
paluun Roomaan. Väitetään, 
että taika myös toimii. Kolikon 
heittäjiä ainakin riitti uuden 

matkan toivossa. Rooman vir-
kamiehetkin ovat oivaltaneet 
rahasammon merkityksen. 
Heidän mukaansa taika toimii 
vasta, kun kolikoita on heitetty 
vähintään kaksi.

Henna Heinula heitti kolikon. Hän pääsee joskus vielä takaisin Roomaan. 
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ANNA-SOFIA SARPOLA, JENNI KAR-

SIKKO

 

Bussi etenee Medinas-
ta poispäin; kaupun-
kimaisemat alkavat 

muuttua pelloiksi ja kapeiksi 
teiksi. Lopulta sähköjohdot 
loppuvat. Autojen seassa liik-
kuu mustia hevoskärryjä, joita 
ajavat hattupäiset miehet. Mai-
semat ovat tunnusomaisia yk-
sinkertaista elämää ihannoivien 
Amishien asuinalueella. 

 
Amishit ovat Euroopasta läh-

töisin oleva uskonnollinen ryh-
mä. Heidän mielestään kehitys 
on mennyt liian pitkälle, eivätkä 
he halua pysyä sen tahdissa. 
Heille ihanne on yksinkertainen 
elämä, joka ei sisällä mitään tek-
nologiaa, koneita tai edes säh-
köä. Maailman noin 240 000 
Amishista suurin osa asuu Yh-
dysvaltojen Ohiossa, Indianas-
sa ja Pennsylvaniassa. 

 
Kun vierailee Amishien torilla 

ja karjahuutokaupassa, tuntuu 
kuin liikkuisi aikakoneella muu-
taman kymmenen vuotta taak-
sepäin. Parkkipaikalla on auto-
jen sijaan hevoskärryjä rivissä. 
Alueella liikkuu hattupäisiä, 
pitkäpartaisia miehiä ja pitkissä 
mekoissa ja erikoisissa päähi-
neissä kulkevia naisia.  Pienet 
lapset katselevat ryhmäämme 
pelokkaina äitiensä helmo-
jen takaa. Amishit eivät käytä 
kännyköitä; torilla ei käytetä 
maksupäätteitä. Kenelläkään ei 
vaikuta olevan kiire mihinkään, 
vaan iloinen rupattelu kuuluu 
joka puolelta.

 
Tori ja karjahuutokauppa ker-

tovat paljon Amishien elinkei-
noista. Myyntikojujen tarjon-
nasta voi päätellä, että monet 
heistä ovat taitavia käsitöiden 
tekijöitä. Paikallinen väki on 
tehnyt käsitöitä niin tekstiileis-
tä kuin puusta. Myynnissä on 

myös monenlaisia leivonnaisia. 
Torilla näkyvistä värikkäistä 
vihanneksista pystyy päät-
telemään, että Amishit ovat 
myös taitavia maanviljelijöitä. 
Karjahuutokauppa toimii kuin 
mikä tahansa nykypäivän huu-
tokauppa, ainoana erona se, 
että huoneessa kuuluu lehmien 
ammuntaa ja tuoksu muistuttaa 
aika läheisesti navettaa. Ja sa-
nomattakin on selvää, että huu-
tokaupattavana on ainoastaan 
karjaa. Maanviljely on tärkeä 
elinkeino paikallisille ihmisille. 
Myös siihen ulottuu Amishien 
periaate, jossa koneiden käyttö 
katsotaan vääräksi. 

 
Vaikka Amishit asuvat melko 

pitkälti omilla alueillaan ja heil-
lä on muista ihmisistä eroavia 
elämäntapoja, he eivät ole eris-
täytyneet. Vastoin odotuksia, 
yhteisön suhtautuminen muihin 
ihmisiin oli todella vieraanva-
raista ja ystävällistä. Turismi on 
viime vuosina noussut Amishien 
yhteisöissä yhdeksi tärkeäksi 
elinkeinoksi. Maaseudulla eri ta-
valla elävät Amishit kiinnostavat 
ihmisiä. Amerikkalaiset tykkää-
vät käydä ruokailemassa Amis-
hien pyörittämissä ravintolois-
sa, joiden tarjoama kotiruoka 
on erilaista pikaruokakulttuurin 
maassa. Samoin Amishien myy-
mät huonekalut ja tekstiilit saa-
vat amerikkalaiset tutustumaan 
heidän elinympäristöönsä. 

 
Amishien elämäntapa kiin-

nostaa muuta maailmaa niin 
paljon, että paikalliset ihmiset 
ovat tehneet liiketoiminnan ta-
vallisen elämänsä esittelystä. 
Ryhmämme otti osaa Amishien 
järjestämään esittelykierrok-
seen, ja pääsimme tutustumaan 
heidän kotiinsa sekä koulura-
kennukseen. Samalla pääsimme 
myös kokemaan aidon hevos-
kärryajelun. Kierroksen aikana 
Amishien elämäntyyli on käsin 
kosketeltava. Koruttomat ko-

dit vanhanaikaisine tavaroineen 
muistuttavat museoita. Kodeis-
sa on puulämmitteinen takka 
ja hella sekä muutamia puusta 
valmistettuja huonekaluja. Säh-
köä kotiin ei tule, mutta valot 
toimivat esimerkiksi generaat-
torin avulla. Se, tuleeko kotiin 
juoksevaa vettä, riippuu Amis-
hiperheen suuntauksesta. Van-
hoillisimmissa suuntauksissa 
juoksevaa vettä ei ole, vaan vesi 
haetaan kaivosta. 

 
Suomalaisnuorelle perheen 

nuorten vaatekaappi on ihme-
tys. Amishitytön vaatekaapissa 
on pitkiä, erivärisiä mekkoja 
sekä valkoisia päähineitä. Nai-
misiinmenon jälkeen tyttö vaih-
taa valkoisen päähineen mus-
taan. Pojan kaapissa on siistejä 
housuja, liivejä ja henkseleitä. 
Hänen asuunsa kuuluu myös 
hattu. Juhlapyhille ja arkipäiville 
on omat vaatteensa. Amishit te-
kevät itse kaikki vaatteensa, ja 
vaatetukseen liittyy myös tiet-
tyjä periaatteita. Heidän vaat-
teissaan ei käytetä ollenkaan 
nappeja, ja taskujen täytyy olla 
vaatteen sisäpuolella. 

 
Muutenkin Amishinuoren 

elämä eroaa paljon tavallisen 
suomalaisen nuoren elämästä. 
Elämä pyörii pitkälti kodin ja 
maatilan ympäriltä. Jo pienes-
tä pitäen nuoret ovat mukana 
kotitilan töissä. Pääsimme mu-
kaan nuoren tytön maatilan 
esittelyyn. Oli heti ilmiselvää, 
että hän oli ollut eläinten kans-
sa tekemisissä pienestä pitäen. 
Koulua käydään vain 8 luokkaan 
asti, sillä Amishit ajattelevat, 
että liiallinen tiedon hankkimi-
nen ei ole hyvästä. Siksi myös-
kään korkeakouluopiskelua ei 
hyväksytä. Kahdeksannen luo-
kan jälkeen nuori yleensä alkaa 
tehdä töitä kotona. 

 
Amishit käyttävät omaa käsi-

tettä ajalle, jota nuori viettää 

Hevoskärryillä liikkuvat Amishit ovat tietoisesti 
kehityksen kelkasta jättäytynyt yhteisö

Opiskelijat pääsivät kokemaan uudenlaisen kulkuneuvon.(Julius Myllynen, Hanna-Sofia Luoto, Anna-Sofia 
Sarpola, Sonja Seppä)

Nuori Amishityttö esittelemässä lukion opiskelijoille maatilaa. 

Amishien asuinalueella peltomaisemat ovat vallitseva näky

14-16 -vuotiaana. Rumspringa 
on nuorille erilainen aikuistu-
misriitti, jonka aikana nuoren 
täytyy päättää, haluaako hän 
pysyä yhteisössä vai jättää sen. 
Rumspringan aikana nuorelle 
annetaan mahdollisuus tutus-
tua ympäröivään maailmaan. 
Lopussa tehtävä päätös on 
hyvin sitova, sillä yleensä yh-
teisönsä jättänyt nuori joutuu 
myös katkaisemaan suhteensa 

lähipiiriinsä.
 
Kuitenkin noin 90 % prosent-

tia nuorista päättää jäädä yh-
teisöön loppuelämäkseen. Mikä 
sitten saa nuoret palaamaan 
takaisin alkeelliseen elämään, 
vaikka Rumspringan aikana he 
pääsevät näkemään kaikki ny-
kyajan houkutukset? Ympäröivä 
maailma voi tuntua vieraalta ja 
pelottavalta koko ikänsä yhtei-

sössä eläneille nuorille, ja heille 
on turvallista palata tuttuihin 
ympyröihin. Jospa Amishien 
elämäntavassa viehättää juuri 
se helppous, kun elämä kulkee 
päivästä toiseen omalla painol-
laan ilman sen suurempia yllä-
tyksiä. Ehkä myös omistaminen 
merkitsee näille nuorille jotain 
muuta kuin maallista tavaraa. 
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 ELLINOORA LESKINEN, VEERA RÖYTTÄ

 

Yksi Rooman tunne-
tuimmista nähtä-
vyyksistä on Piazza 

Navona, jonne suuntasimme 
Rooman opintomatkamme 
kolmantena päivänä. Vastassa 
odotti yllättävän suuri ja avara 
aukio, jonka yksityiskohdiksi 
muodostuivat sen kolme kuului-
saa suihkulähdettä. Tunnelma 
ei jäänyt kolkoksi, sillä aukio 
oli täynnä hyväntuulisia ihmi-
siä, enimmäkseen turisteja. He 
olivat kerääntyneet nauttimaan 
auringosta näyttävien suihku-
lähteiden ympärille. 

 
Aukiota reunustavat ruokapai-

kat houkuttelivat istuskelemaan 
terassille, ja erilaisia ravintoloi-
ta lähipiirissä olikin varmasti 
jokaiseen makuun. Siellä täällä 
väkijoukosta erottui paikallisia 
taiteilijoita, jotka viihdyttivät 
ihmisiä esimerkiksi musiikil-
laan ja karikatyyripiirroksillaan. 
Heidän lisäkseen paikan tun-
nelmanluojina toimivat aukiota 
ympäröivät vanhat barokkityy-
liset rakennukset ja niiden kau-
niit, kasvien verhoamat parvek-
keet. 

 
Piazza Navona on rakennettu 

aikoinaan paikalla sijainneen 
stadionin Circus Agonaliksen 
paikalle. Stadion toimi pää-
asiassa urheilukisojen näyt-
tämönä, mutta Colosseumin 
tulipalon aikoihin vuonna 217 

sitä käytettiin myös gladiaat-
toritaisteluiden areenana. Au-
kion keskellä olevan suurimman 
suihkulähteen suunnittelija on 
laajasti Rooman ilmeeseen vai-
kuttanut Gian Lorenzo Berni-
ni. Lähde on nimeltään Fontana 
dei Quattro Fiumi. Obeliski, 
eli suihkulähteen keskustasta 
kohoava nelikulmainen pylväs, 
erottaa sen selvästi kahdesta 
muusta aukion lähteestä. 

 
Aukiota ympäröivien palat-

sien joukosta selkeästi eduk-
seen erottuu kaunis valkoinen 
Sant’Agnese in Agonen kirkko. 
Sen rakentaminen aloitettiin 
vuonna 1652 entisen stadio-
nin katsomon paikalle. Kirkon 
aukionpuoleisen sivun on suun-
nitellut Francesco Borromini. 
Kaksi tornia ja niiden keskellä 
komeileva kupoli eivät varmasti 
jää huomaamatta aukion vierai-
lijoilta. Koko Piazza Navonaa 
ympäröi kulttuurin tuntu, ja kir-
kossa pidetäänkin monenlaisia 
musiikkitapahtumia aina oop-
peroista tunnelmallisiin orkes-
terikonsertteihin. 

 
Italia on kautta aikojen ollut 

tärkeä kulttuurin ja sivistyksen 
lähde Euroopassa. Monilla tai-
teenaloilla satojen vuosien ajan 
vaikuttanut maa on erityisesti 
yksi klassisen musiikin keskuk-
sista; esimerkiksi klassinen oop-
pera on syntynyt siellä. Myös 
useat suurtyön musiikin parissa 
tehneet maailmankuulut sävel-

täjät, kuten Antonio Vivaldi, 
Arcangelo Corelli sekä Nic-
colo Paganini, ovat lähtöisin 
Italiasta. 

 
Matkamme aikana meillä oli 

hieno tilaisuus päästä kuunte-
lemaan ainutlaatuista barok-
kikonserttia Piazza Navonan 
Sant’Agnese in Agonen kirk-
koon. Konsertissa kuultiin yksi 
maailman kuuluisimmista ja le-
vytetyimmistä klassisista teok-
sista, Vivaldin Neljä vuodenai-
kaa. Alun perin orkesterille ja 
sooloviulistille sävelletty neljän 
viulukonserton sarja esitettiin 
konsertissa pianokvintetillä. 
Yhtyeessä soittivat Riccardo 
Bonaccini (sooloviulu), Dan 
Costescu (viulu), Daniele Sa-
biu (alttoviulu), Marco Algenti 
(sello) sekä Lisa Francese (pia-
no). 

 
Konsertti pidettiin erillises-

sä osassa kirkkoa, pienessä ja 
tiivistunnelmaisessa sivukap-
pelissa. Noin 100-paikkainen 
loppuunmyyty sali täyttyi niin 
paikallisista roomalaisista kuin 
turisteistakin. Upea musiikilli-
nen kokonaisuus sopi erinomai-
sesti kirkkoympäristöön. Klas-
sikkoteoksen tulkinta miellytti 
suuresti yleisöä, mistä kertoivat 
myös raikuvat suosionosoituk-
set. Konsertti oli ehdottomasti 
yksi päivän kohokohdista. 

Barokkikonsertissa Piazza Navonalla

Jutun kirjoittajat Ellinoora Leskinen ja Veera Röyttä Roomassa Piazza Navonalla.

Ylärivi vasemmalta Juho Martin, Henri Häkkilä, Ellinoora Leskinen, Veera Röyttä, Anna-Riina Ikola, Tytti Karsikko, Julia Martin, Severi Jalonen, Riku Korpela, Vili Salmela, Tomi Pyhälä.
Alarivi vasemmalta Henna Möttönen, Henna Heinula, Jami Jatkola, Lauri Niemelä, Roni Ohvo, Teijo Impola, Santeri Puhakka, Juho Soronen.
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INKA PISILÄ

Olimme eksyksissä 
lähes neljä varttia 
host-perheeni kans-

sa, kun olimme lähteneet aja-
maan tunnin ajomatkan päähän 
Cantonin paloasemalle. Kun 
vihdoin löysimme aseman, siellä 
meitä odotti rivi iloisia hymy-
naamoja, jotka toivottivat mei-
dät tervetulleiksi asemalle. Pian 
käynnissä oli kova puheensori-
na ja uusia kysymyksiä syntyi 
heti edellisten perään - molem-
min puolin.

 
Cantonin asema on suuri ja 

hajultaan tutun hajuinen, kuten 
esimerkiksi Pyhäjoenkin palo-
asema. Cantonin asemalla on 
iso konehalli, jossa ajoneuvot 
ja kalusto ovat, varuste-/puku-
huone, kuntosali, toimisto- ja 
opetustiloja, keittiö, makuu-
huoneita, koska asema on vaki-
tuinen ja he tekevät 24 tunnin 
työvuoroja, yms. Ja kuin eloku-
vissa, siellä on myös putki, jota 
pitkin pystyy laskeutumaan kei-
kan tullen!

 
Vaikka kielimuuria oli hieman 

havaittavissa, esimerkiksi kalus-
to-sanoissa, kaikki asiat selvi-
sivät, sillä ne muistuttavat niin 
paljon toisiaan - Amerikassa ja 
Suomessa. Kalustollisia eroja 
on muun muassa ajoneuvoissa; 
Amerikassa ei ole autoissa ol-
lenkaan säiliöitä vettä varten, 
koska vesi saadaan vesiposteis-

ta, joita siellä on ympäriinsä. 
Vesisäiliöiden tilalla heillä on 
paljon tikkaita, koska rakennuk-
set ovat Amerikassa paljon kor-
keampia. Kun muut ajoneuvot 
oli käyty läpi, pääsimme tutki-
maan tikasautoa ja pian olinkin 
jo 35 metrin korkeudessa, josta 
näki kauas silmänkantamatto-
miin. 

 
Cantonissa on myös vapaa-

ehtoisia mukana palokunnan 
toiminnassa. Yhteistyö sujuu 
“oikeiden” ja vapaaehtoisten 
kesken, mutta joskus rajoista 
voidaan olla hyvinkin tarkkoina, 
kun hälytys tulee. Suomessa on 
paljon vapaaehtoisia ja sopi-
muspalokuntalaisia. 

 
Pyhäjoella on toiminnassa ak-

tiivinen hälytysosasto. Siihen 
voi tulla mukaan 16-vuotiaana. 
Ja kun suorittaa kursseja ja on 
18 vuotta, pääsee mukaan kei-
koille. Tietysti toiminnan voi 
aloittaa jo nuorempanakin! Py-
häjoen nuoriso-osasto on myös 
hyvin aktiivinen ja sen voi aloit-
taa jo ala-asteella. Siellä ope-
tellaan samoja asioita kuin hä-
lytysosastossa, mutta tietenkin 
soveltaen. Pyhäjoella on myös 
vastikään tullut toimintaan Tu-
litaistelijoiden naisjaosto. Jos 
on esimerkiksi maastopalo, 
naisjaosto voi tulla sinne muo-
nittamaan ja hoitamaan ruoka-
puolta. Palokunnan toimintaan 
mukaan ovat kaikki innokkaat 
tervetulleita! 

 

Eroja ja yhtäläisyyksiä siis pys-
tyi huomaamaan helposti. Mut-
ta kaikista parhaiten huomasi 
sen, kuinka samanhenkisiä ihmi-
set ovat palokunnassa eri puo-
lella maailmaa ja kotipuolessa. 
Oli hieno mahdollisuus päästä 
näkemään ja tutustumaan tuo-
hon maailman toisella puolella 
olevaan Cantonin paloasemaan. 
Tämä oli ehdottomasti opinto-
matkan kohokohta!

Samanhenkisyys palokunnassa eri puolella maailmaa ja ko-
tipuolessa

Inka Pisilä palomiesten keskellä.

ANNA-RIINA IKOLA, TYTTI KARSIKKO

 

Joka viikko Vatikaaniin 
saapuu tuhansittain ih-
misiä ympäri maailmaa 

paavin yleisaudienssiin. Liput 
audienssiin pitää tilata jo kuu-
kausia aiemmin. Villa Lantessa 
toimiva suurlähetystö järjes-
tää meille liput. Jono portille 
on pitkä - pahimmassa tapa-
uksessa odotus voikin kestää 
useita tunteja. Jonottaessa 
ympäriltä kuuluu iloista pu-
heensorinaa; seassa on italiaa, 
englantia, espanjaa, suomea 
ja monia muita kieliä. Mitä lä-
hemmäs porttia pääsee, sitä 
enemmän ympärillä alkaa vili-
stä sinikeltaisia pussihousuisia 
miehiä. Kestää hetken ymmär-
tää, keitä he ovat: sveitsiläis-
kaarti. Sveitsiläiskaarti on so-
tilasyksikkö, jonka tehtävänä 
on paavin ja Vatikaanivaltion 
suojelu.

 
 Kun tulee Vatikaaniin, joutuu 

menemään turvatarkastuksen 
läpi. Päästäkseen läpi vaat-
teiden täytyy olla tarpeeksi 
peittävät, polvet ja olkapäät 
eivät saa näkyä. Tarkastuksen 
jälkeen saavumme isolle auki-
olle, Piazza San Pietrolle, joka 
on täynnä ihmisiä. Aukion lai-
doilla on isot näytöt, jotka ku-

Paavi - katolisen kirkon hengellinen johtaja

vaavat tapahtumaa reaaliaikai-
sesti. Väenpaljouden joukossa 
kiertää auto, johon ihmisten 
katseet suuntautuvat. Auton 
kyydissä seisoo paavi Francis-

cus ja tervehtii ihmisiä iloisesti 
vilkuttaen. 

 
Kierroksensa jälkeen paavi 

aloittaa puheensa Pietarinkir-

kon edessä; puhetta seuraa 
suuri ihmisjoukko aukiolla. 
Pääsemme kuuntelemaan pu-
hetta lähelle paavia suurlähe-
tystön järjestämille paikoille. 
Paavi tervehtii jokaista ryhmää 
erikseen. Päästäksemme istu-
maan paikoillemme kävelem-
me väkijoukon lävitse pientä 
väylää pitkin. Joka puolella 
aukiota voi nähdä vartijoita ja 
sveitsiläiskaartilaisia. 

Puheessa aiheena ovat äidit, 
sillä äitienpäivä on juuri lähes-
tymässä. Paavi puhuu pää-
asiassa italiaa sekä espanjaa. 
Tulkki kääntää puheen englan-
niksi.

 
 Vatikaani tunnetaan maail-

man pienimpänä valtiona. Se 
on katolisen kirkon keskus, jos-
sa paavi hallitsee. Paavi toimii 
kirkon johtajan aseman lisäksi 
moraalisena johtajana monelle 
miljardille katolilaiselle. Vaikka 
paavin vaikutus ei näy niinkään 
politiikassa, hänen mielipitei-
tään huomioidaan laajalti. Paa-
vi on tärkeä henkilö myös ka-
tolilaisuuden ulkopuolella, ja 
monet pitävät häntä kristinus-
kon merkittävimpänä henkilö-
nä. Roomalaiskatolisen uskon 
keskuksessa, Pietarinkirkossa, 
käy pyhiinvaeltajia kaikkialta 
maailmasta.

Tällaisen lipun avulla pyhäjokiset pääsivät istumaan tosi hyville 
paikoille.

Pyhäjoen palokuntalaiset viettämässä kesäpäivää.
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HANNA-SOFIA LUOTO, JULIUS MYL-

LYNEN

Baseballia on pelattu 
Amerikassa jo yli 180 
vuoden ajan. Hyvin hi-

dastempoinen laji on kiehtonut 
amerikkalaisia pitkään koripal-
lon ja amerikkalaisen jalkapallon 
ohella. Ehkä lajissa kiehtoo sen 
yllättävyys ja hektisyys. Onhan 
itse Abraham Lincolnkin sa-
nonut: “Lopettakaa sotiminen, 
jotta amerikkalaiset voivat taas 
pelata baseballia.” Lausahdus 
kertoo lajin yhteiskunnallisesta 
merkityksestä. Ei ole liioitel-
tua väittää, että vielä tänäkin 
päivänä baseball on amerikka-
laisille enemmän kuin peli. Se 
on osa kulttuuria. Laji on kan-
nattajille osa elämäntyyliä eri-
tyisesti kesäisin. Sitä kuullaan 
radiosta, nähdään televisiossa 
ja suosikkijoukkuetta käydään 
usein kannustamassa itse pe-
lissä paikan päällä. Baseball on 
lähes yhtä suosittu urheilulaji 
Amerikassa kuin amerikkalainen 
jalkapallo.

Yhtenä opintomatkamme 
kohokohdista pääsimme kan-
nustamaan Clevelandin jouk-
kuetta, Indianseja. Hetki ennen 
pelin alkua meitä pyydettiin 
riisumaan päähineet. Jokainen 
yhtyi kansallislauluun vaikka 
vain hyräillen, ja stadium raikasi 
iloisesti ja ylpeästi. Seremonial-
linen hetki päättyi ilotulituksiin, 
jonka jälkeen peli saattoi alkaa. 
Progressive Field stadion oli 
valtava. Mielettömän kokoinen 
jumbotron eli videotaulu näyt-
tää hidastuksia, tilannetietoja 
ja välitauolla se tarjosi erilaisia 
aktiviteetteja yleisön iloksi. 
Kilpailuihin ja kannustustans-
seihin osallistuivat kaikenikäiset 

nuorista vanhuksiin. Erilaiset 
sponsoroidut kilpailut saivat 
yleisöltä raikuvat suosionosoi-
tukset. Muutamalla onnekkaalla 
pelaajalla oli mahdollista voit-
taa huomattavia rahasummia. 
Jumbotronille pääseminen tun-
tui olevan yleisölle vähintään 
yhtä tärkeää kuin itse peli.

Sääntöjen omaksuminen ta-
pahtui nopeasti, sillä baseball 
muistuttaa paljolti suomalaista 
pesäpalloa, jota jokainen on 
koulussa pelannut. Huomatta-
vin ero oli syöttäjän heittotyy-
lissä, jossa pallo heitetään edes-
täpäin useiden metrien päästä 
kohti pelaajaa. Voittaja on yh-
deksännen erän jälkeen eniten 
juoksuja tehnyt joukkue. Pelin 
kestoa ei ole rajoitettu, joten 
useimpia meitä oli etukäteen 
jo varoiteltu, että peli saattaisi 
kestää ikuisuuden. Etukäteen 
meitä opintomatkalaisia myös 
peloteltiin mahdollisista pal-
loista, jotka saattoivat lentää 
alakatsomoon, jossa istuimme. 
Useat katsojat olivat varautu-
neet pallon tuloon räpylällä. 
Pallon saaminen katsomossa 
oli ilmeisesti pitkään jatkunut 
perinne, jossa pallon saanutta 
katsojaa kunnioitettiin.

Valtavassa ihmismassassa 
vähemmistön muodostivat ih-
miset, jotka eivät pukeneet 
minkäänlaista fanituotetta. 
Suosituimpia olivat baseball-
paidat, joita pelaajatkin käyt-
tivät. Lisäksi oli mahdollista 
ostaa niskatyynyistä koriste-
esineisiin kaikenlaisia tuotteita, 
joihin oli ujutettu suosikkijouk-
kueen logo. Suurin osa katsojis-
ta kannatti paikallista Cleveland 
Indians joukkuetta, ja sen huo-

masi vaatetuksesta. Vaikka voisi 
ajatella baseballin kukoistavan 
vain Amerikassa, se on hyvin 
kansainvälinen peli. Kannusta-
minen ja tukeminen peleissä on 
useille katsojille todella tärkeää. 
Vannoutuneimmat fanit ovat 
hankkineet kaikki fanituotteet, 
ja heillä on kausikortti peleihin.

Tunnelma katsomossa oli koko 
ajan jännittynyt ja valmiina uu-
sille hurraa-huudoille. Vaikka 
peli on hidastempoista, se ei 
käynyt kuitenkaan pitkästyttä-
väksi. Ihmiset ottelussa olivat 
intohimoisia faneja ja osasivat 
heittäytyä peliin ja kannusta-
miseen mukaan. Inningien eli 
suomalaisittain erien välissä 
katsomossa tanssittiin, kisattiin 
ja juhlittiin. Oli hienoa, kuinka 
lapset ja vaarit jaksoivat pelin 
ajan tanssia ja nauttia pelistä. 
Pääsimme itsekin osallistumaan 
villiin kannustukseen huutamal-
la ja pukeutumalla fanipaitoi-
hin. Istuimme katsomossa yli 
kolme tuntia kolmenkymmenen 
asteen lämmössä suoraan au-
ringon alla. Kuumuudesta ja 
pitkästä paikallaan istumisesta 
huolimatta kukaan ei todella-
kaan valittanut. Katsomossa 
vallitsi valtava yhteisöllinen 
tunne, ja ruokajonoissa small-
talkiin tuntemattomien kanssa 
oli luonnollista jopa meidän 
suomalaisten ryhtyä. Stadion 
oli täynnä erilaisia perinteisiä 
amerikkalaisia herkkuja: hot-
dogeja, hampurilaisia, nachoja, 
jäätelöä… 

Tuskin tajusimmekaan, kuinka 
suuresti amerikkalaiset ihaili-
vat kentällä pelaavia urheilijoi-
ta. He ottivat pelaajat vastaan 
ilotulittein ja mahtavin hurraa-

Abraham Lincoln:

“Lopettakaa sotiminen, jotta amerikkalaiset voi-
vat taas pelata baseballia”

huudoin. Koska katsomo oli 
pullollaan Indiansin kannattajia, 
sai kotijoukkueen ylivoimainen 
voitto mahtavat huomionosoi-
tukset. Lämmin päivä päättyi 

iloisiin kannustushuutoihin ja 
iloisiin ilmeisiin. Kukaan ei eh-
tinyt valittaa kuumuudesta tai 
tylsyydestä. Ottelun myötä 
saimme kokea urheiluhuuman li-

säksi myös suuren osan amerik-
kalaista kulttuuria. Tämä mer-
kittävä kokemus jää varmasti 
mukavana muistona mieliimme.

JAMI JATKOLA

Eurooppaa ravistel-
lut velkakriisi on is-
kenyt kovaa Italiaan. 

Valtionvelka on 2,2 biljoonaa 
euroa, 132 % bruttokansan-
tuotteesta, verrattuna Kreikan 
177 prosenttiin. Suomessa vas-
taava luku on vain vajaat 64 % 
BKT:sta. Italian pankit menet-
tivät markkina-arvostaan viime 
vuonna 40 %, ja valtio on vaa-
tinut niille pääoma-avustuksia. 
Pankeilla on paljon lainoja, joita 
asiakkaat eivät pysty maksa-
maan ja julkinen talous on ali-
jäämäinen. 

 
Entinen pääministeri Matteo 

Renzi ehdotti perustuslakiuu-
distuksia, joiden tarkoituksena 
oli tehostaa hallintoa, vähentää 
hallintokuluja sekä kaventaa se-
naatin eli parlamentin ylähuo-
neen valtaoikeuksia. Kansan-

äänestys ei kuitenkaan mennyt 
läpi. Asemansa peliin laittanut 
pääministeri erosi häviön jäl-
keen tehtävästään, mikä ei aina-
kaan vakauta maan epävarmaa 
tilannetta.

 
Talousongelmat eivät lopu sii-

hen - harmaan talouden ja mafi-
an liikevaihto mitataan sadoissa 
miljardeissa euroissa. Ennen 
väkivaltaisuuksistaan tunnetut 
mafiat ovat nykyään koulute-
tumpia kuin ennen, ja keskit-
tyneet liiketoimintaan. Siinä ne 
ovat menestyneet, sillä mafioi-
den koko on noin 7-10% koko 
maan bruttokansantuotteesta. 
Monet yrittäjät ajautuvat ma-
fian piiriin meneillään olevan 
pankkikriisin takia, sillä pankit 
eivät myönnä lainoja.

 
Lisäkustannuksia aiheuttavat 

myös maahan rantautuvat lait-
tomat siirtolaiset ja turvapai-

kanhakijat. Valtaosalla ei ole 
turvapaikkaan edellytyksiä eikä 
heille sellaista myönnetä muu-
altakaan unionista, jolloin he 
jäävät Italian vaivaksi. Laivojen 
määrää on tilanteen vuoksi li-
sätty Välimerellä, mutta toistai-
seksi EU on ollut kovin haluton 
käyttämään konkreettisia voi-
makeinoja asian ratkaisemiseksi 
tai estämiseksi. Kaikki ulkomaa-
laisuus ei sentään ole pahasta, 
sillä turismi Italiassa ei näytä 
ehtymisen merkkejä.

Italian nykyajan ongelmat

Opintomatkalla opetellaan myös liikkumaan miljoonakaupungissa. Jami Jatkola metrolip-
pua ostamassa.

R o o m a  &  U S A
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Opiskelijat Opettajat

Rooma:
Henna Heinula

Henri Häkkilä

Anna-Riina Ikola

Teijo Impola

Severi Jalonen

Jami Jatkola

Tytti Karsikko

Riku Korpela

Ellinoora Leskinen

Juho Martin

Julia Martin

Henna Möttönen

Lauri Niemelä

Roni Ohvo

Santeri Puhakka

Tomi Pyhälä

Veera Röyttä

Vili Salmela

Juho Soronen

USA:
Jenni Karsikko

Tiia Keskinen

Vilma Kunnasmäki

Hanna-Sofia Luoto

Julius Myllynen

Lassi Peltola

Inka Pisilä

Anna-Sofia Sarpola

Sonja Seppä

Pyry Viirret

Rooma:
Sari Hidén

Paul Keski-Panula

USA:
Tauno Rajaniemi
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Kalavale
 
Olin kalastamassa. Sain aluksi 

vain vähän kaloja, mutta sitten 
yllätyksekseni 17 kilon hauen. 
Se veti ja veti vastaan, mutta 
sain sen viimein vedetyksi ve-
neeseen. Lokit koittivat viedä 
sitä minulta, mutta heittelin 
niille pikku silakoita ja ne lensi-
vät pois. Siinä hötäkässä hauki 
pääsi hyppäämään veteen. Su-
kelsin sen perään ja sain sen 
onneksi kiinni!

 
Parhalahden koulu 3.lk

Yppärin koulu

Yppärin koulu

Parhalahden koulu, 3.-4.lk

Parhalahden koulu, 6.lk

Pirttikosken koulu

Saaren koulu
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Juha Laukkanen / Nukketeatteri Sytkyt esittää

KOLME KARHUA
ma 26.6. klo 12.30 ja 14.00 kirjastossa, Ruukintie 1
Vapaa pääsy

Tervetuloa koko perheellä

Perinteinen kotiseutuilta
to 29.6. kello 18.00.
Keskikylän koululla, Rajalankuja 15
Kahvia, arpoja, yhdessä oloa, leikkimielisiä kilpailuja ym.
Tervetuloa läheltä ja kaukaa!
Järj. Liminkakylän kylätoimikunta

Hyvä juhlaväki. Opettajat, op-
pilaat ja vanhemmat.

 
Kun kuulin, että minut oli va-

littu tekemään tämä puhe, otin 
tehtävän kunnioittaen vastaan. 
Päässäni pyöri kaikenlaisia aja-
tuksia: entä jos menen lukkoon 
yleisön edessä, tai jos en saa 
tehtyä tarpeeksi hyvää puhet-
ta. Opettajat jotka antoivat 
tehtävän minulle, luottivat mi-
nuun täysin, vaikkei oma uskoni 
itseeni ollut kovin suuri. Olen 
saanut myös muilta ysiluokka-
laisilta ja etenkin äidinkielen-
ryhmäläisiltäni tukea tämän te-
kemiseen. Mutta tällä puheella 
haluan erityisesti korostaa sitä, 
kuinka ylpeä olen, kun olen saa-
nut käydä koulua juuri täällä.

 
Minä kävin alakouluni Pirtti-

kosken pienessä kyläkoulussa. 
En voisi kuvitella parempaa 
paikkaa käydä ala-astetta. Se 
on ihanan kodikas ja lämmin-
henkinen koulu, jossa kaikki 
pitävät yhtä. Seitsemännen 
luokan ensimmäisenä päivänä 
minua ei jännittänyt yhtään, sil-
lä meidät otettiin hyvin vastaan 
ja tunsin jo oman luokkani.

 
Minut on siunattu aivan mah-

tavalla luokalla. Meidän yh-
teishenki on ollut aina hyvä, ja 

tekemisen meininkiä on ollut. 
Ehkä se meininki ei ole aina koh-
distunut oikeisiin asioihin, mut-
ta kuitenkin. Yhdessä olemme 
kiristelleet opettajien hermoja 
ja olemmehan me osanneet olla 
ihan mukaviakin. Meillä on ollut 
välillä huonompia hetkiä, mutta 
niistä on aina selvitty. Luokan-
valvojamme Teresa on aina vä-
lillä käynyt ojentamassa meitä, 
kun meno on mennyt liian villik-
si, kiitos siitä.

 
Meillä on ollut hienoja het-

kiä 9B-luokankin kanssa. Se 
on mahtava porukka ja meidän 
luokat tulee tosi hyvin toimeen 
toistensa kanssa. Heidän kans-
saan on tullut monia ihania 
muistoja. 

 
Opettajat. Kaikki tajuaa, kuin-

ka tärkeitä te meille olette. 
Minulla on teille kaksi tärkeää 
asiaa. Minä kiitän ja pyydän 
anteeksi ihan meidän kaikkien 
oppilaiden puolesta. Kiitos, 
että te olette takoneet meidän 
päähän sen verran, ja paljon 
enemmänkin tietoa, että ollaan 
päästy seuraavalle luokalle. 
Kiitos, että olette kohdelleet 
meitä kaikkia tasavertaisesti ja 
reilusti, vaikka kuinka paljon me 
ollaan toljailtu. Anteeksi, että 
me olemme kiristelleet teidän 

hermojanne ja olleet puhelimilla 
tuntien aikana.

 
Kiitos Terolle, sillä ilman hy-

vää ja asiantuntevaa johtajaa, 
tämä koulu olisi täysi sekamels-
ka. Ja suuret kiitokset meidän 
koulun sydämelle, Anjalle. 
Koko muu henkilökunta, siisti-
jät, keittäjät ja kaikki muut an-
saitsevat kaiken kiitoksen siitä, 
että he pitävät koulun puhtaa-
na ja pystyssä ja hoitavat meille 
hyvät ruuat. 

 
Vielä on ainakin yksi ryhmä, 

joita voin kiittää näistä kolmes-
ta vuodesta. Oppilaat ja aktii-
viset oppilasryhmät, jotka ovat 
täydentäneet tämän koulun 
toimintaa. Tukioppilastoimin-
ta järjesti meille seiskaluokal-
la välituntitoimintaa, josta on 
tullut paljon hauskoja sisäpiirin 
vitsejä. Tukarit ovat olleet aina 
oppilaiden tukena ja turvana. 
Oppilaskunnan hallitus on ollut 
iso osa minun koulunkäyntiä-
ni. Me olemme toimineet aina 
koko oppilaskunnan hyväksi. 
Yläkoulun aulan kahvikone on 
tuottanut meille ehkä hieman 
päänvaivaa, mutta itsekin olen 
huomannut päiväkahvien ole-
van erittäin toimiva koulupäivän 
piriste.

 

Yleensä elämässä on viisasta luottaa siihen, että 
kaikki menee hyvin

Elina Mattila puhui Saaren koulun kevätjuhlassa.

100-vuotiaalla Suomella on 
kansalaisilleen paljon sellaista 
annettavaa, mihin muut maat 
eivät välttämättä pysty. Tasa-
vertainen koulutus ilmaisine 
kouluruokineen on sellainen 
asia. Koulutusjärjestelmämme 
takaa jokaiselle Suomen kansa-
laiselle ilmaisen perusopetuk-
sen. Tämä tärkeä perusopetus 

taataan jokaiselle lailla. Juuri 
nyt peruskoulun loppuessa, 
tätä järjestelmää on oppinut 
arvostamaan vielä enemmän.

 
Meillä yhdeksänluokkalaisil-

la alkaa nyt elämässämme uusi 
aikakausi. Kesäloman jälkeen 
uudet opiskelupaikat ja -kave-
rit tuovat uutta ilmettä arkeen. 

Opiskelukiireidemme keskellä 
meidän on hyvä muistaa nämä 
edesmenneen presidenttim-
me Mauno Koiviston sanat: 
“Yleensä elämässä on viisasta 
luottaa siihen, että kaikki me-
nee hyvin.” Kiitos.

Vuokrattavana

Remontoitu omakoti-
talo Pyhäjoella

040 5405974

Suuret kiitokset
kaikille vieraille
ja muistaneille!

Sydämellisin terveisin 
Taina Keskitalo

Mukavasti lämmitti ko-
leaa lakkiaispäivää kaikki 

muistamiset, kiittelee
Viljami Haapakoski

Kiitos muistamisesta
l a k k i a i s p ä i v ä n ä n i 

3.6.2017
Mikko Mustonen
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PÄÄTOIMITTAJAT
Sari Hidén

Arvo Helanti

TOIMITUS
Lauri Niemelä

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 
(24) ilmestyy 
 >>  lauantaina 17.6.2017

Aineisto toimitettava 
 >>  tiistaina 13.6.2017 
 klo 17.00 mennessä

Painosmäärä 
 >>  vko 23:2800 kpl 
 >>  vko 24:noin 15000 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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KIRJASTOLLA KAKSIPÄIVÄINEN 
KIRJOITUSTYÖPAJA

Tule verryttelemään kynääsi ennen syksyllä alkavaa Raahe-
opiston kirjoittajapiiriä. Tuotoksista saatamme koota esim. 
runonäyttelyn tai tehdä runo- tai novellilentolehtisen. Työ-
pajan vetää Heikki Lahnaoja. Ilmoittautumiset kirjaston tis-
killä tai sähköpostilla heikki.lahnaoja@pyhajoki.fi. Työpaja 
kokoontuu torstaina ja perjantaina 15. - 16.6 klo 12 – 15. 

PYHÄJOEN KIRJAS-

TOLLA PÄIVÄTANSSIT

Kirjastolla tanssataan juhan-
nusviikolla tiistaina 20.6. klo 
13 – 15. Tanssittajana kaikille 
pyhäjokisille tuttu Maikki. Ter-
vetuloa pyörähtelemään kes-
kellä päivää!

Eläkeliitto Pyhäjoen yhdis-
tys ry

Kesäretkelle lähtijät: Lop-
pumaksu matkasta on mak-
settava 20.6. mennessä tilille 
FI2953811720011614 Viesti: 
kesäretki. Lähtö 16.7. klo 7.30 
entinen Shell ja 7.40 Yppärin 
Neste. Lisätietoja Anna-Liisalta 
0400778026

TI 27.6. vietämme kesähetkeä 
Annalassa klo 12.00. Tervetu-
loa joukolla mukaan.

Helluntaiseurakunta. Hen-
gellisten laulujen ilta Kielosaa-
ren leirintäalueen kahviossa 
sunnuntaina 18.6. klo 18.00.
Olet sydämellisesti tervetullut 
yhdessä laulamaan,lauluryhmä 
Haukiputaalta,kahvitarjoilu. 

Jyty Kalajoki ry
Yhdistys tarjoaa jäsenilleen 

lipun kesäteatteriin ja sen voit 
käyttää joko Kalajoen tai Pyhä-
joen esitykseen.

Risteily Kaljaasi Ansiolla Maa-
kallaan su. 6.8.2017. Retken 
hinta 30 – 35 € / hlö. Mukaan 
sopii 34 hlöä, ensisijaisesti jä-
seniä.

Retki Kauhavan ruokamessuil-
le La 2.9.2017.

Lisätietoja näistä ja muis-
ta jutuista sekä ilmoittau-
tumiset Hanna Nikupaavo 
0444691253 tai hanna.ni-
kupaavo@kalajoki.fi tai Paula 

Kumpula jyty.kalajoki@gmail.
com

Pohjois- Suomen Syöpäyh-
distys Pyhäjoen kerho. Toivon 
päivän arvonnan voitti Laura 
Ponnikas, onnea voittajalle ja 
kiitoksia K- Market Eväskontin 
kauppiaale tilojen luovuttami-
sesta.

Pyhäjoen sotaveteraanit, 
puolisot, lesket ja kannattaja-
jäsenet. Piirin järjestämä virkis-
tyspäivä ti 13.6.2017 klo 12 
Haapaveden ammattiopistolla. 
Päivään sisältyy mm. lipunnos-
to, ruokailu ja musiikkiesityksiä. 
Ilm. Jukka Kestille p. 0400-
686879 ma 12.6. mennessä.

Raahen seudun Omaishoi-
tajat ja Läheiset ry. Iltapäi-
vätanssit omaishoitajille ja 
hoidettaville ti 27.6. Kalajo-
en Hiihtomajalla. Omavastuu 
20€/hlö, linja-autokuljetus, 
ennakkoilm. 21.6. mennessä 
Milla/044 551 6804 tai Riit-
ta/044 551 6803.

Yppärin maa- ja kotitalous-
naiset. Osallistumme Impi sau-
noo -tapahtumaan sunnuntaina 
11.6. klo 18 Pirjon mökillä, Let-
totie 73, Yppäri. Tehdään jalka-
kylpyjä, saunotaan ja vietetään 
yhdessä mukavaa iltaa. Omat 
vadit, pyyhkeet sekä eväät mu-
kaan. Tervetuloa!

Kastettu: 
Ahonen Aleksi Johannes ja 

Ahonen Ossi Benjamin sekä 
Impola Amanda Isabella

Sanajumalanpalvelus su 
11.6. klo 10. Lähetyskahvila.

Rippikoululeirille lähtö su 
11.6. klo 8.00 seurakuntatalon 
pihasta.

Konsertti Ave Maria ma 
12.6. klo 19 kirkossa. Heikki 
Rainio, tenori ja Kalevi Kivinie-
mi, urut. Kirsi-Maria Perkkiö, 
taidemyyntinäyttely. Ohjelma 
15 €.

Messu su 18.6. klo 11. Kon-
firmaatio.

Juhannusviikolla keite-
tään juustokeittoa. Astioita 
voi tuoda seurakuntatalolle 
maanantaina 19.6. ja tiistaina 
20.6. klo 9.30 - 15.30. Astian 
kanteen lappu, jossa nimi ja lit-
ramäärä. Myynti keskiviikkona 
21.6. klo 16-18.

Lähimmäiskahvit ja ruoan-
jako juhannusviikolla ti 20.6. 
klo 13 Iltaruskossa, Pappilantie 
3. Pakasteita ja leipää ruoka-
apua tarvitseville. Oma kassi 
mukaan. Alkuhartaus.

Keskikesän konsertti ke 
21.6. klo 19 kirkossa. Lauluyh-
tye Foibe. Vapaaehtoinen ohjel-
mamaksu seurakunnan musiik-
kityön tukemiseksi.

Y hte i s vas tuukeräyk sen 
tuotto 8.160,94 €. Kiitos kai-
kille!

Syksyn 2017 päiväkerhoi-
hin ilmoittautumisia voi lähet-
tää kesän aikana sähköpostilla 
piia.kaivosoja@evl.fi tai sini.
hukka@evl.fi Seurakunnasta 
lähetetään elokuussa lapsille 
kerhokirje.

TULOSSA:
Rantaleiri Veteraanimajal-

la ma 31.7. - pe 4.8. Ohjelmaa 
päivisin klo 9.30 – 15.30  mm. 
askartelua, pelejä, seikkailua ja 
uintia. Ota uimakamppeet ja 
omat eväät mukaan. Alaikära-
ja syksyllä kouluun menevät ja 
yläikäraja kuudennelta luokalta 
päässeet.  Hinta 30 euroa (sis. 
kyydin ja materiaalit). Linja-au-
tokyydityksen aikataulu: Pirtti-
kosken koulu 8:45, Parhalahden 
koulu 8:55, Kirkonkylän vanha 
Shell 9:05, Yppärin Neste 9:20, 
Veteraanimaja 9:30. Paluumat-
kalle lähdetään 15:30.  Sitovat 
ilmoittautumiset viimeistään 
30.6. puh. 040 359 6104 tai 
sähköpostilla riikka.ylikauppi-
la@pyhajoki.fi   Leirille mahtuu 
45 leiriläistä ilmoittautumisjär-
jestyksessä. Ilmoittautuneille 
lähetetään lasku ja leirikirje, 
jossa tarkempia ohjeita. Järj. 
Vapaa-aikatoimi, 4H-yhdistys 
ja seurakunta.

RY:  
Seurat su 18.6. klo 13 Yppä-

rin rukoushuoneella

www.pyhajoenseurakunta.fi   
Kirkkoherranvirasto p. 08-

433 119. Avoinna kesä–elo-
kuussa keskiviikkoisin klo 12- 
16.  Tarvittaessa voitte ottaa 
yhteyden papistoon: kirkkoher-
ra Jukka Malinen p. 040 505 
0016 tai seurakuntapastori Olli 
Luhtasela p. 050 328 8107. 
Kirkko, seurakuntatalo, kirkko-
herranvirasto, taloustoimisto ja 
Sarpatti sijaitsevat kaikki osoit-
teessa Vanhatie 27, 86100 Py-
häjoki.

Merja Järvelinin taidetta

”Hajoamisprosessi- häilyviä havaintoja luonnosta”
kirjaston galleriassa 1.6.-27.6. 

kesäkuussa: ma, to 11-16, ti, ke, pe 11-20
Tervetuloa tutustumaan
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Lämmin kiitos 
mu is tamisesta 
lakkiaispäivänäni.

Tommi Brusin

Kiitos kaikille 
muistaneille

Cem Sen

Pyhäjoelle on tänä keväänä 
puuhattu jäätelökioskia, josta 
voi ostaa kahvia ja pullaa, voh-
veleita, karkkia ja tietenkin sitä 
jäätelöä. Hyvän mielen paikat 
-hanke, Pyhäjoen kunnan nuo-
ristoimi sekä 4H ovat yhdessä 
nuorten 4H-yrittäjien kans-
sa tämän jäätelökioski-idean 
takana. Kioski on rakennettu 
elementteinä ja kioskin pysty-
tystalkoot pidetään kesäkuus-
sa viikolla 24. kunnantalon 
piha-alueelle. Samalla kioski 
maalataan nuorten omien suun-
nitelmien mukaan. Pystytys ja 
maalaustalkoissa on mukana ja 
tavattavissa Hyvän mielen pai-
kat-hankkeen uusi aluevastaava 
Riikka Ylikauppila, joka aloittaa 
hankkeessa 13.6.2017.

Keväällä koulutettiin nuoria 
4H-yrittäjiksi ja ensimmäisenä 
uudet kioskiyrittäjät ovat Vee-
ra Koskela ja Sofia Malinen.  
He avaavat kioskin heti maalin 
kuivuttua. Veera ja Sofia toi-
vottavat kaikki tervetulleiksi 
uuteen kahvilaan.

Lisätietoja vapaa-ajanohjaaja 
Riikka Ylikauppila.

Kiitokset 
muistamisesta 

lakkiaispäivänäni
T. Henri Petäjäsoja

Kiitos muistamisesta 
l ak k ia i spä i vänän i 

3.6.!
Raija Piilola

Kotiseutupäivä
sunnuntaina 2. heinäkuuta

klo 10.00 Jumalanpalvelus kirkossa, mukana 50 vuotta sitten ripille päässeet

klo 11.00-13.00 Ruokailu seurakuntatalolla. Lohikeitto ym. Hinta: 12 € / 5 €

klo 13.00 Kotiseutujuhla Annalan museolla, samalla Pyhäjoen Kotiseutuyhdistyk-
sen 30-vuotisjuhla. Juhlapuhe: Suomen kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Riitta Van-
hatalo, Maikki, Seelarit, Pauha-Maijan / Pauha-Matin julkistaminen ym. Kahvitarjoilu

Myynnissä mm. uutta Pyhäjoki valokuva-kirjaa, Erkin silmin- valokuvakirjaa van-
hoista kuvista, Yppärin historiakirjaa, käsitöitä ym. Käteismaksu.

klo 16.00 Annalassa Pyhäjoen Näyttelijät esittää Kolmen Töräpään tarinan. Käsi-
kirjoitus Jukka Partanen, ohjaus Sari Jaatinen / Raahe-opisto.

Liput: 15 €/12 € /5 €

Tervetuloa viettämään kotiseutupäivää Pyhäjoelle

Järjestää kunta, seurakunta ja järjestöt

Lähimmäiskahvit ja ruoanjako juhannusviikon tiistaina 
20.6. klo 13 Iltaruskossa, Pappilantie 3. Pakasteruokaa ja 
leipää ruoka-apua tarvitseville. Oma kassi mukaan. Alku-
hartaus.

Tervetuloa!
järj. Pyhäjoen seurakunta ja Helluntaiseurakunta

Kiitokset 
muistamisesta 
lakkiaispäivänä

Samuli Heinula

Kiitos 
muistamisestani 
lakkiaispäivänä!

Emmi Kestilä

Pyhäjoki ja tapaus 
Jäätelökioski


