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Tämä vuosi on maas-
samme juhlan aikaa. 
Itsenäinen Suomi on 

vahvan paikkansa saanut kansa-
kuntien joukossa ja osoittanut 
olevansa vahva ja osaava kan-
sakunta. Ilman vahvaa henkistä 
ja hengellistä perintöä tämä ei 
olisi ollut mahdollista. Henki-
nen perintö on kansakuntamme 
vahvassa tahdossa, mutta ilman 
hengellistä perintöä tämä tahto 
suuntautuisi itsekkyyteen ihmi-
sen oman luonnon mukaisesti. 

Hengellisen perinnön aartee-
na on se, että osataan kiittää 
Jumalan hyvyydestä ja ymmär-
retään että lahjaksi olemme niin 
paljon saaneet ja siksi meidän 
tulee käyttää lahjaamme aina 
myös toisen palvelemiseen. 
Valitettavasti kansakunta on 
etääntynyt hengellisestä elä-
mästä ja vahvaksi rakentunut 
pohja murentuu. Tämä luo tur-
vattomuutta ja oman edun ajat-
telu asettuu etusijalle.

Mutta onneksi lahjaksi on 
edelleenkin saatavissa elämälle 
kaikkein tärkein. Uskonpuhdis-
tuksen 500 vuotisessa perin-
nössä me sen näemme. Vaikka 
ihminen ja kansakuntakin on 

ottanut harha-askelia, saamme 
yhä kuulla armollisen Jumalan 
kutsun. Aarteena elämäämme 
annetaan Jumalan armo ja an-
teeksiantamus, kun vain sen 
pääsisimme kuulemaan. Usko 
antaa yksilön elämälle lujan ar-
vopohjan. Tätä me tahdomme 
itsenäisen Suomen eri paikka-
kunnilla ja täällä Pyhäjoella kun-
nioittaa ja kutsua kesän kulkijaa 
viivähtämään hetken Jumalan 
temppeliin. Tule ja levähdä vä-
hän!

Hyvää ja siunattua kesää
Jukka Malinen

Juhlavuosi

Keskikesän juhla eli 
juhannus alkaa olla 
ovella. Kolean kevään 

ja alkukesän jälkeen olemme 
saaneet vihdoin nauttia jo oi-
keasta kesäsäästä. Lämmin sää 
tuntuu nyt erikoisen arvokkaal-
ta. Suomen suvi on kauneimmil-
laan ja saamme iloita, riemuita 
ja juhlia itsenäisen Suomen 100 
– vuotista taivalta.

Kunnan elämänmenoa sävyt-
tää juuri nyt valtuustokauden 
vaihtuminen. Aikaisemmasta 
käytännöstä poiketen uusi val-
tuustokausi starttasi kesäkuun 
alussa. Uudet valtuutetut ovat 
saaneet jo ”tulikasteensa” ja 
valmistautuvat juhannusviikon 
toiseen valtuuston kokoukseen. 
Päätettävinä asioina ovat mm. 
kunnan oma tilinpäätös ja kun-
tayhtymien tilinpäätökset vuo-
delta 2016. Toivotan uusille ja 
jatkaville valtuutetuille onnea 
ja menestystä tärkeässä teh-
tävässä. Työnsä jo päättänyttä 
valtuustoa haluan kiittää posi-
tiivisesta, keskustelevasta ja ra-
kentavasta ilmapiiristä. Kunnan 
työntekijöille kannattaa sanoa 
myös kiitos, sillä he tekevät 
pyyteetöntä työtä kunnan pal-
velujen ja kunnan kehittämisen 
hyväksi.

Vuoden 2016 tilinpäätös oli 
hyvä ja talous säilyi tasapainos-
sa. Kiitollisin ja nöyrin mielin on 
todettava, että jo kahdeksan 
tilinpäätöstä on ollut perä jäl-
keen ylijäämäisiä. Vuosikate oli 
1.2 milj. euroa ja ylijäämä noin 
0.5 milj. euroa. Kunta tarvit-
see ylijäämäisiä tilinpäätöksiä 
ja vahvaa vuosikatetta, jotta 
se kykenee viemään eteenpäin 
kunnan investointiohjelmaa. 
Tulevaisuuden tavoitteena on 
hallittu kasvu ja vakavarainen 
taloudenhoito. Verotulojen 

Valtuustokauden vaihtuessa

osalta kasvua oli kiinteistö- ja 
yhteisöverotuloissa. Ansiotu-
loista maksettava kunnallisve-

rotulot pienenivät hiukan.
Tilinpäätöksen arvioinnissa 

talouden rinnalla tärkeä näkö-

kulma on arvioida palvelujen 
laatua, saatavuutta ja toimi-
vuutta. Tarkastuslautakunnan 

tehtävänä on arvioida sitä, 
onko valtuuston asettamat 
taloudelliset ja toiminnalliset 
tavoitteet saavutettu. Kunnan 
tavoitteena on ollut tuottaa 
kuntalaisten palvelut taloudel-
lisesti, tehokkaasti ja vaikutta-
vasti. Asiakkaiden ja kuntalais-
ten tyytyväisyys palveluihin on 
tärkeä asia. Asiakastyytyväi-
syyskyselyillä ja niistä saaduilla 
palautteilla on tärkeä merkitys 
toiminnan ja palvelutuotannon 
kehittämisessä. 

Synkkiä pilviä on kuitenkin 
ilmestymässä jo kunnan ja eri-
tyisesti kuntatalouden ylle. Mi-
käli Maakuntauudistus ja SOTE 
toteutuvat esitetyllä tavalla, 
Pyhäjoki on menettäjäkuntien 
joukossa. Jos valmistelussa ole-
vat laskelmat toteutuvat ja lait 
hyväksytään esitetyssä muo-
dossa, kuntien talous muuttuu 
radikaalilla tavalla. Pyhäjoen 
kunnan tulopohja tippuu enem-
män kuin kunnan SOTE-menot 
ovat olleet. Jäljelle jäävä kunta 
joutuu sopeutumaan tilantee-
seen eikä se tule olemaan help-
poa. Kunnalle jää taseomaisuus 
nykymuodossaan, mutta sen 
vuotuiset tulot tippuvat alle 
puoleen nykyisestä. Toteutuu 
edesmenneen Presidentti Mau-
no Koivistoa sanonta: ”Ei auta 
vaikka olisi kuinka ison talon 
poika, jos ei ole rahaa”.

Kuluvan vuoden tärkeä tee-
ma on kunnan strategian val-
mistelu. Kuntalaki edellyttää 
kunnalta erillistä strategia-asia-
kirjaa. Samassa yhteydessä päi-
vitetään maankäyttöstrategia ja 
maankäytön toteuttamisohjel-
ma. Strategian aloitusvaihees-
sa pyydettiin myös kuntalaisia, 
yrityksiä ja yhdistyksiä anta-
maan palautetta asioiden ny-
kytilasta sekä kertomaan oman 
visionsa Pyhäjoesta vuonna 

2025. Saimme yhteensä 126 
palautetta ja yhteenvetona voi 
todeta, että kuntalaiset olivat 
melko tyytyväisiä Pyhäjokeen 
asuinkuntana. Hyviksi asioik-
si koettiin luonto, joki ja meri, 
rauhallisuus ja turvallisuus, 
kunnan palvelut sekä kunnan 
asukkaat ja paikkakunnan yh-
teisöllisyys. Miinusmerkkistä 
palautteita tuli kiinteistöjen ja 
teiden kunnosta (mukaan lukien 
valtion ylläpitämät tiet), nuor-
ten harrastusmahdollisuuksista 
sekä kaupallisten palvelujen 
vähäisyydestä. Kiitos kaikille 
kyselyyn vastanneille.

Fennovoima juhlii 10-vuotis-
synttäreitä. Yhtiö valitsi vuon-
na 2011 Pyhäjoen Hanhikiven-
niemen laitospaikaksi. Yhtiö on 
osoittanut, että sillä on halua ja 
tahtoa viedä hanketta eteen-
päin. Rakentaminen Hanhiki-
venniemellä on hyvässä vauh-
dissa ja yhtiö odottaa saavansa 
Ydinenergialain mukaisen ra-
kentamisluvan Valtioneuvostol-
ta vuoden 2018 aikana. Jo nyt 
voimme todeta, että hankkeen 
välilliset työllisyysvaikutukset 
näkyvät positiivisesti Pyhäjoella 
ja aluetaloudessa. 

Suomen itsenäisyyden 100 
vuotta näkyvät myös Pyhäjoen 
kunnan kuluvan vuoden toi-
minnassa. Itsenäisyys on niin 
valtavan suuri asia, että sitä 
kannattaa juhlia arvokkaasti. 
Suuri ilo ja kiitollisuus täyttävät 
mielen ja haluan tässäkin yhte-
ydessä lausua kiitokset kaikille 
sotiemme veteraaneille ja ve-
teraanisukupolville sekä kaikille 
kansalaisille, jotka ovat toimil-
laan olleet maatamme rakenta-
massa. 

Lämmintä ja mukavaa kesää 
toivottaen 

Matti Soronen, kunnanjohtaja
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Pyhäjoen Yrittäjyyslukio 
-harvinaisen edistyksellinen opinahjo

CERN ja tiedeleirikoulu

Koulukuljetukset

Yrittäjyys: Messut ja Kuulumiset

Kansainvälinen yhteistyö

Ilmaiset oppikirjat pakollisiin aineisiin Erinomainen sijoittuminen jatko-opintoihin

Chromebook omaan käyttöösi

Startup-lukio pilottikoulu
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HENNA MÖTTÖNEN

 
Pyhäjoelle on valittu kunnan-

hallituksen ja kunnanvaltuus-
ton puheenjohtajat. Edellisen 
kauden puheenjohtajat saavat 
jatkaa tehtävissään. Kunnan-
hallituksen puheenjohtajana siis 
toimii Matti Pahkala ja kun-
nanvaltuuston puheenjohtajana 
Risto Kittilä. 

 
“Varsin uteliaana, mutta nöy-

rin mielin olen itse aloittamassa 
uutta valtuustokautta. Harvoin 
on vaalikausi alkanut yhtä mie-
lenkiintoisissa merkeissä kuin 
valtuustokausi nyt; sote- ja 
maakuntauudistukset ovat la-
kiluonnosvaiheessa, ja talous 
on piristymässä”, Risto Kittilä 
pohtii. 

 
Valtuutetun tärkein tehtävä 

on tehdä Pyhäjoen kunnan kehi-
tystä tukevia päätöksiä. Tehty-
jen päätösten on oltava järkeviä 
ja otettava huomioon niin nuo-
ret kuin varttuneet. Ratkaisujen 
tulisi olla kestäviä ja tulevaisuut-

ta tukevia. Toisen valtuutetun 
mielipidettä ja ehdotusta pitää 
kunnioittaa, jotta motivaatio ja 
mielenkiinto päätöksentekoon 
säilyy. “Ottakaa selvää, pereh-
tykää ja keskustelkaa muiden 
kanssa ja olkaa mahdottoman 
uteliaita”, kertoo Kittilä vinkkin-
sä uusille valtuutetuille. 

 
Tulevalla valtuustokaudel-

la on monia mielenkiintoisia 
asioita ratkaistavana. Miten 
suhtautua Pirttikosken uuteen 
yleiskaavaan? Kuinka ratkaista 
Matinsaaren asemakaava?  Mikä 
on Pyhäjoen rooli koulutus- ja 
sivistyskysymyksessä? Miten 
ratkaistaan elinvoima- ja ympä-
ristöasiat? Mitä ajatellaan työl-
lisyydestä? Valtuutetut ovat 
melkoisen haasteen edessä, kun 
pyrkivät löytämään ratkaisuja 
edellä mainittuihin kysymyksiin. 

 
Kesällä on kuitenkin onneksi 

aikaa levätä ja ottaa rennosti. 
“Minusta Pyhäjoella parasta 
ovat ihmiset, luonto ja palvelut”, 
kehuu Kittilä. “Ja mitä olisi kesä 
ilman vettä?”, hän miettii. 

 
Matti Pahkala odottaa uutta 

hallituskautta mielenkiinnol-
la, sillä kokouspiirissä on niin 
kokeneita tuttuja “konkareita” 
kuin uusia ”tuoreita voimia”. 
Sote-uudistus mietityttää myös 
Pahkalaa. “Toimintaympäristö 
tulee sote-lainsäädännön myö-
tä muuttumaan, lähinnä talou-
den kannalta. Ennakkotietojen 
valossa olisimme häviäjiä eli ta-
louden liikkumavara pienenisi. 
Toisaalta odotamme verotulo-
jen kasvavan, kun taloudellinen 
toimeliaisuus kasvaa erityisesti 
alueellamme. Uskon, että edes-
sä on pari tiukkaa vuotta”, hän 
pohtii.

 
Pahkala haluaa kiittää valtuu-

tettuja siitä, että he haluavat 
antaa aikaansa ja osaamistaan 
yhteiseksi hyväksi. Uusia val-
tuutettuja hän kannustaa roh-
keasti kysymään ja etsimään 
vastauksia, mikäli jokin asia on 
epäselvä tai vaikea.

 
Uuden valtuuston ensimmäi-

nen haaste on uuden, lakisäätei-

sen strategian aikaansaaminen. 
“Työ on jo aloitettu väistyneen 
valtuuston toimesta. Työstä toi-
nen osa ja loppuun saattaminen 
haluttiin jättää uudelle valtuus-
tolle”, hän kertoo. 

 
Pahkala löytää Pyhäjoelta mo-

nia hyviä asioita, joista päällim-
mäisenä ovat tietysti ihmiset. 
Myös kunnan luonto, metsät, 
pellot ja vesistöt keräävät ke-
huja häneltä. “Palveluvarustus 
noin 3000 asukkaan kuntien 
sarjassa on huippua - lukio, jää-
halli, muut liikuntapaikat, oma 
terveysasema, Jokikartano, ky-
läkoulut…  Ja yksityiset palve-
lut, kuten kaupat ja ravintolat, 
parantavat palveluaan koko 
ajan”, hän kehuu.

 
Pahkala on Kittilän kanssa sa-

maa mieltä meren ja joen tärke-
ydestä. Kesällä hän rentoutuu 
mökkeilemällä: “Kesällä on usein 
enemmän aikaa lasten ja lasten-
lapsien kanssa. Kevään kiivas 
kasvurytmi täällä pohjoisessa 
jaksaa aina yllättää, ja se on hie-
noa kokea.”

Konkarit jatkavat tehtävissään

VEERA RÖYTTÄ

 
Kesällä rentoutumisen oheen 

kaipaa usein vastapainoksi jo-
tain toiminnallisempaa tekemis-
tä. Pyhäjoella tämä on otettu 
huomioon, sillä myös kesän ajan 
mahdollisuudet liikunnan har-
rastamiseen ovat hyvät. Oman 
mieltymyksensä mukaan har-
rastaa voi joko omatoimisesti 
tai yhteisissä tapahtumissa. 
Kesän aikana tekemistä Pyhä-
joella järjestävät muun muassa 
vapaa-aikatoimi, paikallinen 
urheiluseura Pyhäjoen Wirta ja 
Pyhäjoen Frisbeeseura.

 
Wirta järjestää ohjattua yleis-

urheilutoimintaa vuonna 2013 
ja sitä aiemmin syntyneille lap-
sille ja nuorille. Seuran puheen-
johtaja Jyrki Takala kertoo, 
että harjoituksia järjestetään 
ikäluokasta riippuen kerran tai 
kaksi viikossa. Vuosina 2010-
2013 syntyneiden harjoitukset 
ovat torstaisin kello 17.30-
18.30, vuonna 2009 ja sitä 
aiemmin syntyneet pääsevät 
harjoittelemaan tiistaisin ja 
torstaisin kello 17.30-19.00. 
Toiminta järjestetään urheilu-
kentällä, mutta sateen sattues-
sa harjoitukset voidaan siirtää 
Pyhäjoen Monitoimitalolle. 

 
Harjoituksiin ovat tervetul-

leita kaikki halukkaat, myös 
satunnaiset kesälomailijat ja ul-
kopaikkakuntalaiset. Toivotta-
vaa kuitenkin olisi, että tulosta 
ilmoitettaisiin etukäteen, jotta 
harjoitusten ohjaajat osaisivat 
varautua. Takala painottaa, että 
kesken kesäkaudenkin voi vie-
lä ilmoittautua mukaan: “Tällä 
hetkellä ilmoittautuneita on 
noin 60 ja tämä näyttäisikin 
olevan Wirran 10-vuotisen his-
torian vilkkain kesä. Yritämme 
ottaa kaikki halukkaat mukaan 

Monipuolisia harrastusmahdollisuuksia on tarjolla 
kesälläkin

Yleisurheiluharjoituksissa pääsee esimerkiksi hyppäämään pituutta ja kokemaan liikunnan riemua!

toimintaan.” Harjoituksiin voi 
käydä myös tutustumassa en-
nen varsinaista päätöstä sään-
nöllisestä jatkamisesta. 

 
Jos yleisurheilu ei vaikuta 

omalta lajilta, on Pyhäjoella 
mahdollisuuksia myös omatoi-
miseen harrastamiseen. Ur-
heilukentän portti on avoinna 
kesällä ja sinne saa mennä esi-
merkiksi pelaamaan jalkapalloa 
tai pesistä. Pyhäjoen vapaa-

aikaohjaaja Riikka Ylikauppi-
la ohjeistaa, että jos välineitä 
ei ole omasta takaa, niitä on 
mahdollista lainata ottamalla 
yhteyttä häneen. Jos kenttää 
haluaa käyttää säännöllisesti, 
oman vuoron varaaminen on 
myös mahdollista. 

 
Annalanpuistossa sijaitsee Py-

häjoen 13-väyläinen frisbeegolf-
rata. Se on aloittelijoille suun-
nattu ja hyvä erityisesti nuoria 

ajatellen, sillä väyläpituudet 
eivät ole liian pitkiä tai haas-
tavia. Pyhäjoen Frisbeeseuran 
puheenjohtaja Jukka-Pekka 
Hietala kertoo, että jos omia 
kiekkoja ei vielä omista, ravinto-
la Dadosta voi sen aukioloaikoi-
na saada frisbeet lainaan pant-
tia vastaan. Ensi kesäksi pitäisi 
valmistua myös uusi, nykyistä 
vaativampi rata Rautiperälle. 

 
Hyvällä säällä kesäistä iltaa 

voi myös lähteä viettämään 
Pyhäjoella järjestettäviin lii-
kuntatapahtumiin. Pyhäjoen 
Wirta järjestää 13. heinäkuuta 
matalan kynnyksen seurakisat, 
jossa ei ole osallistumismaksua 
ja kaikki palkitaan. Frisbeeseura 
järjestää viikkokisat joka tiistai 
kello 18. Kilpailuun osallistu-
vilta yli 16-vuotiailta kerätään 
pieni, muutaman euron osallis-
tumismaksu. Hietala rohkaisee 
varsinkin nuoria mukaan tapah-

tumaan: “Kyseessä on rento ja 
leikkimielinen kilpailu, jonne 
kaikki ovat tervetulleita kokeile-
maan frisbeegolfia. Myös neu-
voja saa tarvittaessa!” Viikkoki-
sojen lisäksi radalla järjestetään 
kerran kuussa cup-kisat, joita 
on vuodessa yhteensä viisi ker-
taa. Ne on suunnattu hieman 
kovatasoisimmille heittäjille 
haastavuutensa puolesta, mut-
ta silti kaikki ovat tervetulleita 
mukaan.

Kuvaaja: Oona Pisilä
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VEERA RÖYTTÄ

 
Kalastaminen on monelle mie-

luisin tapa viettää kesäpäivää ja 
ei ihme -  se onkin yksi Suomen 
suosituimmista harrastuksis-
ta. Omassa mökkirannassa saa 
rauhassa onkia mato-ongella 
tai vastaavasti talvella pilkkiä. 
Ne ovat jokamiehenoikeuksia, 
eli niihin ei tarvitse erikseen 
hankkia lupia. Mutta mitä kaik-
kea sitten on huomioitava, kun 
lähdetään kalastamaan muilla 
tavoilla?

 
Pyhäjoen vapakalastusjaos-

ton entinen puheenjohtaja Esa 
Sarpola ohjeistaa, että 18-64 
-vuotiaiden kalastajien tulee 
omistaa valtion kalastuskortti, 
jonka saa suorittamalla kalas-
tonhoitomaksun. Maksun voi 
hoitaa kätevästi esimerkiksi 
netissä tai palvelunumeros-
ta 020692424, ja tarjolla on 
kolme erilaista vaihtoehtoa: 
päivä-, viikko- ja vuosilupa. Val-
tion kalastuskortin tarvitsee 
aina jokainen edellä mainittuun 
ikäryhmään kuuluva, joka aikoo 
kalastaa muuten kuin onkien tai 
pilkkien. 

 
Kalastonhoitomaksun lisäk-

si kalastajan täytyy huolehtia 
myös paikallisen kalastusseuran 
kalastuslupa kuntoon. Joissain 
tapauksissa, kuten aina ver-
kolla tai katiskalla kalastaessa, 
tarvitsee myös alle 18 -vuotias 
paikallisen luvan. Sarpolan mu-
kaan Pyhäjoella kalastuslupia 
saa ostettua ravintola Dadosta. 
Eri lupien pituudet vaihtelevat 
yhdestä vuorokaudesta mökki- 
ja kausilupiin, ja hinnat liikkuvat 
10-40 euron välillä. Lupamak-
suilla paikallinen kalastusseura 
huolehtii kalojen istutuksista 
ja kalakannan hoidosta. Lisäksi 
kalastusluvat ovat olennainen 
osa pyynnin kontrolloimista ja 

hillitsemistä koko Suomen laa-
juisesti. Luvattomasti kalasta-
minen usein päättyy ikävästi, 
sillä toiminnasta voi seurata 
sakkoja. 

 
On hyvä muistaa, että vaikka 

luvat olisivat kunnossa, ihan 
mitä vaan tai missä vaan ei 
Pyhäjoellakaan saa kalastaa. 
Esimerkiksi Hourunkoskella, 
Pyhäjoen pohjoishaaralla kalas-
taminen on kiellettyä. Eri kala-
lajien rauhoitusajat vaihtelevat 
ja niiden sattuessa kohdalle on 
kiinnitettävä huomiota, että 
jättää kyseisen lajin edustajat 
rauhaan. Pyhäjoella ei kesäai-
kaan ole rauhoitettuja lajeja. 
Sarpola kuitenkin muistuttaa, 
että joillekin kaloille on säädet-
ty alamittoja, mikä tarkoittaa, 
että lain mukaan mittaa pie-
nemmät kalat on vapautettava 
takaisin veteen. Pyhäjoella ka-
lastaessa on tärkeää muistaa 
esimerkiksi taimenen (60 cm), 
kuhan (42 cm) ja harjuksen (35 
cm) alamitat. Katiska- ja verk-
kokalastus ovat usein kysymyk-
siä erikseen. Pyhäjoella näihin 
vaaditaan joko kalastusseuran 
jäsenyys tai erikseen kalastuk-
sen mökkiluvat. 

 
Päätoimisesti elantonsa kalas-

tuksella tienaavia ammattilaisia 
Pyhäjoella ei tällä hetkellä ole, 
muutama puoliammattilainen 
tosin löytyy. Jos kesällä halu-
aa nauttia tuoretta, Pyhäjo-
ella pyydettyä kalaa, Sarpola 
suosittelee ottamaan yhteyttä 
suoraan kalastajiin. 

 

Venepaikkojen kysyntä on 
kovaa

 
Pyhäjoen kunnan alueella on 

tällä hetkellä toiminnassa viisi 
satamaa: Yppärissä Elävisluoto 
ja Vanha kalasatama, Parhalah-
della Tankokari, Pohjankylällä 
Kaukoranta sekä Pyhäjoen joki-

Kalastaessa ja veneillessä on muistettava kantaa vastuunsa

Kesäaikana on tärkeää suojautua punkeilta varsinkin, kun liikkuu kasvillisuuden keskellä.

Aurinkoinen kesäpäivä vierähtää mukavasti vesillä. Kuvassa Jaakko Tuikkala (vas.) ja Reijo Juka.

Kuvaaja: Heini Kittilä

suulla Tervo.  Satamien toimin-
ta keskittyy pääasiassa vene-
paikkojen tarjoamiseen, mutta 
Tervossa toimii lisäksi Pyhäjoen 
Meripelastusyhdistys. Satamis-
ta Pyhäjoen kunnan omistuk-
sessa ovat Elävisluoto ja Tervo, 
muista paikoista vastaavat eri 
yhdistykset.

 
Molempien kunnan satamien 

tarjoamat venepaikat ovat täl-
lä hetkellä melko täysiä, mut-
ta joitain satunnaisia paikkoja 
saattaa silloin tällöin vapautua. 
Tervossa veneille on noin 40 
paikkaa, kun Elävisluodossa 
vastaava luku on reilu 20. Sa-

tamista syvin on Elävisluoto, 
ja se onkin ainut joka soveltuu 
hyvin esimerkiksi purjeveneille. 
Suurin osa kunnan satamien 
venepaikoista on pyhäjokisten 
hallussa, mutta paikkoja voivat 
hakea yhtä lailla ulkopaikkakun-
talaiset. Vapautuvia tiloja voi 
kysellä kunnan kautta. Vene-
paikan hinta vaihtelee paikasta 
riippuen viidestäkymmenestä 
sataan euroon vuodessa.

 
Pyhäjoen kunnan kiinteis-

tönhoitaja Jouni Suni kertoo 
kalastajaseuran hallussa olevan 
Yppärin Vanhan kalasataman 
kuulumisia: veneiden laituri-

paikat ovat sielläkin varattu-
ja, mutta rantapaikoilla riittää 
vielä tilaa. Viime vuonna kun-
nostetun ja ruopatun sataman 
venepaikkojen hinnat vaihte-
levat 40-50 euron välillä. Yli 
metrin syvyisille veneille Vanha 
kalasatama ei sovellu. Jos paikka 
omalle veneelle Yppärissä kiin-
nostaa, asian tiimoilta voi kään-
tyä Matti Hautalan puoleen.

 
Kalastuksen ohella siis myös 

veneilyyn on Pyhäjoella hyvät 
puitteet. Perusveneillä ajeluun 
riittävät lainmukaiset varusteet, 
ajokorttia ei erikseen tarvitse 
omistaa. Vesille lähtiessä on 

tärkeä muistaa pukea ylle pe-
lastusliivit ja pitää mieli varo-
vaisena: Jouni Suni muistuttaa, 
että varsinkin rannat ovat Py-
häjoella hyvin kivikkoisia. Varsi-
naisia kiellettyjä veneilyalueita 
Pyhäjoella ei ole, mutta lipuin 
merkittyjä kalastuspyydyksiä 
on syytä varoa. Esa Sarpola 
opastaa, että joitakin rajoituk-
sia kuitenkin löytyy: “Pyhäjoen 
jokisuulla ja siitä ylöspäin ve-
neilijöille on olemassa 9 km/h 
nopeusrajoitus.” Myös satama-
alueilla on muistettava ajaa rau-
hallisesti, jotteivat peräaallot 
vahingoita toisten veneitä tai 
kuluta rantaviivaa. 

ANNA-SOFIA SARPOLA

Kesä on tyypillisesti huole-
tonta aikaa, mutta valitettavas-
ti sote-palveluiden tarpeelta ei 
silti vältytä. Niin pyhäjokisten 
kuin paikkakunnalla lomailevien 
on tärkeää ottaa selvää jo etu-
käteen, miten kunnan terveys-
palvelut toimivat kesän aikana. 
Kesä- ja elokuun ajan Pyhäjoen 
terveysasema on avoinna nor-
maalisti ja sinne ollaan ensisijai-
sesti yhteydessä. 

 
Heinäkuun osalta on hyvä 

huomioida, että Pyhäjoen ter-
veysasema on suljettu 3-30.7. 
välisen ajan. Tänä aikana ollaan 
yhteydessä Raahen terveysase-
maan, joka on avoinna ma-to 
klo 8-16 ja pe 8-15. Raahen 
terveysasemaan saa yhteyden 
numerosta 08-849 4580. 
Heinäkuussa Pyhäjoen terveys-
asemalla otetaan laboratorio-

näytteitä kahtena ajankohtana, 
11.7 ja 18.7 klo 7.30-11. Nämä 
näytteenottoajat ovat tarkoi-
tettu henkilöille, joilla on pa-
kollinen käynti näytteenotossa 
(esim. verenohennushoidossa 
olevat). Diabetesvälineet ja re-
septien uusinta on huolehditta-
va ennen 29.6.2017.

 
Myös hammashoitola on sul-

jettuna 3-30.7 välisen ajan. 
Toiminta siirtyy täksi ajaksi 
Raahen Softpolikseen, jossa 
hoidetaan vain päivystystapa-
ukset. Terveysaseman ollessa 
suljettuna fysioterapia toimii 
supistetusti Raahessa. Myös 
neuvolatoiminta keskitetään 
Raaheen heinäkuun ajaksi. 

 
Kiireellistä hoitoa vaativat 

tapaukset hoitaa ympärivuoro-
kautinen päivystys Raahen pää-
terveysasemalla. On suositel-
tavaa, että tulosta ilmoitetaan 
etukäteen numeroon 08-849 

4511. Hätätilanteista soitetaan 
numeroon 112, jossa määritel-
lään avun tarve ja hälytetään 
ambulanssi paikalle. 

 
Kesä on tapaturma-altista ai-

kaa, kun harrastetaan ja oleil-
laan ulkona paljon. Raahen seu-
dun hyvinvointikuntayhtymän 
palveluesimies Paula Niemelä 
kertoo, että kesäaikana punkit, 
haavat, uistimet ihossa sekä 
pyörä-, ruohonleikkuri ja tram-
poliinitapaturmat ovat yleisiä. 
Hän suosittelee varautumaan 
pieniin tapaturmiin etukäteen: 
“Pieni kotiapteekki on järkevä 
pitää kunnossa”. Tarkemmin 
tämä tarkoittaa ensiapuvälinei-
tä, punkkipihtejä, antihistamii-
nia, kyypakkausta, kortisonivoi-
teita ja kipulääkkeitä. Näistä on 
hyötyä esimerkiksi ihottumien 
ja hyönteisten puremien hoi-
dossa. Niemelä itse pitää suosi-
teltana jokapäiväistä punkkitar-
kastusta. Kun punkin huomaa 

Kesäaika tuo muutoksia Pyhäjoen terveysaseman 
palveluihin

ajoissa, se on helppo irrottaa 
punkkipihdeillä pakkauksessa 
olevien ohjeiden avulla. Erityi-

sen tärkeää lämpimänä kesä-
aikana on muistaa huolellinen 
käsihygienia. Myös alkoholin 

kohtuukäytöllä voidaan välttää 
monet kesäajan tapaturmat.
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Elämäsi 
kukat!

Pattijoen puutarha

Parempien 
 

kiinteistöjen puolesta
Olemme  käytettävissäsi aina tarvittaessa. 

 

Tarjoamme nopeat huollot akuutteihin tilanteisiin, 

 

sopimushuollot ja projektit.

LVI

Ca ve ri on Suomi Oy

Kylmä
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LOPPUVIIKON EDULLISET TARJOUKSET

Arkisin
 
7-21

Su 
8-21

Palvelu pelaa 

Kaikki  hyvä on lähellä.
Eväskontti

K-Market Eväskontti
Vanhatie 44, 86100 Pyhäjoki I p. 040 553 7110  I hanna.marttila@k-market.com

2
KPL300

2 RS
(4,28-5,00/kg)

450
2kpl
(11,25-12,16/kg)

279
RS 199

PL 2088
PAK

199
PSS
(6,12-14,21/kg)

500

Hinnat voimassa 2.7.2017 asti ellei toisin mainita.

 

Grillisalaatit 350g ja 
coleslaw salaatit 300g

 

Ilman Plussa-korttia 1,75-1,95/rs (5,57-5,83/kg)

SAARIOINEN
 Grillitassut 300g

 

ATRIA
 

Maku -ja  tumma 
suklaalevyt 185-200g

Ja�a virvoitusjuomat 1,5l 

Megapussit 140-325g
 TAFFEL

LOTUS

 

 Soft Embo wc-paperi 8rl 
valkoinen ja Lotus Emilia 
talouspyyhe 4rl design 
(ei Vallila)

KARHU  
Olut 4,6% 0,33l 
tlk 18-pack 

KESKIKESÄN PARHAAT HERKUT K-MARKET EVÄSKONTISTA!

599 300
RS
(15,97/kg)

2 RS
(3, 75-
4,69 /kg)

HK

Naudan grill
steak 375g marinoitu

ATRIA  
Hiillos
grillimakkarat
ja makkarapihvit
320 - 400g

395
RS
(10,53/kg)

HK

Viljaporsaan slices 
 

375g  

199
PKT
(4 ,98 - 5,69/kg)

Wilhelm grillimakkarat 
350-400g

2
pkt

Ilman  
Plussa-korttia
1, 75/pkt (4,38 - 5,47/ kg)

PLUSSA - KORTILLA

-33-36%

 1296
PAK

 
Voimassa 28.4.2017 
alkaen

 Crowmoor

Dry Apple siideri 4,7% 
0,33l tlk 6-pack 

La

10-21
Katso juhannuksen poikkeavat aukioloajat: www.k-market.�/kaupat/evaskontti/

smoky marinade 

ATRIA

MARABOU

Yksittäin 2,39/kpl (11,95-12,91/kg

PLUSSA - KORTILLA

-20%

Ilman Plussa-korttia 2,49/pss (7,66-17,78/kg) 

PLUSSA - KORTILLA

-16%

PLUSSA-KORTILLA

YHTEISHINTAAN

yksittäin ja ilman Plussa-korttia wc-paperi
3,49/pkt, talouspyyhe 2,99/pkt

(9,30/kg)

HARTWALL

(sis pnt 0,40) (1,06/l)

ilman Plussa-korttia 2,79-2,89/pl 
(sis pnt 0,40) (1,59-1,66/l)

rajoitus 5 pl/talous

(sis pnt 0,90) (6,09/l) (sis pnt 2,70) (3,06/l)

Voimassa 4.1.2016 
alkaen

Varaa esittelyaikasi:
Myyntipäällikkö Vesa-Matti Tervonen
p. 050 343 8857
vesa-matti.tervonen@temotek.fi

 

www.temotek.fi

Uusi kulma elämiseen Pyhäjoella
Tutustu ja ihastu,    
enää muutama huoneisto vapaana!

As Oy Pyhäjoen Kirkonkulma
Kesällä 2016 valmistuneita laadukkaita rivitalokoteja 
aivan Pyhäjoen keskustassa. Tule tutustumaan

 

Asunnoissa on korkeatasoinen varustelu, nykyaikaiset 
pohjaratkaisut, takapihoilla etelään suuntautuvat 
aurinkoterassit ja etupihoilla ulkovarastot sekä omat 
autokatokset. Kolmioissa kulku myös kodinhoito- 
huoneen kautta pesutiloihin ja saunaosastolle  
– lapsiperheen kurakauden pelastus! 

Ihan kulman takaa löytyvät kattavat kuntapalvelut: 
koulukeskus ja päiväkoti, terveysasema, apteekki ja 
kirjasto, päivittäistavarakaupat ja liikuntapaikat. 

Tervetuloa tutustumaan Pyhäjoen uusiin kulmiin!

HUONEISTO M2 MH  VH

2h+k+s  51,5 m2  54 281 €  126 175 €

3h+k+s  72 m2  72 288 €  172 800 €

Huoneistoesimerkkejä:

6 kaksiota ja 10 kolmiota viihtyisässä pihapiirissä
Asunnoissa laadukas varustelu ja avarat huoneisto-
pohjat
Oma huoneistokohtainen autokatos ja ulkovarasto 

huoneistoihin paikan päälle!
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Liity 
ydinjoukkoon

fennovoima.fi/uutiskirje
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HEIKKI LAHNAOJA

Kirjastossa liikutaan koko 
kesä. Koipijumppaa tulee vetä-
mään Johanna Karjaluoto-Pisilä. 
Jumppa on kesäkuussa tiistai-
sin. Ensin klo 11 on aikuisten 
vuoro ja klo 12 lasten ja per-
heitten vuoro. Mm. The Voice 
of Finland -ohjelmasta tuttu 
Maikki tulee vetämään kahdet 
päivätanssit. Tanssit ovat tiis-
taina 20.6. ja 18.7. klo 13 – 15. 

Janne Nevala tulee kertomaan 
uudesta romaanistaan keski-
viikkona 12.7. klo 14. Nevala 
laulaa myös kirjaan liittyviä 
kappaleita, mm. kirjan tun-
nusbiisin. Keskiviikkona 9.8. 
klo 18 saamme vieraaksi vii-
me vuoden Finlandia-voittaja 
Jukka Viikilän. Kirjeitä Engelin 
kaupungista -kirja on edelleen 
OUTI-kirjastoissa varatuimpi-
en listalla. Suomi100-lukupiiri 
jatkuu 16.8. klo 18, jolloin ju-
tellaan Veijo Meren Kuviteltu 
kuolema -kirjasta.

Kirjoja saa ostaa ihan omaksi 

keskiviikkona 28.6. klo 16-20, 
jolloin on odotettu suuri pois-
tokirjamyynti.

Lapsille on tarjolla kaksikin 
eri nukketeatteria. Maanantai-
na 26.6. Nukketeatteri Sytkyt 
esittää sadun Kolme karhua klo 
12.30 ja 14.00. Keskiviikkona 
5.7. klo 12 on Sika, susi, kurki ja 
kukko -nukketeatteriesitys. Esi-
tys toteutettu Merijärven ja Py-
häjoen kirjastojen yhteistyönä. 
Esityksen jälkeen paikalla aasi ja 
alpakoita.

Raahen Rantajatseja kuullaan 
jälleen Pyhäjoella asti. Jone 
Takamäki ja Markku Ounaskari 
esiintyvät perjantaina 28.7. kir-
jastolla. Konsertti on toteutet-
tu yhteistyössä Rajatsin kanssa.

Galleriassa on joka kuukausi 
vaihtuva näyttely. Kesäkuussa 
on Merja Järvelinin maalauksia. 
Hänen näyttelynsä Hajoamis-
prosessi tutkii luontoa. Heinä-
kuussa Niina Kestilän Labyrintti 
-näyttelyssä on puuveistoksia. 
Elokuussa Vaienneet kodit -va-
lokuvanäyttely esittelee autio-

taloja.

Kesäkuussa vitriineissä on tu-
litikkuetikettejä Pyhäjoen mu-
seon kokoelmista. Heinäkuussa 
on 

Yppärin kyläyhdistyksen puu-
työpiirin satoa. 

Roll-up-näyttelyissä esitel-
lään Pyhäjoelta kotoisin olevia 
henkilöitä Suomen 100-vuo-
tissyntymäpäivien kunniaksi. 
Kesäkuussa on vuorossa Anneli 
Sauli, heinäkuussa Kari Juva ja 
elokuussa Jorma Puranen. 

Heinäkuussa muistetaan Kari 
Juvaa muutenkin, kun perjan-
taina 7.7. klo Jari Jansson tulee 
kertomaan Kari Juvan kaitafil-
mien digitointiprojektista. Ti-
laisuudessa näytetään traileri, 
joka on kuvattu Thalia ja Pega-
sos- ja Topparoikka -veistosten 
paljastustilaisuuksissa.  

Kirjasto on avoinna maanan-
taina ja torstaina klo 11-16, 
tiistaina, keskiviikkona ja per-
jantaina klo 11-20. Juhannus-
aattona suljettu. 

Kirjastossa tapahtuu kesälläkin

Suomi 100-Yppärissä

Kotiseutuviikolla avoimet ovet Tekevän myllyllä pe 30.6. 
klo 11-15. Ohjelmassa mm:

Uudessa pajassa työnäytöksiä, Eija Martinmäki ja Sakari 
Viirret esiintyvät klo 12.

Kahvitarjoilu. Kyläkirjaa saatavana. Tervetuloa!
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ANNA-SOFIA SARPOLA

 
Johanna ja Kimmo Kivi-

nen astuivat suuriin saap-
paisiin, kun päättivät ryh-
tyä Kielosaaren yrittäjäksi. 
Johanna Kivinen on nähnyt 
Kielosaaren elämää jo 80-lu-
vulla lähtien, kun hänen 
vanhempansa Eila ja Pekka 
Tirilä olivat paikan yrittäjiä. 
Kun on nähnyt paikan toi-
mintaa useita vuosia, siihen 
on muodostunut läheinen 
side. “Ajatus alkaa Kielosaa-
ren yrittäjäksi ei ole oikein 
koskaan jättänyt rauhaan, 
Kivinen kertoo, “olemme 
aina matkustellessa mietti-
neet uusia ideoita Kielosaa-
ren kehittämiseksi.” Yrittäjä 
kertoo, että Kielosaaressa 
on aina kiehtonut luonto ja 
varsinkin jokimaisema. “Kii-
reistäkin ihmistä se joen 
virtaus jollain tapaa rauhoit-
taa”, hän miettii. Suurena 
potentiaalina yrittäjä näkee 
myös paikan kulttuurihisto-
riallisen sijainnin Etelänkylän 
sillan kupeessa. 

 
Kiviset eivät ole ottaneet 

ainoastaan haastetta alkaa 
yrittäjäksi, vaan heidän tar-
koituksenaan on myös uusia 
Kielosaaren rakennukset ja 
kehittää paikkaa eteenpäin. 
Tällä hetkellä uudistukset 
ovat vielä suunnitteluvai-
heessa. Yrittäjät ovat jo teh-
neet alustavan suunnitelman 
yhdessä elämykselliseen 
matkailuun erikoistuneen 
arkkitehtuuritoimisto Studio 
Puiston kanssa. Parhaillaan 
tarkennetaan vielä, onko 
suunnitelmassa arvioitu oi-
kein kohderyhmä ja asiak-
kaiden tarpeet. Tästä syys-
tä yrittäjät ottavat erittäin 
mielellään vastaan ehdotuk-
sia, jotta onnistuttaisiin ke-
hittämään palvelukonseptia 
mahdollisimman monen tar-
peita vastaavaksi. 

 
Kivisillä on jo mielessään 

selkeä visio, millaiseksi pai-
kaksi he haluavat Kielosaarta 
kehittää. He toivovat näke-
vänsä Kielosaaren kyläläisten 
olohuoneena ja kaipaavat 
paikkaan elämää. Yrittäjät 
toivovat, että paikka tulisi 
tunnetuksi siitä, että siellä 
yhdistyy sekä luonnonlähei-
syys että modernit raken-
nukset. Kiviset pitävät pai-
kallista ruokaa ja kulttuuria 
tärkeänä ja haluavat koros-
taa näitä asioita toiminnas-
saan. Ennen kaikkea paikasta 
halutaan luoda muista erot-
tuva, persoonallinen ympä-
ristö. Kuitenkin yrittäjillä on 
vielä monia haasteita edes-

sään. Projekti olisi tarkoitus 
polkaista kunnolla käyntiin 
tulevan kesän aikana. Joka 
tapauksessa rahoituspäätös 
voi viivästyä, joka hieman hi-
dastaa suunnitelmien toteu-
tusta. Yksi suuri päätettävä 
asia on, muuttaako heidän 
perheensä vakituisesti Pyhä-
joelle vai onnistuvatko he te-
kemään töitä etänä. Projek-
tin myötä yrittäjien elämään 
tulee myös ihan uudenlaista 
vastuuta. 

 
Vaikka Kivisten suunnitel-

mat keskittyvät pitkälti Kie-
losaaren tulevaisuuteen, he 
ovat kehitelleet uudistuksia 
jo tälle kesälle. Tänä kesä-
nä yrittäjät päättivät tehdä 
omin sanoin kutsumansa 
“jäätelökokeilun”. Tämä tar-
koittaa sitä, että he alkavat 
valmistaa itse jäätelöä. Heitä 
kiehtoi idea saada jotain uu-
denlaista myytävää kioskille 
ja saada tehdä tuotekehit-
telyä. Yrittäjät toivovat, että 
pyhäjokiset ja matkailijat ot-
tavat jäätelöt hyvin vastaan 
ja toivomukset esimerkiksi 
makujen suhteen ovat aina 
tervetulleita. Lisäksi kioskille 
on hankittu erikoiskahviko-
ne, josta saa vaikkapa cap-
pucinon jäätelön kaveriksi. 
Kesäkuun 10. päivä juhlittiin 
Suomalaisen saunan päivää, 
jonka kunniaksi Kielosaaren 
saunaa pidettiin lämpimänä 
ja avoinna kaikille koko päi-
vän ajan. Päivän aikana pe-
rustettiin myös Kielosaaren 
Saunaseura, jonka toivotaan 
pitävän yllä suomalaista 
kulttuuria. Saunaseuraan 
toivotaan uusia innokkaita 
jäseniä mukaan kunnioitta-
maan yhteisiä perinteitä. 

 
Kiviset ovat kiinnostuneet 

järjestämään Kielosaareen 
erilaisia tapahtumia ja toi-
vovat, että ihmiset olisivat 
innokkaita tekemään yhteis-
työtä niiden järjestämisessä. 
Tapahtumien olisi tarkoituk-
sena palvella niin kyläläisiä 
kuin kauempaakin matkusta-
via. “Tulevan kesän suhteen 
toivoisin suotuisia jäätelö-
kelejä, tyytyväisiä asiakkaita 
ja hyviä kohtaamisia”, Johan-
na Kivinen tiivistää. Lisäksi 
toiveena kesän suhteen on, 
että yrittäjät pystyvät otta-
maan riittävän suuria askelia 
kohti tulevaisuuden suunni-
telmia. 

 
Kehittämisprojektin ta-

voitteena on luoda ihmisten 
kohtaamispaikka, jonne on 
aina mukana tulla. Johanna 
Kivinen kertoo huoman-
neensa vuosien aikana, että 
ulkomaalaiset arvostavat 

Kiviset haluavat luoda Kielosaaresta modernin paikan, jonka ainutlaatuinen 
luonto on säilytetty

Joki on tärkeä osa Kielosaarta.

Hellepäivinä Kielosaaren kioskilla jäätelönmyynti on vilkasta. 
Kuvassa kesätyöntekijä Anna-Riina Ikola työn touhussa.

paikan luontoa ihan eri ta-
voin kuin paikalliset. Tämän 
valttikortin avulla he pyr-
kivät saamaan myös ulko-
maalaiset turistit liikkeelle. 
“Luonnossa meillä on sel-
lainen kauneus, jota ei ra-
halla pysty ostamaan”, hän 
miettii. Yrittäjät haluavat 
myös järjestää monenlaista 
aktiviteettia Kielosaareen, 
koska kokevat, että nykyajan 
ihmiset vaativat tekemistä 
lomaillessaan. Tulevaisuuden 
suhteen Kivisellä on selkeä 
haave: “ Jos kaikki menee niin 
kuin Strömsössä, kymmenen 
vuoden päästä Kielosaari 
on säilyttänyt kauneutensa, 
mutta silti siellä on nykyai-
kaiset majoitusyksiköt. Kie-
losaaressa lämpenee sauna 
ja siellä on elämää. Paikassa 
on pienen kyläyhteisön sopi-
vaa kuhinaa.”

HENNA MÖTTÖNEN

Suvi ja Mikko Salmelan 
yritys Asuntopyhäjoelta.fi 
tarjoaa nimensä mukaisesti 
asuntoja Pyhäjoelta ja lähi-
alueilta. Salmelat ovat pyö-
rittäneet yritystä kahdeksan 
vuotta, joista viimeisten nel-
jän vuoden ajan he ovat kes-
kittyneet majoittamiseen. 
“Saamme olla paalupaikal-
la yritysten ja majoittujien 

Asuntopyhäjoelta.fi tarjoaa majoitusta kaikkiin tarpeisiin
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Kiviset haluavat luoda Kielosaaresta modernin paikan, jonka ainutlaatuinen 
luonto on säilytetty

HENNA MÖTTÖNEN

Pirttikoskella sijaitseva 
Puttaan Kartano on tar-
jonnut jo pitkään erilaisia 
mahdollisuuksia majoittau-
tua - niin yksityisille kuin 
yrityksillekin. Tällä hetkellä 
majoitustiloja on 40 hen-
kilölle kahden hengen huo-
neissa. Suihkut ja vessat ovat 
yhteiskäytössä. Erillisessä 
piharakennuksessa on kaksi 
vessalla ja keittiöllä varus-
teltua yksiötä. Parkkialueel-
le mahtuu parkkeeraamaan 
matkailuajoneuvolla lyhyeksi 
tai pidemmäksikin aikaa.

 
Päärakennuksessa on tilava 

sähkösauna. Piha-alueelta 
löytyvät lisäksi savusauna 
sekä puulämmitteinen sau-
na. Kaikki kolme saunaa ovat 

majoittujien vapaassa käy-
tössä. Pihasaunat ovat myös 
erikseen vuokrattavissa.

 
Ruokasalissa mahtuu ruo-

kailemaan 60-70 henkilöä 
ja sitä voidaan käyttää myös 
kokoustilana. Kesäaikaan 
vanhan tallin vintti toimii 
hienona ympäristönä erilai-
sille juhlille. 

 
Laajalla, kolmen hehtaarin 

tilalla mahtuu nauttimaan 
luonnosta. Lähistöllä on 
myös hyvät kalastusmahdol-
lisuudet. Rauhallisessa maa-
laisympäristössä on helppo 
rentoutua esimerkiksi kävel-
len tai pyöräillen.

PUTTAAN KARTANO
Pirttikoskentie 219
86160 PIRTTIKOSKI

Kuvaaja: Heini Kittilä Aamiaismajoitusta 
maaseudun rauhassa

saapuessa Pyhäjoelle, koska 
yleensä majoitus on ensim-
mäinen asia, mitä he tarvit-
sevat”, Suvi pohtii.

 
Asuntoja on vuokrattava-

na laidasta laitaan, yksiöistä 
aina isoihin 11 makuuhuo-
neen taloihin. Suurin osa 
asunnoista sijaitsee lähellä 
Pyhäjoen keskustaa, mut-
ta kohteita löytyy myös 
Yppäristä ja Pirttikoskelta. 

Raahessa kaikki asunnot 
ovat samassa kerrostalossa, 
josta löytyy yhteensä 30 
huoneistoa. “Majoitamme 
mottomme mukaan “yöksi 
tai useammaksi” eli yhdes-
tä yöstä kuukausia kestäviin 
jaksoihin”, Suvi jatkaa.

 
Tilanne muuttuu joka viik-

ko, mutta tällä hetkellä suu-
rin osa asunnoista on varat-
tuna. “Pyritään järjestämään 

asiakkaalle kaikki hänen toi-
veidensa mukaan. Uusimpa-
na palveluna meille on tullut 
kanavapaketit, joista näkee 
suurimmat kansainväliset ka-
navat sekä Venäjän ja Baltian 
maiden kanavat”, Suvi ker-
too. Kyselyjä syksylle on jo 
tullut, joten uusia kohteita 
tarvitaan - nimenomaan Py-
häjoelta. 

Asuntopyhäjoelta.fi tarjoaa majoitusta kaikkiin tarpeisiin
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HENNA MÖTTÖNEN

Kahvila-ravintola Katri-Aleksi 
tarjoaa ruokaa niin pieneen 
kuin isoonkin nälkään. Lounas-
aikaan tarjoillaan perinteistä 
kotiruokaa, a la carte -listalta 
puolestaan löytyvät pizzat, 

burgerit, liharuoat ja salaa-
tit. Omistaja Netta Grekula 
suosittelee maistamaan talon 
pizzoja, joiden pohja on valmis-
tettu “vanahaa reseptiä rakkau-
vella nouvattaen”.

 
Ravintolasta löytyy sata 

asiakaspaikkaa, joista 30 on 

kabinetissa. Kabinettia voi-
daan käyttää kokoustilana ja 
sieltä löytyykin muun muassa 
videotykki. Yritys tarjoaa ko-
kouspakettien lisäksi myös pi-
topalveluja niin yrityksille kuin 
yksityisillekin. Pullat, piirakat ja 
kakut leivotaan tilauksesta juh-
lia varten. “Tiloissa on järjestet-

ty kaste-, syntymäpäivä- ja hää-
juhlia sekä muistotilaisuuksia. 
Tämä kesä onkin häiden aikaa”, 
Grekula kertoo. 

 
Ei kuitenkaan kannata unoh-

taa kahvilaa, josta saa nopeasti 
ja helposti mukaansa mitä her-
kullisimpia leivoksia sekä ma-

keaan että suolaiseen nälkään. 
Toki kahvit voi nauttia myös 
paikan päällä. Kesäkuumalla 
kahvilan puolelta saa virkistäviä 
jäätelöannoksia ja kylmiä juo-
mia. Samalla voi nauttia pienes-
tä näyttelystä, jossa on esillä 
lasten tekemiä taideteoksia.

HENNA MÖTTÖNEN

Kahvila-ravintola Rahlanissa 
pääsee nauttimaan suomalai-
sen, vietnamilaisen ja thaimaa-
laisen ruokakulttuurin parhais-
ta puolista. Huhtikuussa avattu 
ravintola onkin viimeisin lisä Py-
häjoen tarjontaan.

 
Huong Rahlan-Kalliolle 

oman ravintolan perustaminen 
on ollut pitkäaikainen haave. 
Koska Pyhäjoella ei ole muita 
ulkomaalaisia ravintoloita, Rah-
lan-Kallio koki ajan ja paikan 
olevan sopiva ravintolan avaa-
miselle: “Valmistelu, remontti ja 
lupien hankkiminen veivät puoli 
vuotta.”

 Rahlan tarjoaa lounasta pai-
kan päällä sekä kotipakettiin 
arkisin klo 10.30-15.00. A la 
carte -listaa ei vielä ole, mutta 
sellainen on tulossa myöhem-
min. Lounaan ulkopuolella tar-
jolla on leivonnaisia ja kahvia. 
“Yleensä kaikesta pidetään, 
varsinkin kanansiivistä ja curry-
kastikkeesta. Kasslerpihvi Viet-
namin tapaan on myös pidetty 
ruoka”, kertoo Rahlan-Kallio.

 
Tulavaisuudessa Rahlan-Kallio 

toivoo enemmän asiakkaita sekä 
asukkaita Pyhäjoelle. “Mennään 
päivä kerrallaan, sitten aina jo-
takin lisää”, hän hymyilee.

Katri-Aleksi tarjoaa monipuolista kotiruokaa

Rahlan - ruokakulttuurien kohtaamispaikka

HENNA MÖTTÖNEN

Pyhäjoen Marmaris tarjoaa 
syötävää jokaiseen makuun. 
Ruokalistalta löytyy vaihtoeh-
toja laidasta laitaan - esimer-
kiksi kebabannoksia, pitsaa 
ja hampurilaisia. Marmaris on 
avoinna viikon jokaisena päi-
vänä ja ruokaa saa myös ko-
tipakettiin. Arkisin lounasta 
tarjoillaan puoli yhdestätoista 
kolmeen saakka.

 
Ravintolan nykyinen omistaja 

Sharifi Mohammad on pyörit-
tänyt paikkaa viime lokakuusta 
alkaen. “Kaikki ruoat ovat hy-
viä! Pohjoispitsa on nuorten 
suosikki ja Kärpätpitsa jätkien. 
Pohjantähti ja Specialkebab 
ovat myös suosittuja. Hampu-
rilaisia menee paljon”, Moham-
mad kertoo.

Marmariksesta pitsat 
ja burgerit jokaiseen makuun

MA-LA 8.00-17.00

AVOINNA:

MA-TO 8.00-17.00
PE 8.00-22.00
LA 14.00-22.00
SU SULJETTU

AVOINNA:
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Katri-Aleksi tarjoaa monipuolista kotiruokaa

Marmariksesta pitsat 
ja burgerit jokaiseen makuun HENNA MÖTTÖNEN

Yppärin Neste on tärkeä 
kohtaamispaikka yppäriläisille. 
Täällä kyläläiset voivat istua 
alas kahvikupposen äärelle ja 
vaihtaa päivän kuulumiset. Sa-
malla pystyy hoitamaan monia 
arkisia asioita. “Olemme huol-
toasema, emme liikenneasema 
- eli huollamme niin autot kuin 
ihmiset”, yrittäjä Taneli He-
laakoski kertoo. Helaakoski 
on tullut taloon vuonna 2000 
ja tekee tällä hetkellä töitä vai-
monsa Pauliinan sekä neljän 
muun työntekijän kanssa.

 
Kahvilan puolelta saa kahvia 

ja leivonnaisia, arkisin lounaalla 
tarjoillaan kotiruokaa kello 11-

Yppärin Neste huoltaa 
autot ja ihmiset

HEINI KITTILÄ

Veljekset Jussi ja Vesa Top-
pari ovat olleet Ravintola 
Dadon yrittäjiä jo vuodesta 
2013. He tuovat jälleen isol-
la panostuksella tapahtumia 
ja elämää Pyhäjoen kesään. 
Heinäkuussa ravintolassa 
kuullaan Pyhäjoelta lähtöisin 
olevia artisteja sekä pihalla 
järjestetään perinteinen ka-
tusählyturnaus. Elokuussa 
Venetsialaisissa esiintyy Mil-
joonasade!

Ravintolassa on tarjol-
la keittolounaan lisäksi á la 
carte -annoksia, kebabia, 

burgereita ja pitsaa. Dadon 
herkullisia burger-aterioita 
tullaan syömään kauempaa-
kin. Niissä maistuvat mm. 
itsetehdyt kastikkeet ja ma-
joneesit. Kebabit, burgerit ja 
pitsat on mahdollista saada 
myös kotipakettiin.

Ravintolassa on satsattu 
siihen, että siellä voi viettää 
aikaa leppoisasti, vaikkapa 
biljardia pelaten tai darts-
tikkaa heittäen. Isolta näy-
töltä seurataan tärkeät pe-
lit. Terassi on avoinna koko 
kesän!

Ravintola Dadon kesä on täynnä hyvää ruokaa 
ja viihdettä

Yppäri

puh. 08 433 423
Kokkolantie 
1116 Yppäri

MA-PE 7.00-21.00 LA 8.00-21.00 SU 12.00-18.00

AVOINNA:

MA-TO 8.00-17.00
PE 8.00-22.00
LA 14.00-22.00
SU SULJETTU

AVOINNA:

MA-TO
10.30-21.00
PE-LA 
10.30-23.00
SU 
11.00-23.00

AVOINNA:

14. Myös ruoka-annoksia voi ti-
lata joka päivä. Huoltoasemalta 
löytyvät myös Matkahuollon ja 
Postin palvelupisteet, autokor-
jaamo, tarvikemyynti sekä lähi-
kauppa.

 Tulevaisuudessa asiakaskunta 

todennäköisesti kasvaa muun 
muassa lähialueen rakennus-
hankkeiden myötä. “Isot työ-
maat lähialueilla tulevat varmas-
ti työllistämään väkeä, kuten 
myös rakentaminen kylällä”, 
Helaakoski pohtii tulevaisuutta.
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Pyhäjoen kunta | Pyhäjoki Municipality
Kuntatie 1, FI-86100 Pyhäjoki, Finland | +358 40 359 6000 | kunta@pyhajoki.fi

www.pyhajoki.fi

Pyhäjoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on tehnyt 
ympäristölupapäätöksen wpd Karhunnevankankaan Tuulipuisto Oy:n 
hakemalle kolmenkymmenenkolmen sähköntuottoon tarkoitetun 
tuulivoimalan toiminnalle Pyhäjoen kunnan Karhunnevankankaan 
tuulipuiston osayleiskaava-alueelle. Päätös on annettu julkipanon 
jälkeen 12.6.2017. Julkipano, lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat 
muutoksenhakuohjeineen ovat nähtävänä 12.6. - 12.7.2017 välisen 
ajan Pyhäjoen kunnantalolla osoitteessa Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki. 
Jäljennökset päätöksestä ovat nähtävänä saman ajan myös Kalajoen 
kaupungintalolla osoitteessa Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki.  

Lisätietoja asiaan antaa ympäristösihteeri 
Vesa Ojanperä p. 040 359 6073, vesa.ojanpera@pyhajoki.�.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO 

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

www.pyhajoki.fi

Valtuuston kokous pidetään keskiviikkona 21.6.2017 alkaen klo 
18.00 kunnantalon valtuustosalissa.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

- Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän vuoden 2016 
tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
- Raahen koulutuskuntayhtymän vuoden 2016 tilinpäätök-
sen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
- Vuoden 2016 arviointikertomus
- Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuu-
vapauden myöntäminen
- Henkilöstöraportti 2016
- Kehittämiskeskuksen johtosäännön uudistaminen

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietover-
kossa 28.6.2017.

Risto Kittilä
valtuuston puheenjohtaja

kierrätys ja myymälätilat täytyy tyhjentää kesäkuun loppuun mennessä.
Tervetuloa tekemään edullisia löytöjä, vielä on paljon hyvää tavaraa myytävänä.

Nuorten 4H-yritykset pitävät kahvilaa tämän kuun ajan!

HUOM!

Finn Urakointi Oy

-Toimitetaan hiekkaa, multaa ja mursketta
-Pihatyöt

-Viemärin tyhjäys ja putkistojen aukaiseminen
-Tonttityöt

-Maa-aineksia peräkärryyn

puh. 0400 684 239 / 040 582 1944
Kinnapotintie 5, 92150 Raahe

- Personal trainer 
- Hyvinvointi- ja ravintovalmennus

- Tyky-toiminta
- Ryhmäliikunta

- Nu skin -tuotteet

Tuula Sarpola , 045 122 1264, tuulanvire@gmail.com

Tuulanvire

Punamultaa keitetään

tiistaina 4.7. kello 15-
Kielosaaressa, Vanhatie 73
Kokkina Päivi Pyhäluoto.

Myydään asiakkaiden omiin astioihin.

Tervetuloa tutustumaan

Vuokrattavana

Remontoitu omakotitalo Pyhäjoella

040 5405974
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La 24.6.2017 juhannuspäivä 21:00--01:30, 13 eu-
roa

    Valentin & Afrikan tähti & Armi Tenkula
To 29.6.2017 20:00--00:30, 13 euroa
    Jarkko Järvenpää & Helmenkalastajat
To 6.7.2017 20:00--00:30, 13 euroa
    Marja ”Maikki” Pisilä & Kharisma
To 13.7.2017 20:00--00:30, 13 euroa
    Leif Lindeman & Avec
To 20.7.2017 20:00--00:30, liput 15 euroa
    Pekkaniskan Pojat
To 27.7.2017 20:00--00:30, 13 euroa
    Ippe Mansikan orkesteri

Merimajan lavakesä 2017

To 3.8.2017 20:00--00:30, liput 15 euroa
    Saija Tuupanen & eXmiehet
To 10.8.2017 20:00--00:30, 13 euroa
    Jonna Ortju ja Lumottaret
To 17.8.2017 20:00--00:30, liput 15 euroa
    Finlanders

Pyhäjoen kesätapahtumat 2017
Kirjastossa

ti 20.6.  klo 13-15 Päivätanssit, solistina Marja Pisilä
ma 26.6.  klo 12.30 ja 14 nukketeatteri Sytkyt: Kolme

ke 28.6.  klo 16-20 Kirjojen ja lehtien poistomyynti

ti 18.7.  klo 13-15 Päivätanssit, solistina Marja Pisilä

Näyttelyt

karhua

tempaus. Tervetuloa edullisille ostoksille!

Kesäkuu:  Merja Järvelin: Hajoamisprosessi - maala

Heinäkuu:  Niina Kestilä: Labyrintti - teoksia vuosilta

Elokuu:  Thomas Sjölund ja Lisen Julin: Vaienneet

uksia

2016-2017

kodit - valokuvia

Ruukintie 1 ma, to 11-16, ti, ke, pe 11-20 Tapahtumiin on vapaa pääsy.

Annalan kotiseutumuseo Annalantie 20
Avoinna: 26.6 - 4.8.2017: ma-pe 12-18, la-su 12-16. Vapaa pääsy.

Pyhäjoen näyttelijät esittää Annalassa 
kantaesityksenä Pentti Haanpään 

KOLMEN TÖRÄPÄÄN TARINAN

Liput:
15 €, 12 € / opiskelijat ja eläkeläiset, 5 € / lapsukaiset

ke 5.7 klo 18
to 6.7 klo 18
pe 7.7 klo 18
la 8.7 klo 16
su 9.7 klo 16

ke 28.6 klo 18
to 29.6 klo 18
pe 30.6 klo 18
la 1.7 klo 16
su 2.7 klo 16

Käsikirjoitus Jukka Partanen, ohjaus Sari Jaatinen / Raahe-opisto.

Pyhäjoen kotiseutupäivä 
sunnuntaina 2.7.

klo 10.00  Jumalanpalvelus kirkossa
mukana 50 vuotta sitten ripille päässeet

klo 11-13 Ruokailu seurakuntatalolla: lohikeitto
Hinta: 12 € / aikuinen, 5 € / lapsi

klo 13.00 Kotiseutujuhla Annalassa: 
juhlapuhe Suomen kotiseutuliiton toiminnanjohtaja 

Riitta Vanhatalo
Pauha-Maijan / Pauha-Matin julistus

Samalla Pyhäjoen Kotiseutuyhdistyksen 30-vuotisjuhla
Kahvitarjoilu. Vapaa pääsy.

 
klo 16.00 Annalassa Pyhäjoen Näyttelijät esittää: 

Kolmen Töräpään tarina
Käsikirjoitus Jukka Partanen, ohjaus Sari Jaatinen / Raahe-opisto

Liput 15 €, 12 € (eläkeläiset, työttömät), 5 € (lapset)
 

Tervetuloa viettämään 
kotiseutupäivää Pyhäjoelle!

18.6.   Pyhäjoki-melonta
20.6.   Päivätanssit kirjastossa
20.6.   Lähimmäiskahvit ja ruuanjakoa

21.6.   Grilli-ilta yläkoululaisille ja sitä vanhemmille Kielosaaressa
22.6.   Futisturnaus alakoululaisille
26.6.   Nykketeatteri Sytkyt: Kolme karhua
27.6.   klo 12 Eläkeläisten kesäpäivä Annalassa
28.6.   Kirjojen ja lehtien poistomyyntiä Kirjastossa
29.6.   klo 18 Kotiseutuilta Keskikylän koululla
30.6.   klo 12 Tekevän myllyllä Yppärissä avoimet ovet
1.7.   klo 12 Tuu kyllään kahaville -tapahtuma Pirttikosken koululla
2.7.   Kotiseutupäivä
4.7.   klo 15 Punamultaa keitetään Kielosaaressa
6.7.   Elokuvia Pyhäjoen lukiolla
12.7.   klo 12 Pop up -päivä Annalan museolla
13.7.   Yleisurheilun seurakisat
18.7.   Päivätanssit kirjastossa
23.7.   klo 18 Musiikki- ja hartaustilaisuus Yppärin rukoushuoneella
27.7.   klo 14 Pihakirppis Jokikartanossa
31.7.-4.8.  Rantaleiri
5.-6.8.  Taideleiri Annalassa
10.8.   Elokuvia Pyhäjoen lukiolla
26.8.   klo 14 Iloinen iltapäivä Jokikartanossa

Tapahtumia

Keskikesän konsertti, Lauluyhtye Foibe. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu
Pyhäjoen seurakunnan musiikkityön tukemiseksi.

21.6.

Lisää infoa: www.pyhajoki.fi
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-Ruohonleikkuut 
-Haravoinnit
-Puiden pilkkomiset 

Pihatyöapu

 Yhteydenotot: Ju
kka Simonen

  0451031967

-Rimmeröinnit
-Muut pihatyöt 
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ANNA-SOFIA SARPOLA

Pikkuhiljaa lämpenevät ke-
säkelit houkuttelevat pulah-
tamaan luonnonvesiin vilvoit-
telemaan. Pyhäjoella kesää 
viettävillä on hyvät puitteet 
uimisen harrastamiseen, sillä 
kunnan alueelta löytyy uima-
paikkoja jokaiseen makuun. 
Meren- ja joenrannat sekä 
kalliolouhokset eli montut tar-
joavat uimapaikkoja kaikenikäi-
sille. Pyhäjokinen Maija-Liisa 
Nordström on tyytyväinen 
kotikuntansa uimapaikkoihin. 
Innokas uimari kokee, että uin-
tiharrastus tekee hyvää niin 
mielelle kuin keholle. Samalla se 
on myös hyvää liikuntaa. 

 
Pyhäjoelta löytyy yksi vi-

rallinen uimaranta, joka on 
Pyhäluodon merenranta. Läm-
piminä kesäpäivinä onkin har-
vinaista, jos ranta ei kuhise 
ihmisiä. Merenranta on hyvä 
paikka varsinkin lapsiperheille, 
sillä pienten lasten on turval-
lista polskia rannan matalassa 
vedessä. Kesäpäivää voi Pyhä-
luodossa viettää loikoillen joka 
hiekalla tai kalliolla.

 
Tämän virallisen uimarannan 

lisäksi Pyhäjoen alueelta löytyy 
paljon epävirallisia uimapaikko-
ja. Paikoissa käydessä täytyy 
toki muistaa, ettei kunta ole 
vastuussa näiden kunnossapi-
dossa ja uiminen on aina omal-
la vastuulla. Uimiseen sopivia 
merenrantapaikkoja löytyy 
myös Yppäristä ja Parhalahdel-
ta. Yppärin merenranta löytyy 
Harmintieltä, Veteraanimajan 
luota. Parhalahdella on Kul-
taranta- niminen merenranta 
Hanhikiven tien varrella. Jos 
merenrannalta toivoo paljon 
omaa tilaa ja rauhaa, kannattaa 
käydä tutustumassa myös näi-
den kylien merenrantoihin. 

 
Joki on aina ollut pyhäjokisille 

tärkeä elementti. Nykyisin se 
on ehkä enemmän paikka, jos-
ta haetaan virkistystä ja niinpä 
sen varrella onkin tehty useita 
uimapaikkoja. Kielosaaressa 
leikkikentän läheisyydessä si-
jaitsee uimalaituri. Tämä paik-
ka sopii isommille lapsille, jos 
vaikkapa leikkien jälkeen haluaa 
pulahtaa jokeen. Samoin myös 
Kielosaaressa saunovat pää-
sevät helposti vilvoittelemaan. 
Uimapaikkoja löytyy myös Kit-
tipuhdosta ja Lepikosta, joka 
on Hourunkoskella penkkatien 
varressa. Myös Pirttikoskella 
on uimapaikkoja jokirannassa. 
Kuusiniemen sillan kupeessa on 
uimapaikka, jonka Pirttikosken 
kyläyhdistys on kunnostanut. 
Rannassa on laituri, wc, puku-
koppi sekä nuotiopaikka. Myös 
soutuvene on vapaassa käy-
tössä. Toinen uimapaikka Pirt-
tikoskella löytyy jokirannasta 
Helaakoskelta, penkkatien var-
relta. 

 
Lapsiperheen äiti Tiina Mat-

tila kertoo, että joessa on 
helppo käydä uimassa kesken 
touhujen. Varsinkin, kun kuu-
mina päivinä lapset haluavat 
uimaan useita kertoja päiväs-
sä, on perheen kätevä käydä 
uimassa Kittipuhdon rannassa, 
joka on lähellä heidän kotiaan. 
Joessa vesi on syvää, mutta 
isommat lapset osaavat jo uida 
ja pienemmillä on kelluke apu-
na. Merenrantaan perhe lähtee 
retkelle hellepäivinä, kun on 
enemmän aikaa. Kesän uima-
kausi jatkuu Mattilan mukaan 
vähintään koulujen alkuun asti. 
Tälle kesälle perheen lapset 
ovat jo heittäneet talviturkin. 
“Lapset aloittivat jo, mutta me 
vanhemmat odotellaan vielä ke-
sää”, Mattila kertoo. 

 
Pyhäjoella on myös kolme 

kalliolouhosta eli monttua. 
Rautiperän monttu on keskel-
lä Rautiperän liikunta-aluetta, 
pururadan varrella. Viirteen 

Luonnonvedet tarjoavat virkistystä pyhäjokisille

Oiva Raution ja Jussi Tuikkalan mielestä Viirteen monttu on hyvä paikka uimiseen sen kirk-
kaan veden ja hyppypaikkojen takia. 

 Pirttikosken kyläyhdistys on kunnostanut uimapaikan Kuusiniemensillan kupeeseen.

Pyhäluodon ranta on suosittu paikka viettää lämmintä kesäpäivää.

monttu sijaitsee 8-tien lähei-
syydessä noin 4 km Pyhäjoen 
keskustasta Kalajoelle päin. 
Yppärin montun löytää Gre-
kunperältä, Alavieskantien var-
resta. Montut ovat tyypillisesti 

nuorison suosikkiuimapaikkoja. 
Tämän todistavat myös kah-
deksannen luokan päättäneet 
Oiva Rautio ja Jussi Tuikkala. 
Pojat kertovat käyvänsä kesäi-
sin uimassa joka päivä, jos vain 

kelit sallivat. Ja ehdoton suo-
sikkipaikka heille on Viirteen 
monttu. Miksi tämä Viirteen 
monttu sitten on niin hyvä, 
vastaus tulee nopeasti: “Kirkas 
vesi ja hyvät hyppypaikat.” Po-
jille uimassa käynti on samalla 
myös sosiaalinen tapahtuma, 
sillä he kertovat tekevänsä ui-
mareissut aina kavereiden kes-
ken. Jos jotain parannettavaa 
paikassa olisi, pojat toivoisivat 
hyppytornia. Maija-Liisa Nord-
strömin mielestä taas Rautipe-
rän monttu on hyvä paikka käy-
dä uimassa: “ Siellä pääsee heti 
laiturin nokalta pulahtamaan, 
eikä tarvitse kävellä pitkästi 
niin kuin merenrannassa.” Rau-
tiperä tarjoaa hyvät puitteet 
myös avantouinnille, joka kuu-
luu Nordströmin harrastuksiin. 

 
Pyhäjoen uimapaikkojen kun-

to on oletettavasti hyvä, sillä 
kaikki haastateltavat ovat tyy-
tyväisiä niihin. Pidetään myös 
tämän kesän uimareissuilla 
siisteys ja maltti mukana! Jos 
lähiranta alkaa kesän mittaa 
kyllästyttää, aina voi lähteä 
tutustumiskierrokselle itselle 
uusille uimapaikoille. 
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Luonnonvedet tarjoavat virkistystä pyhäjokisille

 Pirttikosken kyläyhdistys on kunnostanut uimapaikan Kuusiniemensillan kupeeseen.

Kuvaaja: Tiia Keskinen
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VEERA RÖYTTÄ

 
Kesän alussa Tampere ja 

kaupungin pölyt jäävät taakse, 
kun Eero Karjaluoto suuntaa 
takaisin juurilleen Yppäriin. 
Ulko-Harmissa sijaitseva kesä-
mökki kutsuu entisen Tiehal-
linnon pääjohtajan viettämään 
kesäpäiviä meren äärelle. Kym-
menettä vuottaan eläkkeellä 
olevalla Karjaluodolla onkin 
nykyään rattoisasti aikaa mök-
keillä aina pitkälle syksyyn 
saakka. Vuodesta toiseen ta-
kaisin Yppäriin houkuttelevat 
rakkaat lapsuudenmaisemat 
ja tiivis mökkiläisten yhteisö. 
Tuttujen ja sukulaisten ta-
paaminen sekä meren äärellä 
rauhoittuminen ovat eläkepäi-
vistä nauttivalle Karjaluodolle 
tärkeitä asioita. 

 
Vuonna 1943 syntynyt Kar-

jaluoto oli vasta 12 -vuoti-
as, kun hän muutti Yppäristä 
Kalajoelle oppikouluun. Vii-
konloppuisin ja kesäisin hän 
tuli käymään kotona, mutta 
aloilleen hän ei ehtinyt aset-
tumaan, sillä seuraavaksi tie 
vei jo takaisin Kalajoelle lu-
kioon. Lukion jälkeen matka 
jatkui luontevasti Oulun yli-
opiston teknilliseen tiedekun-
taan. Siellä Karjaluoto opiskeli 
rakennusinsinööriksi ja pian 
valmistuttuaan meni myös 
naimisiin. Oulusta nuoripari 
muutti Karjaluodon työn pe-
rässä Tampereelle, missä he 
edelleen yli 30 vuoden jälkeen 
viihtyvät mainiosti - tosin välil-
lä on käyty mutkia muuallakin. 

 
Elämäntyönsä Karjaluoto 

teki alusta loppuun saakka 
samassa työpaikassa, entisel-
lä Tielaitoksella. Paikalleen 
hän ei kuitenkaan jämähtä-
nyt, sillä vuosien varrelle on 
mahtunut erittäin monenlai-
sia työtehtäviä aina teiden 
suunnittelusta johtotehtäviin 
saakka. Myöskään eläkkeelle 
siirryttyään Karjaluoto ei ole 
jäänyt toimettomaksi: lukui-
sia harrastuksia löytyy sekä 

Kesämökillä aika kuluu pienten askareiden 
parissa

 Kesäasukas Eero Karjaluoto nauttii mökkirantansa maisemista. 

Kuvaaja: Veera Röyttä

Tampereelta että Pyhäjoelta: 
“Tampereella kuulun senio-
rikuoroon, joka harjoittelee 
viikoittain. Myös vaimoni on 
laulanut koko ikänsä.” Kuo-
rotoiminnan lisäksi murto-
maahiihto on yksi suosikki-
harrastuksista, ja eri kerhojen 
säännölliset kokoontumiset 
tuovat eloa arkipäiviin kau-
pungissa.

 
Mökille Karjaluoto matkus-

taa junalla ja bussilla. Enim-
mäkseen aika Yppärissä kuluu 
yksin tai vaimon kanssa, mutta 
joka kesä myös Karjaluodon 
pojat perheineen tulevat käy-
mään. Silloin käytetään asun-
tovaunua  lisämajoitustilana. 
“Mökillä kuluu vuodessa noin 

neljä tai viisi kuukautta. Syk-
sylle asti tulee oltua täällä”, 
Karjaluoto laskeskelee. Ajan 
hän saa kulumaan tekemällä 
erilaisia pikkuaskareita: “Ka-
lastelua, puuhommia, taimikon 
raivausta ja syksyllä hirven-
pyyntiä Yppärin hirviporukas-
sa. Lisäksi vain ihmettelen ja 
katselen ympärilleni.” Kalas-
tusta ja metsästystä innokas 
luontoihminen on harrastanut 
niin kauan kun vain kykenee 
muistamaan. Kalansaaliista 
perhe laittaa kesäisin yhdessä 
ruokaa. 

 
Meri ja sen eri muodot ovat 

Karjaluodolle yksi tärkeimmis-
tä asoista Pyhäjoella. “Meri 
on todella hieno ja se kiehtoo 

minua. Joskus se on niin hem-
peä ja tyyni, kun taas joskus 
aivan päinvastainen rajumyrs-
kyn aikaan.” Kun mökkipihaan 
ajaessaan pystyy haistamaan 
meren tuoksun ja tuntemaan 
sen raikkauden, tietää ole-
vansa perillä. Jo Karjaluodon  
varhaisiin muistoihin lapsuu-
desta liittyy olennaisesti meri: 
“Silloin pystyi liikkumaan to-
della vapaasti. Veneilin paljon 
merellä soutuveneellä ja usein 
kotona käytiin vain syömässä 
ja nukkumassa. Kirkonkylällä ei 
paljon käyty. Yppäristä löytyi 
kaikki, mitä tarvitsi. Kauppoja-
kin oli useampia.”

 
Karjaluoto kertoo jo huo-

manneensa Hanhikiven ydin-

voimalaprojektin vaikutukset 
Pyhäjoelle: “Se on selvä lisä-
ruiske tänne ja tuo elinvoimaa 
kuntaan. Monet yrittäjätkin 
ovat jo uskaltaneet lähteä liik-
keelle.” Hänen silmiinsä Pyhä-
joen tilanne näyttää tällä het-
kellä hyvältä. Nyt kun lähes 
puolet vuodesta kuluu Poh-
jois-Pohjanmaalla, onko suun-
nitelmissa jossain vaiheessa 
tänne pysyvästi siirtyminen? 
Tähän Karjaluodolla on selkeä 
vastaus: “Tampereella ovat 
harrastukset ja ystäväpiiri. 
Toistaiseksi siis siellä pysy-
tään.”

 
Juhannus on Karjaluodol-

le aivan erityinen päivä, jota 
vietetään joka vuosi koko 

perheen kesken. Perinteek-
si ovat muodostuneet iloiset 
juhannustanssit Karjaluoto-
jen mökin terassilla. Silloin 
ilta on täynnä laulua ja tans-
sia. “Vaimo soittaa haitaria ja 
poika kitaraa. Mökkinaapurit 
tulevat mukaan, ja parhaim-
millaan paikalla on ollut kolmi-
senkymmentä henkilöä.” Tänä 
vuonna terassitanssit taitavat 
kuitenkin jäädä väliin, sillä 
suunnitelmissa ovat tuttavan 
80-vuotisjuhlat Yppärin vete-
raanimajalla. Joka tapauksessa 
juhannuksena ollaan liikekan-
nalla ja käydään tervehtimässä 
naapureita, sekä totta kai syö-
dään hyvin ja saunotaan. 
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Kastettu: Aarni Onni Johan-
nes Pärkkä

Kuollut: Tyyne Katarina Luo-
to e Tornberg  Pohjankylältä 95 
v 4 kk 18 pv

Tapani Samuli Höglund Ete-
länkylältä 29 v 10 kk 3 pv 

Messu su 18.6. klo 11. Kon-
firmaatio.

Juhannusviikolla keitetään 
juustokeittoa lähetystyön 
hyväksi. Astioita voi tuoda 
seurakuntatalolle maanantaina 
19.6. ja tiistaina 20.6. klo 9.30 
- 15.30. Astian kanteen lappu, 
jossa nimi ja litramäärä. 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.

Messu juhannuspäivänä 24.6. 
klo 10. 

Sanajumalanpalvelus su 
25.6. klo 10. Lähetyskahvila.

Kotiseutulaulujen ja hengellis-
ten kansanlaulujen ilta ke 28.6. 
klo 19 Kielosaaren kahviossa. 
Vapaaehtoinen kahviraha.

Kotiseutupäivä ja 50-vuot-
ta sitten ripille päässeet (v. 
1967) kutsutaan yhteiseen 
jumalanpalvelukseen kotiseu-
tupäivänä su 2.7. klo 10. Juma-
lanpalveluksen jälkeen ruokailu 
srk-talolla, kotiseutujuhla An-
nalassa klo 13.

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.

Rantaleiri Veteraanimajal-
la ma 31.7. - pe 4.8. Ohjelmaa 
päivisin klo 9.30 – 15.30  mm. 
askartelua, pe¬lejä, seikkailua 
ja uintia. Ota ui¬makamppeet 
ja omat eväät mu¬kaan. Alaikä-
raja syksyllä kouluun menevät ja 
yläikäraja kuudennel¬ta luokal-
ta päässeet. 

Hinta 30€ (sis. kyydin ja 
materiaa¬lit). Linja-autokyydi-
tyksen ai¬kataulu: Pirttikosken 
koulu 8:45, Parhalahden koulu 
8:55, Kirkon¬kylän vanha Shell 
9:05, Yppärin Neste 9:20, Ve-
teraanimaja 9:30. Paluumatkal-
le lähdetään 15:30. 

Sitovat ilmoittautumiset viim. 
30.6. puh. 040 359 6104 tai 
r iikka.ylikauppila@pyhajoki.
fi   Leirille mahtuu 45 leiriläis-
tä ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Il¬moittautuneille lähetetään 
lasku ja leirikirje, jossa tarkem-
pia oh¬jeita. Järj. Vapaa-aikatoi-
mi, 4H-yhdistys ja seurakunta.

Hautausmaalla liikkumises-
sa pyydämme huomioimaan 
vanhaa hyvää käytäntöä: 

Moottoriajoneuvoliikenne ja 
pysäköinti on sallittua vain sil-
le erikseen osoitetuilla alueilla. 
Muilla alueilla moottoriajoneu-
voa saa käyttää vain ruumiin tai 
hautamuistomerkin kuljettami-
seen taikka välttämättömään 
huoltoajoon. 

RY:
Seurat su 18.6. klo 13 Yppä-

rin rukoushuoneella, Matti Pah-
kala, Esko Isopahkala.

Kesäseuraradio alkaa 28.6. 
lähettää ohjelmaa tauotta 31.7. 
saakka, taajuudet Raahe 96,6, 
Haapavesi 90,8, Sievi 106,8. 
Tarkempaa tietoa srk.fi tai su-
viseurat.fi

www.pyhajoenseurakunta.fi 
  Kirkkoherranvirasto p. 08-

433 119. Avoinna kesällä kes-
kiviikkoisin klo 12- 16.  Tar-
vittaessa voitte ottaa yhteyden 
papistoon: kirkkoherra Jukka 
Malinen p. 040 505 0016 tai 
seurakuntapastori Olli Luhta-
sela p. 050 328 8107. Kirkko, 
seurakuntatalo, kirkkoherranvi-
rasto, taloustoimisto ja Sarpat-
ti sijaitsevat kaikki osoitteessa 
Vanhatie 27, 86100 Pyhäjoki.

HELLUNTAISEUR AKUN-
NAN TIEDOITE:

Hengellisten laulujen ilta Kie-
losaaren leirintäalueen kahvios-
sa sunnuntaina 18.6. klo 18.00.
Olet sydämellisesti tervetullut 
yhdessä laulamaan,lauluryhmä 
Haukiputaalta,kahvitarjoilu.  

Yhteislauluilta Kielosaaren 
leirintäalueen kahviossa sun-
nuntaina 18.6. klo 18.00.
Tervetuloa!Kahvitarjoilu!

Juha Laukkanen / Nukketeatteri Sytkyt esittää

KOLME KARHUA

ma 26.6. klo 12.30 ja 14.00 kirjastossa, Ruukintie 1

Vapaa pääsy

Tervetuloa koko perheellä

Annalantie 20
Keskiviikkona 12. heinäkuuta
* kello 12-18 Annalaan vapaa pääsy
* kello 12-18 Museokahvila tuvassa 4H-nuoret pitää, käteismaksu
* Jaanan Hämäläisen valokuvastudio, Jaanan puhelin 0404144512
* kello 13-15 Marsuharrastus,
Katja Orajärvi-Kotikangas kertoo marsuharrastuksesta
* kello 14-17 Hevosajelua,
Heikki Saukko ja Koda (maksuton)
* kello 15, 16 ja 17 Frisbeegolfradalla opastusta ja matalan kynnyksen 

kierroksia (maksuton)
* Kirjoja myynnissä ym. Käteismaksu!
* Peräkonttikirppis parkkipaikalla tai oma pöytä parkkipaikalle
Tervetuloa

POP UP-tapahtuma Annalassa

Lähimmäiskahvit ja ruoanjako
 

juhannusviikon tiistaina 20.6. klo 13 Iltaruskossa, 
Pappilantie 3. Pakasteruokaa ja leipää ruoka-apua 

tarvitseville. Oma kassi mukaan. Alkuhartaus.

Tervetuloa!

järj. Pyhäjoen seurakunta ja Helluntaiseurakunta

Päivystys/ Vesivuodot
040 359 6094

Pyhäjokisuun Vesi Oy 
Kuntatie 1 
86100 PYHÄJOKI 
vesi.oy@pyhavesi.fi
www.pyhavesi.fi

Vesihuoltoa 60 vuoden kokemuksella

Kiitos muistamisesta lakkiaispäivänäni!

Jeremia Toppari

Pyhäjoen lukioon valitut 2017
Pyhäjoen lukioon on valittu 30 uutta opiskelijaa.

Alla on lista niistä, ketkä ovat antaneet julkaisuluvan

Autio Maria
Eskola Venla
Halunen Iida
Impola Aliisa
Impola Venla

Kivimäki Meeri
Korpela Nea

Korpela Oona
Luimula Tuuli
Mattila Elina
Pietilä Jenna
Pisilä Oona

Raitanen Milja
Rautakoski Matti

Råman Daniel
Sarpola Karim
Sarpola Matti
Similä Olga
Sipilä Sofia

Soronen Katariina
Suhonen Reetta
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