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Taiteilijana saa aina oppia lisää
JENNY TIIKKAJA

 
Niina Kestilä on 38-vuotias 

Pyhäjoelta kotoisin oleva ku-
vanveistäjä ja taidemaalari. Hän 
asuu tällä hetkellä Pyhännällä, 
mutta viettää suurimman osan 
ajastaan entisessä kotikaupun-
gissaan Kajaanissa. “Elämäni 
on edelleen aika pitkälti siellä; 
työhuone, harrastukset, kaverit 
ja opetustyöt”, Kestilä kertoo. 

Vapaa-ajallaan Kestilä lukee 
paljon. Hän harrastaa myös 
aikidoa yleensä 4-6 kertaa vii-
kossa sekä lisäksi hieman iaidoa 
eli japanilaista miekanvetoa. 
Kestilä kertoo kamppailun ole-
van tärkeä osa elämäänsä.

Kestilä on piirtänyt, maalan-
nut ja tehnyt käsitöitä lapsesta 
asti ja vanhemmat antoivat hä-
nelle siihen hyvät mahdollisuu-
det. Valmistuttuaan peruskou-

lusta Pyhäjoella vuonna 1995, 
hän lähti Limingan Taidekou-
luun viettämään niin sanottua 
välivuotta. Siellä Kestilä kertoo 
kuitenkin huomanneensa nope-
asti, että pelkkä taiteen harras-
taminen ei riitä vaan hän haluaa 
tehdä sitä työkseen. “Siitä läh-
tien taide on ollut elämäni tär-
keimpiä asioita”, summaa Kesti-
lä. Limingan Taidekoulun jälkeen 
hän pääsi opiskelemaan Imatran 
taideoppilaitokseen kuvataitei-

lijaksi. Siellä hän opiskeli vuo-
det 1996-2000. Sen jälkeen 
hän on suorittanut kuvataiteen 
erikoistumisopinnot (60 opin-
topistettä) Lahden Taideinsi-
tuutissa (AMK) ja opiskellut 
vuoden verran rakennusrestau-
rointia Ikaalisten käsi- ja taide-
teollisuusoppilaitoksessa. Nyt 
viimeisimpänä Kestilä on opis-
kellut rakennuskonservointia. 
“Ehkä joskus saan suoritettua 
muutaman puuttuvan kurssin 

KU VA : R E I J O H AU K I A

Kuvassa Niina Kestilän teos: Polulla. 

Niina Kestilän Labyrintti.KU VA : R E I J O H AU K I A

KU VA : R E I J O H AU K I A

Seinäjoen ammattikorkeakou-
luun ja valmistun rakennuskon-
servaattoriksi”, hän tuumii.

Kestilän mukaan parasta tai-
teilijana olemisessa on mahdol-
lisuus itseilmaisuun sekä se, että 
ei ole koskaan valmis vaan aina 
riittää oppimista. Työ on myös 
hyvin monipuolista.”Yleensä 
minulla on sarjallinen teoksia 
tekeillä, eli en tee yhtä teosta 
alusta loppuun ja sen jälkeen 
aloita uuden teoksen tekemis-
tä”, Kestilä kertoo. Se kuinka 
kauan yhden työn valmistumi-
nen kestää, riippuu paljon teok-
sen koosta ja tekniikasta. Työ-
hön kuuluu myös näyttelyiden 
pitäminen. Hän pyrkii pitämään 
yksityisnäyttelyn vuosittain 
sekä sen lisäksi hän osallistuu 
ryhmä-ja yhteisnäyttelyihin. 
Kestilä kertoo osallistuneensa 
taideopintojensa aikana myös 
yhteisnäyttelyyn Venäjällä, 
mutta ei muuten ole hakeutu-
nut aktiivisesti ulkomaille, koska 
veistosten roudaaminen ympäri 
Suomeakin on jo tarpeeksi työ-

lästä.

Kestilän seuraava yksityis-
näyttely nimeltään Labyrintti 
tulee olemaan Pyhäjoen pääkir-
jastolla 4.7-28.7. Kuten näyt-
telyn nimikin jo kertoo suurin 
osa näyttelyn teoksista on ai-
heeltaan labyrintteja. “Täysin 
erilaisia teoksia verrattuna ai-
kaisempaan tuotantooni niin ai-
heeltaan kuin toteutukseltaan-
kin”, Kestilä kertoo. Näyttelyn 
teokset hän on koonnut pie-
nistä vanerinpaloista, jotka on 
liimattu puulevylle tai vanerille. 
Kestilä on käyttänyt teoksissa 
monenlaisia pintakäsittelyme-
netelmiä. 

Kestilä on ammattitaiteilija, 
joten hänen teoksiaan on myös 
myytävänä. Hänen teoksiaan 
voi ostaa näyttelyistä, mutta 
myös taiteen nettikaupoista, 
kuten esimerkiksi Taikosta ja 
Taideovesta.
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Annalan kotiseutumuseo

Avoinna pe 4.8. saakka: 
ma-pe 12-18 
la-su 12-16

Annalantie 20

22 rakennusta, 8000 esinettä

Vapaa pääsy

Tervetuloa

JYRKI TAKALA

Tiistaina 20. kesäkuuta Gre-
kulan linja-auto täynnä Py-
häjoen Wirran juoksijoita ja 
huoltajia lähti kohti Oulua, 
jossa järjestettiin junioreiden 
Pohjois-Pohjanmaan mesta-
ruuskisat viestijuoksussa. Wir-
rasta saatiin mukaan yhteensä 
13 joukkuetta. Juoksijoiden 
matkaeväät oli sponsoroinut K-
Market Eväskontti.

Nuorimmat juoksijat olivat 
vuonna 2011 syntyneitä. Kaik-
ki alle 9-vuotiaat kilpailivat 
samassa sarjassa lajeinaan 8 x 
40 metrin sukkulaviesti seka-
joukkueilla sekä 4 x 400 metrin 
viesti tytöille ja pojille erikseen. 

Tyttöjen 4 x 400 metrin jouk-
kue juoksi pronssille kokoonpa-
nolla Susa Kallio, Helmi Pisilä, 
Inni Mattila ja Annika Paa-
vola. Poikien 4 x 400 metrillä 
joukkue Anttu Ylikangas, Roni 
Juola, Jere Luoma ja Kari-Pek-
ka Matero sai niin ikään prons-
sia. Sukkulaviestissä Wirralla oli 
kaksi 8-henkistä joukkuetta ja 
tyttöjen pitkässä viestissä toi-
nenkin joukkue.

Alle 11-vuotiaiden tyttöjen 
sarjassa Wirralta oli mukana 
kaksi joukkuetta niin 4 x 50 
metrin kuin 4 x 600 metrin 
viestissäkin. Alle 11-vuotiai-
den poikien sarjassa Wirrasta 
oli yksi joukkue molemmissa 
viesteissä. Näiden sarjojen pi-
kaviestejä varten harjoiteltiin 

kapulavaihtoja ja paikan päällä 
vaihdot sujuivatkin yllättävän 
hyvin. 11-vuotiaiden joukku-
eista lähimmäksi mitalisijoja 
ylsi tyttöjen pikaviestijoukkue 
(Saara Rahlan, Iina Mattila, 
Iris Viljamaa ja Nea Kallio), 
joka jäi pronssista noin puoli-
toista sekuntia.

Alle 15-vuotiaiden tyttöjen 
4 x 80 metrin aitajuoksuvies-
tissä hopealle juoksivat Henna 
Huiskonen, Hilla Koivukan-
gas, Sofiia Westerlund ja Min-
ja Kalliokulju. Tyttöjen aita-
viestijoukkue pääsi tekemään 
seurahistoriaa, sillä tämä oli 
ensimmäinen kerta, kun Wirran 
joukkue osallistui aitajuoksu-
viestiin. Tytöt juoksivat samalla 
juoksujärjestyksellä myös 4 x 

100 metrin viestin, jossa kärki-
joukkueet pitivät todella kovaa 
vauhtia. Minja kiri viimeisellä 
osuudella yhden joukkueen ohi 
ja toi kapulan maaliin viidente-
nä.

Viestijuoksuissa sijoitus ja 
tulos eivät kuitenkaan aina ole 
niitä tärkeimpiä asioita. Joukku-
eena kilpaileminen, yhteishenki 
ja yhdessäolo tekevät viestiki-
soista ainutlaatuisia tapahtumia 
yleisurheilussa. Tämä oli monil-
le mukana olleista ensimmäinen 
isompi kilpailu, johon he osallis-
tuivat. Toivottavasti kaikille jäi 
kisareissulta mukavia muistoja!

Wirtalaisia Oulun viestikisoissa

Wirran sukkulaviestijoukkue lähtövalmiina radalla 2. 

Kotiseutupäivä
Sunnuntaina 2. heinäkuuta

Klo 10.00 Jumalanpalvelus kirkossa, saarnaa Olli Luhtasela, 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 Kotiseutuyh-
distyksen 30-vuotisjuhla. Juhlapuhe: Suomen kotiseutuliiton toiminnanjohtaja 
Riitta Vanhatalo, Maikki, Seelarit, Pauha-Maijan / Pauha-Matin julkistaminen 
ym. Kahvitarjoilu

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

Klo 16.00 Annalassa Pyhäjoen Näyttelijät esittää Kolmen Töräpään tarinan. 
Käsikirjoitus Jukka Partanen, ohjaus Sari Jaatinen / Raahe-opisto.

Liput: 15 €/12 € /5 €

Tervetuloa viettämään kotiseutupäivää Pyhäjoelle

Järjestää kunta, seurakunta ja järjestöt

KESÄRETKI 

Ähtäriin ym. 29-30.7.2017
( Keskikylältä lähtö Klo.7.) 
Tiedustelut / ilmoittautuminen 
viimeistään 13.7 mennessä. 
Puh: 471124 / 040-7283829

Liminkakylän Kylätoimikunta 
KU VA : R A I N O PELTO N I E M I



                                                                                                                                           P y h ä j o e n  K u u l u m i s e t  –  1 . 7. 2 0 17 sivu 3

Parhalahtipäivä 
täytti odotukset! 
Järjestäjien arvion mukaan tapahtumassa oli 
jopa tuhat kävijää. Upea sää, iloisia ihmisiä ja 
hyvää ohjelmaa!

KU VA : I L K K A PA R H A N I E M I

KU VAT: H E I N I  K IT T I L Ä

Pihakirppis

Jokikartanon palvelukeskuksessa, 
Pajahaantie 6, Pyhäjoki
Torstaina 27.7. klo 14-17.
Myyntipaikka maksuton, oma pöytä 

mukaan.
Ilmoittautumiset 19.-21.7. klo 8-11 Pia 

Känsäkoskelle: 0401357862, pia.kansa-
koski@ras.fi

Tervetuloa myymään ja ostoksille

Pe 28.7. klo 18 Kielosaaressa, 
Vanhatie 73

Eija Martinmäki (harmonikka), Sakari Viir-
ret (laulu ja kitara), Jukka Kesti (rummut) ja 
Pekka Joensuu (bassokitara)

Vapaa pääsy

Tervetuloa

Yhteislauluja 
Seelareiden tahtiin

Oravaisten metsäautotien osakkaiden 

YLEINEN TIEKOKOUS 

Pidetään maanantaina 17.7.2017 klo 
18.00 Parhalahden koululla, osoite Par-
halahdentie 68, 86110 Parhalahti. 
Kokouksessa käsitellään tiehoitokunnan 

tilit sekä Kohmelon tilan pyytämä tien-
käyttöoikeus. Lisäksi päätetään tien hoi-
totoimenpiteistä sekä sääntöjen määrää-
mät asiat.

Tervetuloa!

Parhalahtipäivillä 10.6.2017 EA-laukun voitti 
Mari Korpela ja arpakorin Sulo Niemi. Onnea 
voittajille! Kiitos arpoja ostaneille ja toimin-
taamme tukeneille.

SPR Pyhäjoki
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Punamultaa keitetään

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

Myydään asiakkaiden omiin astioihin.

Tervetuloa tutustumaan

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

HEINI KITTILÄ

Tuula Törmäkangas on ollut 
Pyhäjoen hautauspalvelun yrit-
täjänä vuodesta 1995. Kun as-
tuu sisään liikkeeseen ei voi olla 
huomaamatta kukkia, lahjatava-

roita ja kortteja. Hautauspalve-
luiden lisäksi liikkeessä suorite-
taan vaativatkin floristin työt 
ja kukkia sidotaan tilaisuuteen 
kuin tilaisuuteen. Leikkokukkien 
lisäksi myytävänä on ruukku-
kukkia ja kukkatarvikkeita.

Tuula Törmäkangas on synty-
nyt Pyhäjoella. Hautauspalve-
lua hän tarjoaa Pyhäjoen lisäksi 
Oulaisissa. Loppukesällä on 
hiljaisempaa, joten silloin yrit-
täjällä on mahdollisuus pitää 
lomaa, mutta ennakkotilaukset 
toimitetaan asiakkaille ja hauta-

uspalvelu päivystää tauotta.

-Täältä voi tilata myös hauta-
kivet ja niiden entisöinnit, Tuula 
muistuttaa.

Havelvi Oy on toiminut Pyhäjoella 
jo 22 vuotta

KU VAT: H E I N I  K IT T I L Ä

Tuula Törmäkangas on Pyhäjoen hautauspalvelun yrittäjä.

JENNY TIIKKAJA

Rippikoulu kuuluu suomalai-
seen nuorisokulttuuriin hyvin 
vahvasti. Rippikoulun tavoit-
teena on, että nuorta autetaan 
löytämään oma uskonsa sekä 
oma paikkansa seurakunnassa. 
Noin 90% Suomen nuorista käy 
rippikoulun. Pyhäjoen nuorista 
laskettuna luku on vielä suu-
rempi. Pyhäjoella rippikouluun 
osallistuvat tuntevat yleensä 
toisensa etukäteen koulusta, 
mutta suurissa kaupungeissa 
ei näin välttämättä ole, koska 
nuoria on enemmän ja heidät 
pitää jakaa useisiin ryhmiin. 

 Pyhäjokinen Ella Mikkonen 
konfirmoitiin monen muun py-
häjokisen nuoren tavoin 18. 
kesäkuuta. Mikkonen kertoo 
olleensa heti varma, että halu-
aa käydä rippikoulun. Syitä tä-
hän olivat ne, että rippikoulun 
käytyä on mahdollista mennä 
naimisiin kirkossa sekä ryhtyä 
kummiksi. Pyhäjoella käytössä 
on niin sanottu leiririppikoulu. 
Leiri kesti tänä vuonna kuusi 
päivää ja se pidettiin Pikku-
Syötteellä. “Leiri olikin varmaan 
parasta rippikoulussa”, Mikko-
nen tuumii. Hän myöntää, että 

Rippikoulu on edelleen nuorten suosiossa

oli aluksi ennakkoluuloinen 
leirin suhteen, mutta loppujen 
lopuksi leirillä olikin oikein mu-
kavaa. Hän kertoo leirillä olleen 
paljon yhteistä tekemistä, joka 
olikin hänen mielestään parasta 
koko leirillä.

Rippikouluun kuuluu myös 
tiettyjen rukousten ja siunaus-
ten ulkoa opetteleminen. Niitä 
on yhteensä kahdeksan. Mikko-
nen kertoo olettaneensa, että 
ulkoa opeteltavia tekstejä olisi 
enemmän. Hänen mielestään 

niitä ei kuitenkaan ollut liikaa 
vaan sopivasti.

Konfirmaatiota pidetään rip-
pikoulun päätösjuhlana, mutta 
rippikoulun voi käydä myös 
osallistumatta konfirmaatioon. 
Konfirmaatio antaa oikeudet 
kummina toimimiseen ja itse-
näisesti ehtoolliselle osallistu-
miseen. Tänä vuonna Pyhäjo-
ella konfirmoitiin 29 nuorta. 
Ella Mikkonen ei jännittänyt 
konfirmaatiota etukäteen, mut-
ta kertoo paikan päällä kirkossa 

jännittäneensä hieman. Yleensä 
konfirmaation jälkeen nuoren 
kotona järjestetään rippijuhlat, 
joihin kutsutaan sukulaisia ja 
kummeja. “Minun juhlani eivät 
olleet mitkään suuren suuret, 
mutta eivät mitkään pienet-
kään”, Ella Mikkonen kertoo.

Mikkosen mukaan rippikoulu 
kokonaisuudessaan oli mieleen-
painuva ja mukava kokemus. 
Hän suosittelee rippikoulun 
käymistä jokaiselle nuorelle.
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JENNY TIIKKAJA

Marianne Kuoppala, 17, 
astuu hevostallinsa ovesta si-
sään. Talli sijaitsee Ruukissa 
Mariannen sedän ja isoveljien 
maatilalla. Tuuli humisee puissa 
ja voi kuulla koiran haukunnan. 
Koira on Mariannen yksivuotias 
saksanpaimenkoira Demo. Vie-
reisessä tarhassa lämminveri-
ruuna Mysti ja suomenhevosori 
Larsten - Mariannen ja hänen 
isoveljensä Henrin hevoset - 
leikkivät. 

“Aloitin ratsastamisen sään-
nöllisesti kun olin neljännel-
lä luokalla. Ensimmäinen talli, 
jossa kävin sijaitsee Virossa, 
Tallinnan lähellä ja paikan nimi 
on Kukrumäe Ratsatalu. Siellä 
ratsastin ensimmäiset kolme 
vuotta”, Marianne kertoo. Hän 
aloitti ratsastuksen, koska  hän 
on aina pitänyt hevosista. 

Oman hevosensa Marianne sai 
“yllätyksenä” lokakuussa 2013. 
Marianne näytti isälleen Mystin 
myynti-ilmoitusta ja, koska hä-
nen isänsä oli työmatkalla siellä 
missä Mysti silloin asui, hänen 
isänsä oli salaa Mariannelta käy-
nyt katsomassa sitä. Kun Mari-
annen isä tuli kotiin, hän käski 

Hevosenomistajan arkea
Mariannen käydä katsomassa 
auton peräkonttiin. Sieltä pal-
jastui paljon hevostarvikkeita. 
Sitten hänelle kerrottiin, että 
seuraavan viikon keskiviikkona 
hänelle haetaan oma hevonen 
Mysti kuudensadan kilometrin 
päästä. 

“Hevosen hoitaminen on tosi 
monipuolista, mutta osittain 
myös hieman haastavaa hom-
maa. Varsinkin, jos esimerkiksi 
pitää kantaa painavia purupaa-
leja paikasta toiseen. Kuitenkin 
on paljon hyvä puolia, koska 
silloin voi unohtaa kaiken muun, 
kun pitää keskittyä juuri siihen 
työhön mitä tekee. ”, Marianne 
kuvailee. Ensimmäiseksi tallil-
la Marianne siivoaa hevosten 
karsinat, laittaa ruoat ja kantaa 
vedet. Jos aikaa on tarpeeksi, 
hän harjaa ja liikuttaa Mystiä. 
Jos Mariannella on reilusti aikaa 
hevosten hoitamiseen - eikä hä-
nellä ole kiire esimerkiksi koulu-
töitä tekemään - hän saa tehtyä 
kaikki tallityöt itse, eikä silloin 
tarvitse apua mihinkään.

“Hevosen omistaminen ei ole 
niin helppoa kuin luulisi. Esi-
merkiksi, kun hevonen sairastuu 
tai muuten vain tarvitsee eläin-
lääkäriä pikaisesti. Myös ajan 
kanssa on joskus ongelmia, kos-

ka lukio vie kouluvuoden aikana 
paljon aikaa. Jos en itse pääse 
hoitamaan hevosia, isoveljeni 
hoitaa ne.”, Marianne kertoo. 
Kesällä Mariannella on enem-
män aikaa treenata hevosia.

Hevoseen uppoaa myös pal-
jon rahaa. Jos hevonen tarvit-
see eläinlääkäriä, menee siihen 
paljon rahaa. Myös varusteita 
pitää uusia välillä ja nekään 
eivät ole kovin halpoja. Myös 

kaikki hevosten lisäravinteet ja 
kengitykset vievät rahaa.

Kun Marianne lähtee illalla 
tallilta hän menee berninpai-
menkoiransa Mozartin kanssa 

lenkkeilemään. Lisäksi hän va-
paa-ajallaan kuuntelee musiik-
kia ja näkee kavereitaan.

Useimmat meistä osaavat 
arvostaa vanhaa tavaraa. Van-
hempi väki teki niin olosuhtei-
den pakosta, sillä lähes kaikki 
tavarat käytettiin loppuun – 
alueellamme lähes aina pakon 
sanelemana. Vanha ja kunnos-
tettu rakennus on silmän ilo, jos 
sellaisen satumme jossakin nä-
kemään. Entisen säilyttäminen 
on yksi kotiseututyön osa.

Kukapa ei tietäisi Annalaa, 
Pyhäjoen kotiseutumuseota! 
Annalasta päätettiin tehdä mu-
seo 1950-luvulla. Vanhainko-
diksikin rakennuksia kaavailtiin, 
mutta innokkaan kotiseutumie-
hen Kalle Tirilän ansioita oli, 
että Annalasta tuli museo. Kun-
nan kulttuuri- ja kotiseutulau-
takunnan uutterat jäsenet Ti-
rilän johdolla keräsivät esineet 
museoon ja vaalivat paikallisia 
perinteitä.

Mutta ajat ovat muuttuneet: 
Nykyisen sivistyslautakunnan 
hoidettavana ovat kouluasioi-
den lisäksi kulttuurin monet 
asiat.

Vuonna 1949 perustettiin 
Suomen Kotiseutuliitto koti-
seututyön keskusjärjestöksi. 
Kotiseutuliitto on paikallisuu-
den puolestapuhuja. Se ke-
hittää kotiseututyötä ja vaalii 
kulttuuriperintöä. Pyhäjokialu-
een Kotiseutuliitto perustet-
tiin vuonna 1963. Pyhäjoel-
la innostuttiin vasta vuonna 
1987 perustamaan paikallinen 

kotiseutuyhdistys. Perusta-
miskokous oli 17. marraskuuta. 
Ensimmäiseen johtokuntaan 
kuuluivat puheenjohtajana Yrjö 
Illikainen ja jäseninä Annikki 
Halunen, Eero Kangas, Marja-
Riitta Keskitalo, Mirja Koske-
la, Elsa Kukka, Aaro Leipälä, 
Marja Peltoketo ja Eila Smo-
lander. Puheenjohtajina ovat 
myöhemmin olleet Aino He-
laakoski ja Päivi Pyhäluoto. 
Sihteereinä ovat toimineet Eila 
Smolander, Marja-Riitta Kes-
kitalo, Annikki Halunen, Raija 
Korpela ja Marko Vaarala.

Kotiseutuyhdistys tekee va-
paaehtoistyötä yhteisen koti-
seutumme hyväksi. Kotiseudun 
kulttuurin, perinteiden sekä 
kotiseutuhengen vaalimisen li-
säksi kaikenlainen kotiseudun 
kehittäminen ja elinympäristön 
laadun parantaminen kuuluu 
kotiseutuyhdistyksen keskei-
siin tehtäviin. Siihen työhön 
tarvitaan jokaista pyhäjokista 
– täällä nyt asuvaa, täältä pois 
muuttanutta ja tänne kenties 
tulevaisuudessa muuttavaa. 

Vuosien saatossa Pyhäjoen 
Kotiseutuyhdistys on ollut mo-
nessa mukana: Uuden vuoden 
vastaanotot ilotulituksineen, 
kirkkolaiva kirkkoon Aaro Lei-
pälän aloitteesta, monet tori-
tapahtumat, punamullankeitot, 
kotiseuturetket, näyttelyt, koti-
seutuarkiston keruu ja tallenta-
minen. Luettelosta tulisi pitkä, 
jos kerättäisiin kaikki yhdis-

Pyhäjoen Kotiseutuyhdistys toiminut 30 vuotta

Pyhäjoen Kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja Päivi Pyhäluoto ja sihteeri Marko Vaarala Pyhäjokialueen Kotiseutuliiton julkaiseman Ko-
tiseudun Joulu-lehden kanssa Puhtolan torimökissä yhdistyksen syyskokouksessa 2016.  

tyksen 30-vuotisen taipaleen 
tekemiset, mutta mainittakoon 
vielä yksi: Joka kevät yksi perus-

koulun ja lukion päättävä nuori 
saa kotiseutuyhdistyksen sti-
pendin. Toivottavasti se muis-

tuttaa saajia ja heidän läheisi-
ään kotiseudun tärkeydestä ja 
pyhäjokisista juurista silloinkin, 

jos elämä kuljettaa pois tältä 
seudulta.
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PÄÄTOIMITTAJAT
Sari Hidén

Arvo Helanti

TOIMITUS
Jenny Tiikkaja

Julius Yrjänä

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

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

Seuraava lehti 
(28) ilmestyy 
 >>  lauantaina 15.7.2017

Aineisto toimitettava 
 >>  tiistaina 11.7.2017 
 klo 17.00 mennessä

Painosmäärä 
 >>  vko 26:2600 kpl 
 >>  vko 28:2600 kpl

Puh. 040 359 6166

http://kuulumiset.pyhajoki.fi 
kuulumiset@pyhajoki.fi

Toimitus: 040 359 6166 
Päätoimittaja: 040 359 6165 
Taloussihteeri: 040 359 6160

PYHÄJOEN

KUULUMISET

Järjestöt toimivatSeurakunta tiedottaa

Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani
Lehden jakelu: P-S Suorajakelu Oy, ilmoitukset jakeluhäiriöistä puh. 029 001 0044 (asiakaspalvelu)

Julkaisija: Pyhäjoki Data Oy
ISSN 0788-6071
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Eläkeliitto Pyhäjoen yhdis-
tys ry

HUOMIO. Kesäretken lähtö-
paikka on muuttunut!   Lähtö 
SALEN pihalta klo 7.30  ja Neste 
Yppäri klo 7.40. Teemme retken  
Pohjosi-Pohjanmaan piirin kult-
tuuripäiville Ouluun 1.8.2017. 
Ilmoittautumiset Anna-Liisa 
Tuuttilalle 19.7. mennessä. Li-
sätietoja retkestä myös Anna-
Liisalta puh. 0400778026.

Helluntaiseurakunta
Hengellisten laulujen ilta Kie-

losaaren leirintäalueen kahvios-
sa sunnuntaina 16.7. klo 18.00. 
Yhteislauluja,yksinlaulu ANNE 
SIRVIÖ Oulaisista,kahvitarjoilu! 
Olet sydämellisesti tervetullut!

Keskustan Pyhäjoen paikal-
lisyhdistys r.y.

Sääntömääräinen vuosikoko-
us Iltaruskossa 4.7.2017, klo 
18.00.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa
MTK Pyhäjoki
Pe 7.7 klo 18 mennään kat-

somaan Pyhäjoen Näyttelijöi-
den Kolmen Töräpään Tarina. 
Jäsenille lippu alennushintaan 
10€. Näytöksen jälkeen MTK:n 
100v. juhlan kunniaksi Syö-

dään yhdessä-teemalla ruo-
kailu (omakustanteinen) Katri 
& Aleksi. Tervetuloa mukaan! 
Ilmoittautuminen Annille 044-
2599799, miel. 4.7 mennessä.

Pyhäjoen kotiseutuyhdistys 
Pyhäjoen kotiseutu-yhdistys 

juhlii 30 vuotista taivaltaan ko-
tiseutujuhlan yhteydessä sun-
nuntaina 2.7. klo 13.00 Anna-
lassa. Tervetuloa!

Yppärin kyläyhdistys ry 
Ongintakisa 9.7.2017 klo 

16.00 alkaen pörkän vanhassa 
kalasatamassa. Kisaan voi osal-
listua kaiken ikäiset, mutta lap-
set vanhempiensa valvonnassa. 
Omat onget ja madot mukaan. 
Kyläyhdistyksellä myynnissä 
kahvia, pullaa ym. Tervetuloa!

Pyöräilytapahtuma 29.7 klo. 
16.00. Lähtö Yppärin nesteel-
tä. Kyläyhdistyksellä myynnis-
sä myös arpoja, joten kolikoi-
ta kannattaa ottaa mukaan. 
Kyläyhdistys palkitsee sattu-
manvaraisesti muutamia pyö-
räilytapahtumaan osallistujia. 
Tervetuloa!

Aihetta Kiitokseen

Spr Pyhäjoen osasto kiittää Jyty Pyhäjoki 
ry:tä lahjoittamastaan toimintavustuksesta.

Kiitokset juhannuksen juustokeiton kokeille, 
muille talkoolaisille sekä ostajille! Juustokeiton 
myynti tuotti 1619 euroa, joilla tuetaan seura-
kuntamme lähettien Pia ja Mikko Pyhtilän työtä 
Tansanian Mwanzassa.

Lähetystyön johtokunta

Kuollut:  
Mika Kullervo Polus Liminkaky-
lältä 35 v 5 kk 2 pv

Kastettu: M ink k inen 
Alina Maaria, Luoto Emma Anni 
Sylvia ja 

Impola Viola Marjatta Mirjami
  

Kotiseutupäivä ja 50-vuot-
ta sitten ripille päässeet (v. 
1967) kutsutaan yhteiseen 
jumalanpalvelukseen kotiseu-
tupäivänä su 2.7. klo 10. Juma-
lanpalveluksen jälkeen ruokailu 
seurakuntatalolla, kotiseutujuh-
la Annalassa klo 13.

Taize-hartaus ke 5.7. klo 19 
kirkossa. Aino Luhtasela ja Jani-
na Marin. Vapaa pääsy.

Sanajumalanpalvelus su 9.7. 
klo 10. Lähetyskahvila.

Ruoanjako ti 11.7. klo 13-
14.30 Iltaruskossa, Pappilantie 
3. Pakasteita ja leipää ruoka-
apua tarvitseville. 

Ota oma kassi mukaan.

Musiikkihartaus ke 12.7. klo 
19 kirkossa. Lauluyhtye Jeria. 
Vapaa pääsy.

Messu su 16.7. klo 10 kirkos-
sa. Lähetyskahvila.

Diakoniatoimisto suljettu 
10.7- 13.8.2017.

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.

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. 

TULOSSA:
Kesäretki Raahen saaristoon 

ke 23.8.2017 (huom. ystä-
väkerholaiset ja muut). Lähtö 
seurakuntatalolta linja-autolla 
klo 10.30. Ruokailu Raahen 
Hovissa ja risteilylle lähtö mu-
seorannasta Raahen saaristoon 
klo 12.30. Risteilyllä opastus-
ta ja kahvittelu Iso-kraaselin 

saaressa. Paluu museorantaan 
klo 15.30, josta palaamme Py-
häjoelle. Retken hinta 25 € 
ystäväkerholaiset, 35 € muut. 
Hinta sisältää matkat, risteilyn, 
ruokailun ja kahvin. Tiedustelut 
ja ilmoittautuminen ruokavali-
oineen kirkkoherranvirastoon 
keskiviikkoisin klo 12-16 välillä 
tai Mirjalle sähköpostilla mirja.
hirvikoski@evl.fi.  Ilmoittautu-
miset 15.8. mennessä ! Virasto 
puh. 08 433119.

Vapaaehtoisten ilta Vete-
raanimajalla to 24.8. klo 18-
20. Mukaan kaikki lähetystyön 
tilaisuuksissa (tasauspäivät, 
lähetyskahvilat ym.) ja yhteis-
vastuukeräyksessä ja muissa 
diakonian vapaaehtoistehtävis-
sä olleet ! Yhdessäoloa, kahvit, 
makkaranpaistoa, iltahartaus.

RY:
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

Seurat ja makkaranpaistoa 
pe 7.7. klo 18 Veteraanimajal-
la, Jouko Piilola. Huom. päivä 
muuttunut

www.pyhajoenseurakunta.fi   

Seurakunnan työntekijät lo-
mailevat pääosin heinäkuussa. 
Heinäkuussa töissä ovat kirk-
koherra Jukka Malinen p. 040 
505 0016, kesäkanttori Janina 
Marin p. 050 305 9490 sekä 
ulkotyöntekijät.

Kirkkoherranvirasto p. 08-
433 119. Avoinna heinä- ja elo-
kuun keskiviikkoisin klo 12- 16.  
Tarvittaessa voitte ottaa yhtey-
den kirkkoherra Jukka Maliseen 
p. 040 505 0016.

Kirkko, seurakuntatalo, kirk-
koherranvirasto, taloustoi-
misto ja Sarpatti sijaitsevat 
kaikki osoitteessa Vanhatie 27, 
86100 Pyhäjoki.

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

www.pyhajoki.fi

PYHÄJOEN KUNTA
KUULUTUS

Polusjärven tuulipuiston osayleiskaavan lainvoimaisuus
Pyhäjoen kunnanvaltuuston 17.05.2017 §:ssä 33 hyväksymä Polus-
järven tuulipuiston osayleiskaava sai lainvoiman Pohjois-Suomen 
hallinto-oikeuden kirjallisella ilmoituksella 27.6.2017.

MRA:n § 93 mukaan Polusjärven tuulipuiston osayleiskaava tulee 
voimaan tällä julkisella kuulutuksella 29.06.2017.

 

29.06.2017
Kunnanhallitus

Ruoanjako 
Tiistaina 11.7. klo 13-14.30 Iltaruskos-

sa, Pappilantie 3. 
Pakasteita ja leipää ruoka-apua tarvit-

seville. Ota oma kassi mukaan.

Tervetuloa!

järj. Pyhäjoen seurakunta ja 
Helluntaisrk
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Torstaina 6.7.

Lukion Pauhasalissa, Koulutie 8

Klo 14.00 Itse Ilkimys 3 (K7/4), lippu 8 €

Klo 16.00 Spiderman 5 (K12/9), lippu 10 €

Tervetuloa!

Elokuvia


