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Pyhäjoella vietettiin perin-
teikästä kotiseutupäivää sun-
nuntaina 2.7. Päivä alkoi Olli 
Luhtaselan toimittamalla ju-
malanpalveluksella, jossa mu-
kana olivat 50 vuotta sitten 
ripille päässeet. Jumalanpalve-
luksen jälkeen seurakuntata-
lolla järjestettiin ruokailu. 

Kotiseutujuhla alkoi Annalan 
museolla ja samalla vietettiin 
Pyhäjoen kotiseutuyhdistyk-
sen 30-vuotisjuhlaa. Juhlapu-
heen piti Suomen kotiseutu-
liiton toiminnanjohtaja Riitta 
Vanhatalo. Sää suosi juhlaa 
ja juhlijoita, lämmin auringon-
paiste houkutteli väkeä paljon 
paikalle. 

Puheessaan Vanhatalo pu-
hui pyhäjokisten yhteenkuu-
luvuudesta. “Pyhäjoki ja py-
häjokiset on yhteisö, johon 
kuuluvat kaikki täällä asuvat. 
Yhteisö laajenee merkittäväs-
ti, kun huomaamme, miten 
tärkeä Pyhäjoki on myös niille, 
joilla on täällä juuria, niille jot-
ka ovat täällä syntyneet mut-
ta asuvat nyt muualla. Yhtei-
söön kuuluvat kesäasukkaat, 

Kotiseutujuhla Annalassa
vapaa-ajan mökkeilijät, myös 
kaikki Facebookin kautta ko-
tiseutusuhdettaan ylläpitävät. 
Monilla jotka joskus ovat tääl-
lä asuneet ja tehneet työtä, 
on pysyvä lämmin paikka sy-
dämessä Pyhäjoelle.”

Vanhatalon pitämän juhlapu-
heen lisäksi kotiseutujuhlas-
sa kuultiin myös Maikin sekä 
Seelareiden esitykset. Juhlan 
yksi odotetuimmista hetkis-
tä - Pauha-Maijan tai -Matin 
julistus oli monien odottama 
hetki. Tänä vuonna sivistys-
lautakunta valitsi Pauha-Mai-
jaksi Päivi Pyhäluodon, joka 
on aktiivinen ja osallistuva ko-
tiseutuihminen.

Kotiseutupäivä huipentui 
Pyhäjoen Näyttelijöiden esit-
tämään, Sari Jaatisen oh-
jaamaan ja Jukka Partasen 
käsikirjoittamaan näytelmään 
- Kolmen töräpään tarina. 
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Kesä on upeinta aikaa viettää 
pitäjäpäiviä, kotiseutujuhlia, ko-
tiseutupäivää, mitä nimitystä 
missäkin päin käytetään. Kesäl-
lä luonto luo hienot puitteet ja 
juhlaa voidaan viettää myös ul-
kona. Suomessa on pitkä perin-
ne järjestää kotiseutupäiviä ja 
perinne se on myös Pyhäjoella.

Samalla toivotan lämpimät 
onnittelut Pyhäjoen kotiseutu-
yhdistykselle, kun 30 vuotta 
toimintaa tulee täyteen. On 
juhlavuosi.

Tänä vuonna kaikissa juhlissa 
ja tapahtumissa on paikallaan 
nostaa esiin myös itsenäisen 
Suomen 100-vuotisjuhlavuosi. 
Juhlavuoden teema Yhdessä 
korostaa yhteisöllisyyttä kuten 
tämän päivän juhlakin, johon 
olemme kokoontuneet.

Kaunis ja elinkeinoissa sekä 
hyvinvoinnissa eteenpäin me-
nevä Pyhäjoki on yksi esimerk-
ki, miten itsenäisyys, usko omiin 
voimavaroihin ja pitkä rauhan 
aika on voinut taata kasvua ja 
kehitystä kansalaisille eri puolil-
la Suomea, koko maassa.

Kiitän kutsusta tulla juhlapu-
hujaksi. Minulla itsellänikin on 
sukujuuria täällä äidin suvun 
puolelta ja Pyhäjoki on äitini 
synnyin- ja kasvupaikka. Suku ja 
juuret ovat merkittävä osa vah-
vaa kotiseutusuhdetta. Ne ovat 
identiteettiä luova ja vahvistava 
tekijä.

Aionkin tänään puhua koti-
seudun merkityksestä ja eri-
laisista näkökulmista, mihin se 
heijastuu ja vaikuttaa.

Työni puitteissa Kotiseutu-
liitossa olen viime aikoina seu-
rannut erityisesti kotiseutu-kä-
sitteen käyttöä arjen puheessa, 
eri yhteyksissä ja mediassa; ko-
tiseutuun liittyviä ilmiöitä; pai-
kallisuuden arvostusta ja nyt 
isona muutoksena maakuntauu-
distusta sekä keskustelua tule-
vaisuuden kunnista. 

Pohdin myös, mitä on koti-
seututyö ja miten paikallisuus 
ja identiteetti tuottavat elinvoi-
maisuutta.

Voisin aluksi kertoa taustas-
tani ja myös Kotiseutuliitosta, 
jota tänä päivänä edustan. Olen 
itse kotoisin Kärsämäeltä, joten 
koko Pyhäjokilaakso on tullut 
lapsuudessa ja nuoruudessa jo 
luontevasti tutuksi. Pyhäjoki 
on yhdistänyt meitä ja usein 
huomaan muissakin ihmisissä, 
että läheisyyttä, yhteyttä ja 
samanhenkisyyttä kokee muis-
takin jokivarren kunnista kotoi-
sin olevien kanssa, varsinkin kun 
heitä tapaa maailmalla. Sitähän 
ollaan kuin sukulaisia, kun tapaa 
täältä kotoisin olevia muissa yh-
teyksissä.

Opiskelu vei ensin Ouluun ja 

sitten Jyväskylään, missä opis-
kelin puheviestintää. Työtkin 
ovat tehneet minusta monipaik-
kaisen. Työ- ja ammattitaustani 
on mediassa ja viestinnässä. 
Ylen palveluksessa työskentelin 
Kajaanissa, Kokkolassa ja Hel-
singissä parikymmentä vuotta 
ennen kuin siirryin Suomen Ko-
tiseutuliittoon.

Nykyinen kotipaikka on Kirk-
konummella. Jokainen opiskelu-
paikkakunta, työpaikkakunta ja 
asuinpaikka on jättänyt minuun 
muistoja ja jälkiä, hyviä ystäviä 
ja tuttuja paikkoja. 

Joskus kun joku sanoo, et-
tei ole oikein mistään kotoisin 
ja tarkoittaa samalla, että on 
asunut niin monessa paikassa 
ja muuttanut monta kertaa, 
ettei mikään paikka tunnu ko-
tiseudulta, niin minusta siinä 
on aina surullinen sävy. Itse 
en ole kokenut monipaikkaista 
kotiseutusuhdetta koskaan ha-
jottavaksi tai rikkinäiseksi, vaan 
rikkaaksi ja monipuoliseksi. 
Ehkä syynä on se, että minulla 
on niin positiivinen ensimmäi-
nen lapsuudessa syntynyt koti-
seutusuhde.

Työskentelen nykyisin Suo-
men Kotiseutuliiton toiminnan-
johtajana.

Kotiseutuliitto on maamme 
suurin kulttuurialan kansalais-
järjestö, jonka toiminnan pii-
rissä on yli 150 000 aktiivista 
toimijaa. Yhteisöjäseniä on yli 
800. Jäsenet ovat kuntia, maa-
kuntien liitot ja alueellisia ja 
valtakunnallisia järjestöjä sekä 
paikallisia kotiseutuyhdistyksiä 
ja kaupunginosayhdistyksiä. Jä-
seniä on siis joka maakunnassa 
ja toiminta hyvin moninaista, 
kun jokaisella jäsenyhdistyksel-
lä on oma profiilinsa mihin se 
toiminnassaan keskittyy. Viime 
vuosina keskeisiä teemoja val-
takunnallisesti ovat olleet mm. 
kotiseutumuseoiden kehittämi-
nen, aineeton kulttuuriperintö, 
kansalaisten osallisuus hallin-
non muutoksissa, kulttuuriym-
päristöt ja kotiseudun käsitteen 
pohdinta.

Kotiseutuliitto kehittää ja 
tukee kotiseututyötä sekä pal-
velee jäseniään kotiseututyön 
etujärjestönä. Puhumme koko-
naisvaltaisesta kotiseututyöstä. 
Käsite kuvaa hyvin sitä, että on 
vaikea rajata eikä ole tarkoituk-
senmukaistakaan rajata, mikä 
on kotiseututyötä ja mikä ei ole. 
Ajan myötä tulee aina myös uu-
sia toimintamuotoja ja sisältöjä. 
Kotiseututyö liittyy kulttuuri-
perintöön, rakennusperintöön 
ja kulttuuriympäristöihin. Ko-
tiseututoimijat ottavat kantaa 
kaavoitukseen ja palveluihin. 
Kotiseutuyhdistykset voivat 
toimia asukkaiden äänitorve-
na. Kotiseututyössä edistetään 
yhteisöllisyyttä, asuinalueiden 
viihtyisyyttä ja toimivuutta 
sekä järjestetään tapahtumia. 

Riitta Vanhatalo, FT
Toiminnanjohtaja, Suomen Kotiseutuliitto

Juhlapuhe Pyhäjoella 2.7.2017 

Hyvät kuulijat ja juhlaväki
Hyvää kotiseutupäivää kaikille!

Monilla on toimintamuotona 
myös julkaisut, kotiseutulehdet 
ja -kirjat.

Kotiseutusuhde on vahvasti 
emotionaalinen suhde. Koti-
paikka on fyysinen paikka, mut-
ta se laajenee henkiseksi tilaksi, 
muistoiksi, kiintymykseksi ja 
tunnesiteeksi.

Kotiseutuliitto valitsi myös 
Suomi 100 -juhlavuoden yh-
deksi pääteemaksi sen, mitä 
kotiseutu meille tämän päivän 
suomalaisille merkitsee.

Tuttu, vanha sana, jolle eri 
vuosikymmeninä on voinut tulla 
uusia kerroksia ja merkityksiä 
tai sana on voinut jäädä uudis-
sanojen jalkoihin.

Kysyimme monin tavoin, mitä 
kotiseutu merkitsee tämän päi-
vän suomalaisille, erilaisille, eri 
ikäisille ja eri elämäntilanteissa?

Paikan merkitys oli keskus-
telijoille aivan keskeinen. He 
puhuivat luonnonmaisemasta, 
merestä, metsistä, mutta myös 
kulttuuriympäristöstä. Myös 
korttelit, kadut nimineen ja ra-
kennukset historioineen ovat 
kotiseudun rakennuspuita. 

Paikan lisäksi kotiseutu koet-
tiin paikkaan liittyvänä kielenä, 
murteena. Murre on kotiseutui-
dentiteetin osa.

Käsitys kotiseudusta synnyin- 
ja kasvuseutuna on vahva.  Ko-
tiseutu yhdistettiin puheissa 
synnyinseuduksi ja vanhempi-
en ja menneiden sukupolvien 
asuinseuduksi. Juurilla ja histo-
rialla koetaan olevan merkittävä 
painoarvo. 

Miten kotiseutu sitten syn-
tyy, jos sinne ei ole syntynyt? 
Sekin käydyissä keskusteluissa 

todettiin, että eri paikoissa voi 
asua vuosikausia niin, että siitä 
ei kuitenkaan tule uutta koti-
seutua. Entä miten syntyvät 
kokonaan uusien asuinalueiden 
kotiseutukokemukset? Keskus-
telijoiden mielestä tavoitteel-
linen kotiseututyö voisi luoda 
yhteisöllisyyden tällaisille pai-
koille.

Historiatieto koettiin hyväk-
si kotiseudun rakennuspuuksi. 
Kun tietää mitä asuinseudulla 
ja sen paikoissa on tapahtu-
nut, alkaa vähitellen kiinnittyä 
paikkaan. Tärkeä huomio olivat 
myös lapset. Lapset oppivat 
tuntemaan lähiympäristönsä 
puut, pensaat, kivenkolot ja 
nurkat paremmin kuin aikuiset. 
Muuttoliikkeen myötä vanhem-
mille uudesta asuinpaikasta tu-
lee heidän lastensa lapsuuden 
kotiseutua. Kotiseutusuhteen 
kehittymisen vuoksi pidettiin 
tärkeänä, että joku opettaa 
lapsille paikkojen merkityksiä ja 
historiaa. 

Vanhemmat puolestaan ko-
tiutuvat lastensa avulla, heidän 
elämänsä mukana. Päiväkoti, 
koulu, ja kotiseutuopetus opet-
tavat samalla aikuisia.

Hyvät kuulijat
Kotiseutu tuntuu olevan nyt 

jopa ilmiö, trendi, se on uudel-
leen kiinnostavaa ja siitä am-
mennetaan monessa toiminnas-
sa. Jopa tuotteilla ja yrityksillä 
on kotiseutu.

Nostan esimerkkejä, jotka 
havainnollistavat kotiseutusuh-
teen merkitystä meille tämän 
ajan suomalaisille.

- Yhdistystoiminta koti-
seututyön piirissä on vilkasta ja 
esim. Kotiseutuliiton yhdistys-
jäsenten määrä on ollut viime 

aikoina kasvussa. Viime vuosina 
on tullut useampi kymmenen 
uutta yhdistysjäsentä joka vuo-
si.

- Facebook ja sen yhtei-
söt tuovat paikan merkityksen 
esille; niissä voi hoitaa kotiseu-
tusuhdetta. Paikkakuntakohtai-
sissa ryhmissä voi olla tuhan-
sia jäseniä ulkomaita myöten 
mukana. Olenkin sanonut, että 
sosiaalinen media on tehnyt 
suuren palveluksen kotiseutus-
uhteen hoitamiselle ja myös ko-
tiseututyölle.

- Kotiseututatuoinnit, 
kuntavaakuna-aiheiset tms., 
joista Kotiseutuliiton pj. Janne 
Vilkuna on tehnyt ensimmäi-
senä havaintoja. Ne ovat yksi 
esimerkki miten moninaisesti 
ihmiset haluavat tuoda esille 
oman kotiseutuidentiteettinsä 
ja ilmentää sitä.

- Perinne- ja kotiseu-
tupäivät eri paikkakunnilla 
paikallisesti ovat säilyttäneet 
suosionsa ja usein niihin osal-
listuvat myös muualle muut-
taneet, jotka kesällä palaavat 
lomailemaan entiselle kotiseu-
dulle. Myös vuosittain pidettä-
vät Valtakunnalliset kotiseutu-
päivät ovat aina vaan suositut, 
ympäri Suomen tullaan sinne 
ja myös paikalliset osallistu-
vat aktiivisesti. Tänä vuonna, 
elokuussa, osana Suomi 100 
-juhlavuotta, Valtakunnalliset 
kotiseutupäivät järjestetään Jy-
väskylässä.

- Media tuo myös esiin 
kotiseutua yhä enemmän, koti-
seutu-sanaa käytetään enem-
män ja siihen liittyvät ilmiöt 
ovat monin tavoin esillä. Esim. 
henkilöhaastatteluissa -johtaji-
en, urheilijoiden, taiteilijoiden 

– kotiseutu tuodaan useimmi-
ten esille.

Toinen ajan merkki on paikal-
lisuuden uusi arvostus ja koros-
tuminen. Paikallisuudella viita-
taan usein sellaiseen toimintaan 
ja tekemiseen, joka on lähinnä 
ihmisten jokapäiväistä elämää ja 
arkea. Paikallisuus voi tarkoittaa 
paikkakuntaa, kylää, kaupunkia. 
Usein paikallisuudella kuvataan 
myös identiteettiä – tunnetta 
siitä, että ympäröivä lähiyhtei-
sö muodostaa kokonaisuuden, 
joka on erilainen muista, joka 
on itselle tuttu ja läheinen, jo-
hon voi samaistua.

Paikallinen identiteetti on hy-
vin aitoa, jota voidaan vaalia, 
mutta jota on vaikea väkisten 
synnyttää tai muuttaa. Siihen 
kuuluu yhteisöllisyys, kotiseu-
tuhenki ja kotiseuturakkaus, 
kulttuuriperintö, kulttuuriym-
päristöt, elinkeinot, osaaminen 
ja oman seudun erityispiirteet. 

Kotiseutuliitto otti kantaa 
vuosikokouksessaan vuosi sit-
ten elokuussa Kajaanissa, ja 
antoi julkilausuman, joka liittyy 
tähän asiaan. Maakuntauudis-
tuksen ja tulevaisuuden kuntien 
yhteydessä on puhuttu elinvoi-
maisuuden kehittämisestä. Se 
on nähty maakunnissa yhdeksi 
tärkeimmistä tehtävistä. Kunta-
alan selvityksessä suomalaiset 
pitivät sitä myös kuntien yhte-
nä tärkeimmistä tehtävistä. 

Kotiseutuliitto esitti elokuus-
sa, että nimenomaan identi-
teettityö pitää nostaa elin-
voimaisuuden kehittämisen 
keskiöön. Kulttuuri ja maakun-
nallinen, paikallinen identiteet-
ti: niitä tarvitaan ja niitä pitää 
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vaalia parhaillaan käynnissä 
olevassa maakuntauudistuk-
sessa. Ne tuovat myös hyvin-
vointia asukkaille. Uudessa 
laissakin jopa mainitaan uusien 
maakuntien tehtävissä kulttuu-
rin ja maakunnallisen identitee-
tin edistäminen.

Uuteen paikallisuuteen kuuluu 
myös paikallisuuden tuotteista-
minen ja paikallisuuden voima-
varoista ammentaminen. Se luo 
juuri elinvoimaa. Esim. musiikis-
sa monilla artisteilla ja bändeillä 
osa brändiä on se, mistä ollaan 
kotoisin. Taide ja kulttuuri kai-
ken kaikkiaan on aina ammen-
tanut niin kansainvälisestä kuin 
paikallisesta. Urheiluseurojen 
ja joukkueiden fanittamisessa 
paikkakunnalla ja seudulla on 
vahva sidos siihen, mitä joukku-
etta kannatetaan.

Lähiruuan arvostus ja trendi 
on nostanut myös ruuan mark-
kinoinnissa paikkakunnat esiin. 
Matkailu on aina tuotteistanut 
paikallista historiaa, tarinoita, 
kulttuurikohteita.

Ja kun paikkakunnan nimellä 
olevia käsitöitä, sisustustava-
roita tai muita ennen ostettiin 
matkamuistoiksi, tänä päivänä 
oman kotipaikan korostaminen 
ja esiintuominen, paikan fanit-
taminen näyttäytyy myös siinä, 
että käsityöläisten tuotteita 
ostavat paikkakuntalaiset ja 
sieltä kotoisin olevat – turistien 
lisäksi.

Vieläkin korostaisin myös sitä, 
miten sosiaalinen media on 
nostanut hyvin konkreettisel-
la tavalla pintaan ja näkyväksi 
sen, miten tärkeitä paikat ja 
paikkakunnat ovat meille. Mo-

nelle ovat varmasti tuttuja Fa-
cebookin paikkakuntakohtaiset 
tai kylien tai kaupunginosien 
ryhmät, joissa on usein jopa 
tuhansia ystäviä tai ryhmäläisiä 
mukana. Näistä ryhmistä on to-
dettu, että ne ovat tässä ajassa 
kevyemmin toteutettua paikal-
lishistoriaa ja verrattavissa sikäli 
kyläkirjoihin ja kotiseutukirjal-
lisuuteen. Vaikkakin kotiseutu-
kirjoilla on edelleen paikkansa 
ja niitä sekä julkaistaan että 
luetaan paljon. Tänäkin vuonna 
Kotiseutuliiton Vuoden koti-
seututeos -kilpailuun osallistui 
jo pelkästään 77 kirjaa ja se on 
jäävuoren huippu vuoden sisällä 
ilmestyneistä kirjoista.

Monet kotiseutuyhdistykset 
ja muut paikalliset yhdistykset 
ovat myös ottaneet sosiaalisen 
median käyttöön. Ollaan siellä 
missä ihmiset viettävät muuten-
kin aikaa. Ollaan avoimesti läs-
nä, valmiita vuorovaikutukseen 
ja ottamaan uusia toimijoita 
mukaan.

Pyhäjoella on myös oma FB-
ryhmä, jota itsekin seuraan. 
Siinä on tällä hetkellä yli 1500 
jäsentä. Minusta se on hyvin 
paljon suhteessa paikkakunnan 
asukaslukuun. Täällä taitaa olla 
useampikin ryhmä eri tarkoituk-
siin. Kaikkia niitä yhdistää kui-
tenkin pyhäjokisuus.

Tässä ajassa kotiseutuyhdis-
tyksillä on myös paljon ajan 
trendeistä seuraavia mahdol-
lisuuksia, mahdollisuus ottaa 
oma rooli asukkaiden rinnalla 
isojen muutosten edessä.

Kotiseutuyhdistys voi olla juu-
ri se yhteisö, joka tukee uusien 
asukkaiden kotiutumista ja tu-

tustumista uudelle paikkakun-
nalle. Vaikka eniten puhutaan 
muuttoliikkeestä pääkaupun-
kiseudulle ja kasvukeskuksiin, 
maan sisäinen muuttoliike suun-
tautuu paljon monipuolisem-
min, esim. pieniltä paikkakunnil-
ta isompiin, kyliltä keskustaan 
ja kunnista, maanosista toisiin, 
työn perässä ja muistakin syis-
tä.

Tarvitaan edelleen yhteisölli-
syyttä ja sitä vahvistavat juuri 
esimerkiksi tällaiset yhteiset 
tapahtumat ja juhlat, joita usein 
järjestävät kotiseutuyhdistys, 
kunta ja muutkin toimijat yh-
teistyössä.

Kotiseutuyhdistykset tuovat 
paikallista historiaa ja kulttuuria 
esiin. Myös kouluopetuksessa 
paikallisen historian, kulttuu-
rikohteiden, oman lähiympä-
ristön tutuksi tekemisessä ko-
tiseutuyhdistykset voivat olla 
koulujen ja opettajien kump-
paneita. Tämä on korostunut 
ja tullut helpommaksikin uusien 
perusopetuksen opetussuun-
nitelmien perusteiden myötä, 
jotka toivat mukanaan mm. ilmi-
öoppimisen, mutta myös kump-
panuusajattelun.

Kotiseututyö ja toimijat kaut-
ta maan ovat aina ottaneet 
uusia ajan haasteita vastaan ja 
uudistuneet sen mukana. Niin 
tapahtuu nytkin, kun hallinnon 
rakenteet muuttuvat. Esim. 
edeltäjäni Kotiseutuliitossa, 
dosentti Lassi Saressalo, on 
todennut, että kotiseututyö on 
saanut usein piristysruiskeen, 
kun on ollut murrosaikoja. Täs-
tä on esimerkkinä kuntaliitos-
ten jälkeinen aika yhdistysten 

Vuoden 2017 Pauha-Maijaksi valittiin aktiivinen ja osallistuva kotiseutuihminen Päivi Pyhäluoto.

toiminta-alueilla. Yhdistyksiä 
on tarvittu vaalimaan kulttuu-
riperintöä ja vahvistamaan yh-
teisöllisyyttä sekä tukemaan 
paikallista identiteettiä. 

Näin myös juhlivalle Pyhäjoen 
kotiseutuyhdistykselle haluan 
toivottaa hyvää tulevaisuutta. 
Uusissa haasteissa ja murros-
kohdissa se on asukkaita varten.

Meillä onkin juuri nyt iso muu-
tos ja murros käynnissä. Muu-
tos koskee kuntia ja maakuntia 
asukkaineen. 

Asukkaiden kannalta avain-
asemassa ovat usein palvelujen 
saatavuus, tehokkuus, laatu ja 
hinta. Toinen tärkeä näkökulma 
on se, miten samalla demokratia 
toteutuu. Vaikuttamisen halu 
ja vaikuttamisen kansalaistaito 
ovat meillä suomalaisilla perin-
teisesti vahvat. Nyt tapahtuu 
isoja muutoksia myös paikalli-
sessa päätöksenteossa.

Minä uskon, että tulevaisuu-
den rakentamisessa tarvitaan 
jatkossa entistä enemmän yh-
teistyötä. Uskon, että uudessa 
tilanteessa kuntien ja maakun-
tien valtti on yhteistyön kehit-
tämisessä aivan uudelle tasol-
le. Kaikkia tarvitaan, jokaisen 
sektorin, toimialan ja toimijan 
osaamista ja tekemistä ja niiden 
välistä yhteistyötä.

Nyt olisi momentum ottaa 
kuntalaiset, asukkaat, kansalai-
set vakavasti otettavalla taval-
la mukaan. Palauttaa ihmisten 
usko politiikkaan ja yhteisten 
asioiden hoitoon. Vahvistaa sitä 
ajatusta, että kunta ovat kun-
talaiset. Se ei ole pelkästään 
hallintoa, taloutta, palveluja ja 

MILJA KAURALA

Vuodesta 2000 lähtien Py-
häjoella on valittu vuoden 
kulttuurihenkilö: Pauha-Maija 
tai Pauha-Matti. Tänä vuonna 
sivistyslautakunta on valinnut 
vuoden 2017 Pauha-Maijaksi 
Päivi Pyhäluodon, joka tunne-
taan aktiivisena ja osallistuvana 
kotiseutuihmisenä. 

Pauha-Maijan tai -Matin valin-

taan vaikuttavat muun muassa 
seuraavat seikat: henkilö on 
toiminut vapaaehtoisena pit-
kään jollakin kulttuurin tai koti-
seututyön alueella, on edelleen 
aktiivinen kulttuurin tekijä, asuu 
Pyhäjoella ja tuo tunnetuksi ko-
tikuntaansa myönteisesti. 

Pyhäluoto on ollut Pyhäjoen 
kotiseutuyhdistyksen puheen-
johtaja yli 20 vuotta. Hänet 
valittiin Raahe-opiston vuoden 
Annaksi vuonna 2013. Raahe-

opiston käsityöryhmien ohjaa-
jana Pyhäjoella Pyhäluoto on 
toiminut 2016 syksystä lähti-
en. Tämän vuoden alusta lähti-
en Päivi Pyhäluoto on toiminut 
Pyhäjokialueen Kotiseutuliiton 
puheenjohtaja.

Pauha-Maija 2017

Kotiseutujuhlassa yleisöä riitti.

Opettajana: Kuvataiteilija Saila Kleine-Staarman. 
Tekniikka oma valinta: öljy, akryyli, akvarelli, hiili, lyijyky-

nä, pastelli. 
Aihe: Vapaa tai opettajan ehdottama, esim. maisema tai 

näkymä Annalan museo alueelta. 
Max. oppilasmäärä 20 henkilöä. Leiri on maksuton jäse-

nille, muut 30 €. 
Ilmoittautumiset heinäkuun loppuun mennessä: Martti 

puh. 0503221177. Järj. Raahen taideyhdistys

Taideleiri Annalassa 
Annalan museolla, 
Annalantie 20.
la-su 5.- 6.8.  klo 10-16.

rajoja niin, että kuntalaiset oli-
sivat vain palvelujen kohde ja 
asiakas. Kuntalaiset ovat kun-
nan ydin, mitä varten kunta on 
ylipäätään olemassa.

Pidän tätä näkökulmaa tärkeä-
nä mm. siksi, että tulevan maa-
kuntahallinnon myötä osa kun-
talaisia edelleen koskettavista 
asioista päätetään jatkossa kau-
empana. Tarvitaan kuitenkin 
jatkossakin osallisuuden koke-
musta ja tunnetta, että itseä 
koskeviin asioihin voi vaikuttaa.

Voi olla, että uusien tehtävi-
en mukaiset kunnat tulevatkin 
olemaan entistä lähempänä 
henkisesti asukkaitaan. Var-
masti tullaan kehittämään uu-
sia lähidemokratian muotoja 
ja osallistamisen tapoja. Tämä 
kehitys voi olla pienille kunnille 
vahvuus. Kuten Pyhäjoella us-
koisin olevan, pienessä kunnas-
sa ketterä yhteistyö ja mutka-
ton lähestyminen ovat valmiiksi 

helppoja. Kunnanjohtaja tunne-
taan ja kunnanviraston kynnys 
on matalalla.

Hyvät pyhäjokiset ja kaikki ko-
tiseutupäivään osallistujat

Pyhäjoki ja pyhäjokiset on 
yhteisö, johon kuuluvat kaikki 
täällä asuvat. Yhteisö laajenee 
merkittävästi, kun huomaamme, 
miten tärkeä Pyhäjoki on myös 
niille, joilla on täällä juuria, niil-
le jotka ovat täällä syntyneet 
mutta asuvat nyt muualla. Yh-
teisöön kuuluvat kesäasukkaat, 
vapaa-ajan mökkeilijät, myös 
kaikki Facebookin kautta koti-
seutusuhdettaan ylläpitävät. 
Monilla jotka joskus ovat täällä 
asuneet ja tehneet työtä, on 
pysyvä lämmin paikka sydämes-
sä Pyhäjoelle.

Kotiseutupäivänä juhlistamme 
Pyhäjokea kotiseutuna.

Hyvää kotiseutupäivää kaikil-
le!
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HEINI KITTILÄ

Tanja Saukko on Parturi-
kampaamo Tanjan yrittäjä. 
Säännöllinen kouluttautumi-
nen, työn vaihtelevuus ja erilai-
set asiakkaat tuovat jatkuvasti 
virtaa yrittämiseen. Kokemusta 
alalta hänelle on kertynyt 21 
vuotta.

Pyhäjoella 24 vuotta asunut 
Tanja perusti toiminimen vuon-
na 1998 ja parin vuoden kulut-
tua siitä osti itselleen yrityksen.

Tanja tekee perinteiset hius-
tenleikkaukset ja -värjäykset 
kaikenikäisille. Pyhäjokiset seu-
raavat muotia ja tänä kesänä 
kiharretaan ahkerasti. Hiusten-
pidennyksiä tehdään tässä par-
turi-kampaamossa solmimalla, 
mikä ei rasita hiusta samalla ta-
valla, kuten liimaaminen.

Tanja Saukolla on runsaasti 
laadukkaita ulosmyyntituottei-
ta liikkeessään ja pitkän työko-
kemuksensa ansiosta hän osaa 
neuvoa asiakkaalle juuri sopivan 
hiustenhoitotuotteen.

Yrittäjyys sopii Tanja Saukolle

Tanja Saukolle yrittäjyys oli oikea valinta.

HEINI KITTILÄ

Parhalahden Teeriperällä 
kasvava Iso Petäjä sai suojelun 
luonnonmuistomerkkinä. Ym-
päristösihteeri Vesa Ojanperä 
arveli puun iäksi 200 vuotta. 
Pyhäjoen kulttuurisihteeri ja 

puun omistaja Marjo Luokka-
nen haki puun suojeluun. 

Marjo kertoo, että 1950-lu-
vulla otetussa valokuvassa puun 
juurella seisoo hänen isän isän-
sä Antti Parhaniemi (1880-
1958). Hän oli maanviljelijä ja 
itseoppinut eläinlääkäri, joka 
paransi sairaita eläimiä erilaisilla 

pihapiirin kasveista keittelemil-
lään rohdoksilla. 

Iso Petäjä sijaitsee Marjo 
Luokkasen lapsuudenkodin pi-
hapiirissä (Teereläntie 85).

Parhalahden Iso Petäjä on 
nyt luonnonmuistomerkki

Antti Parhaniemi Ison Petäjän alla 1950-luvulla. Iso Petäjä vuonna 2017.

KU VA : H E I N I  K IT T I L Ä

KU VA : H E I N I  K IT T I L Ä

Kaunis kesäsää kruunasi Pirt-
tikosken kyläyhdistyksen Tuu 
kyllään kahaville –tapahtuman 
lauantaina 1.7. Tapahtuma ko-
kosi koulun pihalle niin nykyisiä 
kuin entisiäkin kyläläisiä parisa-
taa. Kaukaisimmat olivat tulleet 
Helsingistä saakka. Piha-alue 
täyttyikin iloisista tervehdyk-
sistä, kun entiset koulukaverit 
uudistivat tuttavuuksia. Tapah-
tuman tervetuliaispuheen pi-
tänyt, eläkkeelle jäänyt koulun 
johtaja Ahti Virpiranta kiitteli 
Pirttikoskisia siitä, kuinka help-
poa on ollut tulla kyläläisten 
kanssa toimeen ja kuinka heiltä 
on aina saanut apua koulun toi-
mintaan. 

Tapahtumapaikalla oli histo-
riahuone, joka oli täynnä valo-
kuvia, karttoja, nuorisoseuran 
päiväkirjoja ja tietenkin tarinoi-
ta. Tilaan oli tuotu myös Miilu-
kangas Oy:n perustajan Erkki 
Miilukankaan kuva ja historiaa. 
Hän oli lähtöisin Pirttikoskelta, 
joten hänen tarinansa on myös 
osa kylän historiaa. Huone oli-
kin täynnä koko ajan. Monta 
hyvää tarinaa kuultiin kuvien 
innoittamana. Nuorisoseuralla-
kin oli avoimet ovet, joten siellä 
pystyi vaikka tanssilattian liuk-
kautta testaamaan. 

Oman lisänsä tapahtumaan 
toi Vuokatti Actionin kiiking-
keinu. Yleisö eläytyi kiikkujien 
keinumisen mukana ja huuteli 

Tuu kyllään kahaville-tapahtumaa 
vietettiin hyvässä säässä

kannustuksia. Monet kävivät 
laitetta testaamassa, mutta vain 
Jussi Eno ja Viljami Haapakos-
ki saivat sen pyöräytettyä ym-
päri.

Suurin vetonaula taisi kui-
tenkin olla E. Helaakosken nä-
köalanosturi. Moni kauhisteli 
nosturin korkeutta ja pelkäsi 
kyytiin menoa, mutta jonon 
pituudesta päätellen sinne kui-
tenkin päätettiin mennä. Sen 
verran harvinaista oli nähdä 
oma kylä ja joki ylhäältä päin, 
että se kannatti kokea. Iso 

kiitos kuuluukin Pirttikoskel-
ta lähtöisin olevalle Eino He-
laakoskelle nosturin paikalle 
tuomisesta. Kiitokset myös 
Mika Peltomaalle ja Heikki 
Ruotsalalle, jotka tekivät ison 
työn mahdollistaessaan kaikki-
en pääsyn yläilmoihin sekä Kari 
Kivimäelle, joka huolehti jokai-
selle turvavaljaat. 

Vaikka kaunis ilma oli suuri 
tekijä tapahtuman onnistumi-
sessa, se ei olisi onnistunut il-
man kylän aktiivisten ihmisten 
panosta. Maaseutunaiset huo-

lehtivat vieraiden ruokkimisesta 
ja kyläyhdistyksen väki huolehti 
siitä, että kaikki saivat Pyhäjo-
en kunnan tarjoamat kahvit. Iso 
kiitos kuuluukin siis kylän tal-
kooihmisille – ilman teitä kylällä 
ei olisi toimintaa.

Tapahtuma oli yksi Nouseva 
Rannikkoseudun teemahank-
keista ja se oli myös yksi Suo-
mi100 –juhlavuoteen liittyvistä 
tapahtumista. Tapahtumasta 
löydät tarinan ja lisää kuvia Pirt-
tikosken kyläyhdistyksen FB-
sivulta.

Pirttikosken koululta tänä keväänä eläkkeelle jäänyt koulun johtaja Ahti Virpiranta piti 
tervetuliaispuheen

Kunnantalo suljettu 
viikolla 29, 17.-23.7.

Aurinkosta kesää! 

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

www.pyhajoki.fi

Polttopuuta Pyhäjoen kunnan asukkaille

Pyhäjoen metsänhoitoyhdistys hoitaa Pyhäjoen kunnan metsän-
hoitopalvelut. Polttopuuksi soveltuvaa hakkuutähdettä syntyy eri 
puolilla Pyhäjoen kuntaa toteutettavista hakkuu- ja hoitotoimen-
piteistä.

Polttopuupalstan voi varata:

Metsänhoitoyhdistys Pyhäjoki
Olli Suorsa
p. 0500-281 942
olli.suorsa@mhy.� 

KU VA : K A R I K IV I M Ä K I
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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

Yppärin kyläyhdistyksen 
puutyöpiiri kokoontui talvella 
kerran viikossa iltaisin. Osal-
listujista nuorimmat olivat 
13-vuotiaita ja vanhimmat elä-
keläisiä. Piirin ohjaajina toimivat 
Paavo Vuoti ja Jonne Vieri-
maa. Puutyöpiirin tuotoksia on 
nähtävissä Pyhäjoen kirjaston 
gallerian vitriineissä heinäkuun 
ajan. 

Kirjaston gallerian vitriineissä Yppärin 
kyläyhdistyksen puutyöpiirin satoa

Rukoushuoneella su 
23.7. klo 18. Alapörkän-
tie, Yppäri.
Esiintyjinä Eliisa Suni, 

Ulla Pyöhtäri ja Riikka 
Suni-Lajunen, puhe Ilkka 
Tornberg. Yhteislaulua.
Kahvitarjoilu. Tervetu-

loa!

SUOMI 100-YPPÄRISSÄ

Juuret-Yppärissä 
musiikkitilaisuus 

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

Annalantie 20

22 rakennusta, 8000 esinettä

Vapaa pääsy

Tervetuloa

Annalan kotiseutumuseo
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Toukokuussa Helsingissä so-
listiopintonsa päättänyt Py-
häjokinen Marja Pisilä palasi 
Pyhäjoelle ja aloitti työskente-
lynsä kunnan vapaa-aikatoimes-
sa. Pisilä on koulutuksel¬taan 
yhteisöpedagogi (AMK) ja 
valmistui Centria ammattikor-
keakoulusta syksyllä 2012. 
Opiskeluiden jälkeen Pisilä on 
työskennellyt päätoimisesti 
seurakuntien nuorisotyössä 
Kalajoen rovastikunnan alueel-
la. Kimmokkeen hakeutua lii-
kunnanohjaajan tehtävään Pisilä 
sai omien harrastusten pohjalta 
sekä toimimisesta usean vuo-
den ajan Yppärin Urheilijat ry:n 
johtokunnan luottamustoimis-
sa.

Yppärin Urheilijat ry on ol-
lut Pisilän kasvattiseura, vaikka 
kilpaurheilu-ura jäikin lopulta 
junioritasolle. Luottamustoimet 
kasvattiseurassa kuitenkin jat-
kuvat ja varmasti lähitulevaisuu-
dessa viritellään seuratoimintaa 
ja -yhteistyötä eri toimijoiden 
välillä. ”On ollut hienoa huo-
mata miten isolla otteella Py-
häjoen harrastemahdollisuuksia 
on kehitetty muutaman viime 
vuoden aikana. Seuraava haaste 
onkin lähteä liikkeelle ja saada 
harrastepaikat aktiiviseen käyt-
töön! Lupaan olla innostamassa 
kaikkia liikunnan pariin.”

Urheileminen ja omasta hyvin-
voinnista huolehtiminen ovat 
olleet aina tärkeä osa Pisilän ar-

kea. Luonnossa liikkuminen joko 
yksin, koiran tai perheen kanssa 
on tärkeä ja edullinen tapa pi-
tää itsestä huolta. Helsingissä 
ollessa kuntosali, lenkkeily ja 
tanssi olivat iso osa arkea ja ne 
pysyvä harrastuksissa edelleen. 
Monitoimitalon kuntosali uu-
distus onkin nyt yhtenä osana 
Pisilän tulevan kesän työnkuvaa.

Liikunnanohjaajantyön ohes-
sa Pisilä jatkaa musiikin parissa 
työskentelyä, keikkailen pitkin 
maakuntaa Maikki –artistini-
mellä. Varmasti jollain keinoin 
myös musiikki ja liikunta yhdis-
tetään liikuntakurssin tai -ko-
keilun muodossa, mutta eikö-
hän silloin musiikin tuottaminen 
jää toiselle taholle, Pisilä sanoo 
hymyillen.

 Erityisen tyytyväinen Pisilä 
on siitä, että perhe- ja työelä-
män yhteensovittaminen tun-
tuu tällä hetkellä helpommalta 
kuin aiemmin. ”Tuntuu tosi 
hyvältä, että voin työskennellä 
täällä kotipitäjässä ja parantaa 
osaltani yhteen hiileen puhal-
tamista liikuntapuolen jutuissa. 
Se että saan tehdä ohjaustyötä 
eri-ikäisten parissa motivoi mi-
nua kyllä kehittämään Pyhäjoen 
kunnan liikuntapalveluja yhä 
edelleen kaikkia paremmin pal-
veleviksi.”

Marja Pisilä aloitti liikunnanohjaajana 
Pyhäjoen kunnalla 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
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PÄÄTOIMITTAJAT
Sari Hidén

Arvo Helanti

TOIMITUS
Milja Kaurala

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 
(30) ilmestyy 
 >>  lauantaina 29.7.2017

Aineisto toimitettava 
 >>  tiistaina 25.7.2017 
 klo 17.00 mennessä

Painosmäärä 
 >>  vko 28:2600 kpl 
 >>  vko 30:2600 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

50

60

0,40

Eläkeliitto Pyhäjoen Yhdis-
tys ry

Kesäretkelle lähtijät! Lähtö 
16.7. Klo 7.30 Sale ja klo 7.40 
Yppäri Neste. 1.8. Kesäretki 
Ouluun, vielä mahtuu mukaan.
Hinta 20 euroa , maksu kerä-
tään autossa. Lähtö klo 8.30 
Yppärin Neste ja klo 8.40 Sale. 
Varaukset ja lisätiedot 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!

Vapakalastusjaosto
Vapakalastusjaoston onkicu-

pin kilpailupäivät: 19.7, 26.7, ja 
9.8.  lähtö entisen shellin pihal-
ta klo 17 

Yppärin jakokunnalla on muutama kesämökin vuokra-
tontti vapaana kakkosrivissä.

Yhteydenotot puh. 040-5497486 tai vesa.heiskari@
raahenedu.fi

MYYDÄÄN

KUIVAA 
POLTTOPUUTA

P.050 - 59 299 59

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

www.pyhajoki.fi

KUULUTUS

PYHÄJOEN KUNNAN MATINSAAREN OSAYLEISKAAVA

Pyhäjoen kunta ilmoittaa Matinsaaren osayleiskaavan käynnistymis-
estä, jonka ensimmäise- nä vaiheena tulee vireille hankkeen osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelma (OAS päivämäärällä 10.07.2017). 
Pyhäjoen kunnanhallitus päätti kaavoitushankkeen käynnistymis-
estä 10.07.2017 § 286..
Matinsaaren suunnittelualueen pinta-ala on n.133,3 ha, josta Matin-
saaren osuus on n. 37 ha, suunnittelualueen rajaus näkyy alla 
olevassa kuvassa.

 

Matinsaaren osayleiskaavan  OAS pidetään MRL:n 63 §:ssä 
säädetyllä tavalla nähtävillä  13.07.2017 alkaen koko kaavoituspros-
essin ajan Pyhäjoen kunnantalon ilmoitustaululla ja internet sivuilla 
osoitteessa www.pyhajoki.� 
Lisätietoja asiasta antaa kaavoitusvastaava Pirkko Tuuttila puh 040 
359 6014.

10.07.2017
Kunnanhallitus
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KUULUTUS

PYHÄJOEN KUNNAN KIRKONSEUDUN JA SAARENALUEEN MUUTOS 
NISKAN ALUEELLA, PYHÄJOKITALON HANKEKAAVAN ASEMAKAAVAN 
MUUTOSEHDOTUS

Pyhäjoen kunta ilmoittaa Pyhäjokitalon hankekaavan asemakaavan 
muutosluonnoksen nähtäville asettamisesta. 
Pyhäjoen kunnanhallitus päätti asiasta kokouksessaan 10.07.2017 § 285.

Suunnittelualueen pinta-ala on n. 2,1 ha, suunnittelualueen rajaus 
näkyy alla olevassa kuvassa.

 

Asemakaavoitettava alue sijaitsee Pyhäjoen kirkonkylällä Pohjoishaaran 
etelärannalla, rajoittuen länsipuoleltaan Vanhantien Pohjankylän siltaan 
ja itäosasta Valtatie 8.

Pyhäjokitalon hankekaavan asemakaavan muutosehdotus ja siihen 
liittyvä oheisaineisto pidetään yleisesti nähtävillä 14.07.2017 – 
18.08.2017 välisen ajan Pyhäjoen kunnantalon ilmoitustaululla ja inter-
netin ilmoitustaululla osoitteessa www.pyhajoki.� 

Kirjalliset mielipiteet asemakaavan muutosehdotuksesta voi jättää 
18.08.2017 mennessä osoitteella:
Pyhäjoen kunnanhallitus, Kuntatie 1,86100 PYHÄJOKI.

Lisätietoja kaavasta antavat:
Pyhäjoen kunnan kaavoitusvastaava Pirkko Tuuttila, puh. 040 359 6014, 
pirkko.tuuttila@pyhajoki.� 
Kaavan laatijana toimiva Ramboll Finland Oy, kaavan laatija Saara 
Melama, puh 050 543 2778, saara.melama@ramboll.�

10.07.2017
Kunnanhallitus
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Polttopuuta Pyhäjoen kunnan asukkaille

Pyhäjoen metsänhoitoyhdistys hoitaa Pyhäjoen kunnan metsän-
hoitopalvelut. Polttopuuksi soveltuvaa hakkuutähdettä syntyy eri 
puolilla Pyhäjoen kuntaa toteutettavista hakkuu- ja hoitotoimen-
piteistä.

Polttopuupalstan voi varata:

Metsänhoitoyhdistys Pyhäjoki
Olli Suorsa
p. 0500-281 942
olli.suorsa@mhy.� 

Kuollut:  
Lauri Verner Ojala Pohjankyläl-
tä

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

Hartaus ke 19.7. klo 19 San-
karihautausmaalla. Vapaa pää-
sy. 

Sanajumalanpalvelus su 
23.7. klo 10. Lähetyskahvila. 

 Musiikkihartaus ke 26.7. klo 
19 kirkossa. Vapaa pääsy.

Diakoniatoimisto suljettu 
10.7- 13.8.2017.

TULOSSA:

Merikirkko su 30.7. Tervon 
satamassa klo 18.

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.

Omaishoitajien virkistys-
leiri järvimaisemassa Ham-
masniemessä Haapavedellä 
5.-7.9.2017. Ohjelmassa yhdes-
säoloa, ulkoilua, terveysliikun-
taa, laulamista, vertaistukea, 
tietoa omaishoitajuudesta, 
saunomista, hiljentymistä. Il-
moittautuminen 14.-15.8. väli-
senä aikana Mirja Hirvikoskelle 
puhelimitse 050-4929250 tai 
sähköpostilla mirja.hirvikoski@
evl.fi.

RY:
Kesäseuraradio lähettää oh-

jelmaa tauotta 31.7. saakka, 
taajuudet Raahe 96,6, Haapa-
vesi 90,8, Sievi 106,8. Tarkem-
paa tietoa srk.fi tai suviseurat.fi

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.

Vuokrattavana
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Torstaina 10.8.

Lukion Pauhasalissa, Koulutie 8

Elokuvia

Tervetuloa!

Klo 19.00 Miami (K12/9), lippu 10 €

Klo 17.00 Autot 3 (K7/4), lippu 8 €


