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Tämä vuosi on todellinen 
juhlavuosi. Saimme aloit-

taa sen uudenvuodenaaton 
messun jälkeen kuulemalla, kun 
vanhan kellotapulin kellot soit-
tivat isänmaamme juhlavuoden 
kunniaksi sata kertaa. Yhtä hy-
vin kellot olisivat voineet jatkaa 

Itsenäinen Suomi ja vapaa 
isänmaaP   yhäjoen kunta juhlii iloi-

sesti satavuotiasta Suo-
mea läpi vuoden. Pienillä tapah-
tumilla ja pysyvillä vuosittaisilla 
tilaisuuksilla tuomme juhlan lä-
helle arkea huomioiden Suomi 
100 -teema.

Juhlavuosi käynnistyy Pyhäjo-
ki valokuvateoksen julkistamis-
tilaisuudella helmikuun 1. päivä-
nä. Kirja on katsaus nykypäivän 
pyhäjokisten elämään. Yppäri-
kyläkirja ilmestyy keväällä. 

Kirjasto esittelee histori-
an henkilöitä Pyhäjoella sekä 
järjestää 13 taidenäyttelyä. 
Luontoihmiselle on tarjolla ke-
väällä perinteiset Tornien taisto 
-lintutapahtuma Parhalahdella 
sekä Haukikuningas kilpailu. Va-
pun Motoristikirkko, Liminkaky-
län myyntinäyttely, kotiseutu-
päivä, merikirkko, syysmessut, 
Parhalahti – ja Pirttikoskipäivät, 
vanhustenpäivä ja tietysti It-
senäisyyspäivä ovat vuosittain 
toistuvia tapahtumia, joissa nä-
kyvät satavuotiaan sinivalkoi-
sen Suomen värit.

Vauvaperheitä muistetaan 
edelleen tuhannen euron haika-
rarahalla sekä Eläkeliiton kuto-
milla sini-valkoisilla sukilla.

Pyhäjoen kunta on nimennyt 
Suomi 100 juhlatoimikunnan, 
jonka puheenjohtajana toimii 
Tiina Tiirola. Muut toimikun-
nan jäsenet ovat Markku Kes-
tilä, Heikki Lahnaoja, Sari 
Hidén, Sanna Halunen, Jukka 
Malinen ja sihteerinä toimii 

Suomi 100 juhlavuosi
Marjo Luokkanen.

Toivon, että kuntalaiset osal-
listuvat tapahtumiin ja ovat 
aloitteellisia sekä aktiivisia ta-
pahtumien ideoinnissa ja jär-
jestelyissä. Myös yhdistysten ja 
järjestöjen toivotaan innostu-
van luomaan omia juhlavuoden 

tapahtumia.

Pyhäjoen kunta
Matti Soronen
Kunnanjohtaja

soittoa niin, että soitto olisi 
kaikunut viisi sataa kertaa, sillä 
tämä vuosi on myös uskonpuh-
distuksen juhlavuosi. Lokakuun 
lopulla tulee kuluneeksi viisi 
sataa vuotta siitä, kun uskon-
puhdistajamme Martti Luther 
naulasi 95 teesiä Wittenbergin 

linnankirkon oveen.
Uskon asia kirkastui: Elämän ja 

uskon ohjeena yksin Pyhä Raa-
mattu ja uskonelämän sisältönä 
kaikkein pyhin evankeliumi - tu-
lemme autuaiksi yksin armosta, 
uskosta yksin, Kristuksen täh-
den. Tähän asiaan ja sen vaiku-
tuksiin paneudumme erityisesti 
helmikuussa kinkereiden aikana. 
Toki kautta vuoden asia on vah-
vasti esillä.

Jumalaa saamme kiittää täs-
tä rakkaasta isänmaastamme, 
missä olemme saaneet kasvaa ja 
käydä koulumme. Täällä on saa-
tu myös vapaasti uskoa ja tulla 
Jumalan sanan kuuloon ja kas-
vaa isiemme ja äitimme rukous-
ten ja opetusten kantamina. Sa-
tavuotista Suomea juhlistamme 
seurakunnassa yhdessä Pyhä-
joen kunnan ja eri toimijoiden 
kanssa monissa tilaisuuksissa 
läpi vuoden ja erityisesti itse-
näisyyspäivän juhlapäivänä.

Tänä vuonna myös nykyinen 
kirkkomme täyttää 40 vuotta. 
”Onnellinen on se sukupolvi 
joka saa rakentaa kirkon”, vaik-
ka surun keskeltä työhön piti 
ryhtyäkin. Kotiseutupäivän 
jumalapalveluksessa tähän juh-
laan saamme hetkesi pysähtyä.

Hyvää ja siunattua alkanutta 
juhlavuotta 2017

Pyhäjoen seurakunta
Jukka Malinen

Suomen kieli on minun ihoni.

Pentti Saarikoski

Suomi 

Kotomaamme koko kuva, 
sen ystävälliset äidinkasvot 
olivat ainiaaksi painuneet hä-
nen sydämensä syvyyteen. 
Ja tästä kaikesta syntyi hä-
nen tahtoonsa halua ja pyr-
kimystä kohden maamme 
onnea ja parasta.

Aleksis Kivi

Mikä on Suomi? Maa moni-
en muiden joukossa. Mikä on 
isänmaa? Se on meidän suuri 
kotimme.

Zachris Topelius

Eivätkö tienne, että missä valkoinen poutapilvi taivaan si-
nikannella vaeltaa, siinä on Suomen lippu, että missä lumen 
vaara taivasta vasten kuvastuu, siinä värimme – että missä 
valkopurje ulapalla paistaa, siinä viirimme?

Juhani Aho

Mikä on äidinkielesi: se on lähimmäi-
nen kieli

jota puhuvat myös tuuli ja puu, ve-
den kaltaat, sisin mieli.

Tuomas Anhava

Ajankohtaista koulutoimessa:
Pyhäjoen koulut toimittavat ’Suomi 100’ -juhlavuoden kunniaksi yh-

teistä blogia.

Vuoden kuluessa julkaistaan sata blogi -päivitystä suomalaisuudesta ja 
Suomeen liittyvistä ilmiöistä.

Materiaalia tuottavat yhteistyössä oppilaat esikoululaisista lukiolaisiin.

 
Löydät julkaisut osoitteesta:

http://pyhajoki100.blogspot.fi/

Käy tutustumassa ja seuraa läpi vuoden!

Kirjasto osallistuu Suomen 
satavuotisjuhliin esitte-

lemällä 14 Pyhäjoelta lähtöisin 
olevaa henkilöä. Joka kuukausi 
on vuorossa eri henkilö krono-
logisessa järjestyksessä. Kus-
takin on roll-up-juliste. Useim-
piin liittyy kirjanäyttely, mutta 
kesän jälkeen on luvassa myös 
vierailuja. Työstään ja elämän-
polustaan tulee kertomaan mm. 
Jorma Keskitalo, Juha Röning, 
Karoliina Kudjoi ja Leo Viir-
ret.

Kirjasto toimii myös histo-

riakirjoituskeruun toimeenpa-
nijana. Keräämme Pyhäjokeen 
liittyviä tarinoita, muistelmia, 
haastatteluja ja esseitä itsenäi-
syyden ajalta. Kirjasto valitsee 
Kuulumisissa julkaistavat tekstit 
yhdessä Kuulumisten toimituk-
sen ja kulttuuritoimen kanssa. 
Jos kirjoituksia kertyy paljon, 
tehdään niistä kirja. Nimimer-
killä ei voi osallistua. Omalla 
nimellä ja yhteystiedoilla varus-
tetut tekstit voi lähettää joko 
sähköpostilla heikki.lahnaoja@
pyhajoki.fi tai Heikki Lahnaoja, 
Pyhäjoen kirjasto, Ruukintie 1, 

86100 Pyhäjoki kesäkuun lop-
puun asti.

Kirjastolla vuosi huipentuu it-
senäisyyspäivänä kaiken kansan 
iloiseen juhlaan yhdessäolon 
merkeissä.

Heikki Lahnaoja 
Kirjastotoimenjohtaja

Kirjastolla iloitaan itsenäisyyden 
juhlavuodesta
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Äidinkielen opettajain liit-
to (ÄOL) iloitsee siitä, että 
100-vuotiaassa Suomessa 
voimme yhdessä pysähtyä tar-
kastelemaan oman äidinkielen 
ja kulttuurin merkitystä. Se on 
tärkeä osa kaikkea oppimista ja 
opetusta. 

Tietoisuus kielestä ja sen val-
lasta korostuu yhä enemmän 
yhteiskunnallisessa keskus-
telussa. Taidot lukea, kirjoit-
taa, argumentoida, ymmärtää, 
esiintyä, osallistua ja keskus-
tella ovat nyky-yhteiskunnassa 
välttämättömiä ja esimerkiksi 
vloggaaminen, snäppääminen ja 
twiittaaminen arkipäivää. Kieli-
tietoisuus näkyy vahvasti myös 
uusissa opetussuunnitelmissa. 
On syytä huolehtia siitä, että 
kaikilla on kyky ymmärtää kie-
len vaikutuskeinoja, vivahteita 
ja merkityksiä. 

Hyvä äidinkielen osaaminen 
on jokaisen perusoikeus. Se on 

Äidinkielen taito on perusoikeus – ja valtaa

Pyhäjoen lukionuoret toimittavat Kuulumisia. Kuvassa Roni Ohvo ja Lauri Niemelä tekevät messulehteä.

FENNOVOIMA

Fennovoiman Pyhäjoelle ra-
kentama ydinvoimala on mil-
jardi-investointi ja sadan vuo-
den hanke, joka varmistaa että 
suomalaisilla riittää kotimaista 
energiaa myös tulevaisuudessa.

Hanhikivi 1 -hankkeen osa-
puolet Fennovoima ja RAOS 
Project rakentavat Hanhikiven 
niemeä yhdessä, sillä suurhanke 
koostuu kahdesta toimituslaa-
juudesta – sekä Fennovoiman 
että laitostoimittajan osuudes-
ta.

Suomen 100-vuotisjuhlavuo-
den aikana Hanhikiven niemeä 
rakennetaan viime vuosien ta-
paan, kun Fennovoima jatkaa 
laitosalueen peruspalveluiden, 
tukitoimintojen ja apuraken-
nusten rakentamista. 

Myös laitostoimittaja RAOS 
Project jatkaa voimalaitoksen 
suunnitteluun, luvittamiseen, 
rakentamiseen, käyttöönot-
toon ja projektinhallintaan liit-
tyviä toimintoja sekä maa- ja 
vesirakentamisen kokonaisuuk-
sia.

Uusia etappeja

Ydinvoimala-alueen korkein 
piste saavutetaan alkuvuodes-
ta, kun laitosalueelle pystyte-
tään 120-metrinen säämasto, 
joka tulee olemaan Hanhikiven 
niemen korkein piste nyt ja tu-
levaisuudessa.

Vuoden alkupuolella valmis-
tuu myös lajiteltujen jätteiden 
käsittelyasema. Fennovoiman 
tavoitteena on, että 85 pro-
senttia kaikesta työmaalla syn-
tyvästä jätteestä hyödynne-
tään materiaalina tai energiana.

Kesän aikana Hanhikiven nie-

Sata vuotta suomalaista energiaa 

mellä valmistuu Fennovoiman 
rakennuttama kaksikerroksinen 
pääporttirakennus. 

Hallintorakennuksen ja laitos-
toimiston rakennustyöt Fenno-
voima pyrkii aloittamaan ensi 
syksynä. Näiden kahden raken-
nuksen muodostaman kokonai-
suuden on tarkoitus valmistua 
vuoden 2018 aikana.

RAOS Projectin ja sen pääura-
koitsija Titan-2:n tämän vuo-
den etappeihin kuuluvat muun 
muassa majoituskylä- ja sosi-
aalitilaosuudet sekä työmaatoi-
mistot ja ensiaputila.

Työmaalle 8-tieltä tulevan 
Hanhikiventien varteen nousee 
majoituskylä tuhannelle hengel-
le. Ensimmäisten 200 majoitus-

paikan on tarkoitus valmistua 
kevään aikana. Kokonaisuudes-
saan kylä on valmis 2019.

Lisäksi Titan-2 rakennuttaa 
Hanhikiven niemen työmaatu-
kikohdan alueelle kaksi työmaa-
toimistoa, ensiaputilan ja työn-
tekijöiden sosiaalitilat.

Molempiin työmaatoimistoi-
hin tulee tilat noin 200 henki-

lölle. Kolmekerroksiset toimis-
tot ja ensiaputila valmistuvat 
tämän vuoden aikana. 

Noin 2 600 hengelle mitoi-
tetut sosiaalitilat rakennetaan 
neljässä vaiheessa. Ensimmäiset 
sosiaalitilat ovat valmiita kevään 
aikana, ja koko urakka valmistuu 
vuoden 2018 aikana.

Keväällä jatkuvat reaktori-

rakennuksen maankaivuu ja 
-louhintatyöt sekä merialueen 
ruoppaustyöt. Lisäksi maalla ja 
merellä jatketaan ympärivuo-
tisia ympäristöntarkkailuun ja 
työmaan valvontaan liittyviä 
töitä.

Hanhikiven niemen pääporttirakennus valmistuu ensi kesänä. Fennovoiman toimituslaajuuteen kuuluvasta urakasta vastaa oulaistelainen Rakennusliike Sorvoja.

KU VA : V I L L E P O H J O N EN , FEN N OVO I M A

taitoa arvostaa omaa äidinkiel-
tä – rohkeutta puhua, kykyä 
kirjoittaa – ja lukemisen iloa. 
Kielen merkitys on maailmanku-
van muodostamisen, kulttuurin 
siirtämisen ja identiteetin kan-
nalta keskeinen. 

Suomen suurin investointihanke on tällä hetkellä luvitusvaiheessa. 
Hanhikiven niemellä rakennetaan infrastruktuuria ja tukirakennuksia.

Julia Oravisjärvi, Milja Kaurala, Hilja Rautio ja Ossi Tuuttila 
työskentelevät Pyhäjoen lukion kirjastossa. Opiskelijat tutkivat 
Vaarallisia suhteita romaanista päähenkilöä Valmontia.

100-vuotiaassa Suomessa 
on yhdessä varmistettava, että 
oma äidinkieli ja kulttuuri ovat 
keskeinen osa opetusta. Hyvä, 
tasokas opetus edellyttää 
opettajien koulutusta, riittäviä 
määrärahoja ja avointa, luovaa 
suhtautumista tulevaisuuteen. 
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OSSI TUUTTILA

Sara Tuikkala on tavallinen 
pyhäjokinen, joka eräänä päivä-
nä päätti muotoilla nuorimman 
lapsensa kanssa darwin-massaa. 
Touhu oli mukaansa vetävää, ja 
kohta olivat syntyneet tontun 
kasvot. Sympaattiset kasvot 
innoittivat tekemään tontulle 
vartalon ja vaatteet; sähkölan-
gasta tuli selkäranka, kutomalla 
ja ompelemalla vaatteet: “Yht-
äkkiä edessäni istui mukavan 
näköinen tonttu, jonka poikani 
nimesi oitis Väinöksi.” 

Kenenkään ei pitäisi olla yk-
sin, ei edes tontun, joten ton-
tulle syntyivät kaveriksi ensin 
peikko ja sitten tietäjä ja niin 
edespäin. Kun luovuus ja inspi-
raatio iskevät, sille ei mahda 
mitään. Jokainen hahmo alkoi 
samalla kertoa omia tarinoita, 
joita oli pakko kirjoittaa muis-
tiin. Lukemisesta Sara Tuikkala 
ei ole koskaan pitänyt eli kir-
jamaailma oli melko outoa. Ta-
rinaa alkoi myös syntyä kuvien 
kautta valokuvauksen äärellä. 
Luontoihmisenä hän päätti vie-
dä hahmot metsään, rannoille ja 
muuten vain kauniille paikoille 
kuvattavaksi: “Olen aina naut-
tinut luonnossa liikkumisesta 
ja olemisesta. Siellä olen aina 
pystynyt rentoutumaan, vaikka 
mielessä olisi tuhat ja yksi asiaa. 
Metsässä elää vain siinä hetkes-
sä, kuuntelee luontoa ja omaa 
itseään ilman ulkoisia murhei-
ta.” Ei siis ole ihme, että inspi-
raation kohteeksi tulivat luonto 
ja sen asukit. 

”Luonnonkauneus on kato-
amassa ihmisen takia. Tämä on 
niin suuri ja laaja ongelma, että 
sen äärelle meidän tulisi jokai-
sen pysähtyä ja miettiä, kuinka 
pystyisimme muuttamaan tä-
män turmioon johdattavan tien 
suuntaa. Meidän jokaisen tulisi 
huolehtia omasta osuudestam-
me, jotta tämä suomalainen 
kauneus säilyisi”, Sara pohtii.

Luonnossa Sara sai napsittua 
monenmoista valokuvaa met-
sän asukeista ja pääsi rakenta-
maan heidän elämäänsä ja vuo-
denaikoja, joista kirja kertoo. 
Tuo vekkuli tarina vie lukijansa 
metsätontun hahmossa met-
sään. Siellä voi löytää elämän-
iloa täynnä olevan hiljaisuuden: 
metsän, jossa kärsimys, kiire ja 
murhe lakkaavat.

“Hahmoista, kuvista, tarinas-
ta täysin hurahtaneena päätin 
yrittää koota tästä materiaa-
lista kirjan, edes omaksi ilokse-
ni.” Kamera ei tietenkään aina 
ole valmiina, jolloin sivellin tuli 
kehiin. Pikkuhiljaa valokuvien 
seuraksi tuli piirroksia ja maa-
lauksia. 

Maalaaminen alkoi siitä, että 
Sara sai lahjaksi tavalliset vesi-
värit. Siitä innostuneena hän al-
koi kokeilla maalaamista ja huo-
masi, että saa aikaiseksi kuvia, 
joita hän haluaa satukirjaansa 
valokuvien lisäksi. Maalaaminen 
innoitti niin paljon, että kirjoit-
taminen jäi hetkeksi muhimaan. 

Ihminen pystyy tekemään mitä vain

Kohta vesiväreistä siirryttiin 
akryylimaaleihin ja paperista 
kanvakselle, pienistä maalauk-
sista suuriin. Kuten mikä tahan-
sa harrastus, niin maalaaminen-
kin kehittyy.

Inspiraation Sara saa melkein-
pä mistä tahansa, metsästä, 
luonnosta sekä eläimistä. Inspi-
raatiota pursuaa jopa uniinkin. 
Monet näistä taideteoksista 
ovatkin ajattomia ja satumaisia 
paikkoja, joissa on leikitty mie-
likuvituksen kanssa. Luonto-
maalausten lisäksi Sara maalaa 
paljon eläimiä: “Meidän jokaisen 
tulisi antaa mielikuvituksellem-
me ohjat ja hypätä kyytiin. Sa-
malla voimme nauttia luonnosta 
ja elää hetkessä. Kuka tahansa 
voi maalata.”

Maalaaminen ja luova toimin-
ta on toiminut terapeuttisena 
voimana, kun Sara on sairasta-
nut tuki- ja liikuntaelinsairaut-
ta. Maalaaminen mahdollistaa 

arjesta irtautumisen ja melkein 
jopa omasta kehosta. Näin toi-
saalta yleensä negatiivisena 
koettu sairaus on synnyttänyt 
jotakin niin positiivista ja kau-
nista: “Tämä kaikki kertoo siitä, 
kuinka paljon se minulle antaa.” 

“Näitä tekemällä kyllä unoh-
taa sairauden ja on todella iha-
naa, kun huomaa pystyvänsä 
tekemään ja aikaansaamaan jo-
tain näin mukavaa.”

“En olisi pystynyt tähän ilman 
siskoani. Hän näyttää minulle 
mallia, että ihminen osaa ja pys-
tyy tekemään melkeinpä mitä 
vain.” 

Sara Tukkalan töitä on nähtä-
villä Raahessa kahvila Hipussa 
21.1-4.3 ja Pyhäjoen kirjastos-
sa 3.-28.3
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 Tammikuu

 31.12.2016 kello 23-24 Yöjumalanpalvelus kirkossa
 Anne Korpelan maalauksia kirjaston galleriassa: ma, to 11-16, ti, ke, pe 11-20
 21.1. Kuulumiset Suomi 100 (Pyhäjoella), teema pitkin vuotta
 23.-24.1. koulukonsertit:  Wimme Saari ja Tapani Rinne: uusia ja vanhoja joikuja x 6
 Kirjasto: pyhäjokiset historian henkilöt-teema läpi vuoden x12 
 Per Niklas Mathesius, roll up, kirjasto
 
 
 Helmikuu

 Tytti Muurisen lastenkirjakuvituksia kirjaston galleriassa
 Valter Juva, roll up, kirjasto
 1.2. Pyhäjoki-valokuvakirjan julkistus kirjastossa
 12.2. Laulu-ja soitinyhtye Raahe Pauhasalissa, alueen säveltäjiä+sanoittajia
 26.2. yhteisvastuutempaus, srk
 
 
 Maaliskuu

 Maire Järvelin: tilkkutöitä kirjaston galleriassa
 Kaarlo Isotalo, kirjanäyttely, roll up, kirjasto
 18.3. Liminkakylän myyntinäyttely Keskikylän koululla, kylätmk 
 20.3. Nukketeatteria: Suomi 100, 3 esitystä
 Yppäri-kirjan julkistus, Aino Helaakoski
 
 
 Huhtikuu

 Sara Tuikkalan taidetta kirjaston galleriassa
 Margareta Keskitalo, kirjanäyttely, roll up, kirjasto
 27.4. Veteraanijuhla Jokikartanossa (valtakunnallinen juhla viimeisen kerran)
 Jääkiekon kyläturnaus jäähallilla
 
 
 Toukokuu

 Raahe-opiston oppilastyönäyttely, Koulun kevätnäyttely kirjastossa (loppukuu)
 Anna Luoto, kirjanäyttely, roll up, kirjasto
 1.5. Motoristikirkko vappuna
 6.5. Tornien taisto Parhalahden lintutornissa
 25.5. Sylvi ja Sirkka, teatteria Jokikartanossa
 Haukikuningas-kilpailu Tervossa
 Kuusi istutetaan joka koululle / kylälle
 Suomi100 Yppärissä, Merimajalla hirvipeijaiset, näyttely
 
 
 Kesäkuu

 Merja Järvelinin taidetta kirjaston galleriassa
 rouva/herra X, kirjasto
 3.6. yo-juhla, koulut loppuvat
 10.6. Parhalahti-päivä 6.kerran
 18.6. Pyhäjoki-melonta
 24.6.- Merimajan kesä
 26.6. Nukketeatteri Sytkyt:3 karhua, kirjasto
 29.6. Liminkakylän kotiseutuilta
 Hautausmaakierroksia
 Pirttikosken iltavilli?
 Kiertoajelu kylille, kyyti maksuton, suuhunpantavat maksaa
  

 Heinäkuu

 Helena Sydänmetsän maalauksia kirjaston galleriassa
 Kari, Juva, katafilmit, roll up, kirjasto
 Kirkko avoinna, eläkeliittolaiset oppaana
 Annala auki: 26.6.-4.8.2017
 kesäteatteria Annalassa
 1.7. Pirttikoski-päivä, entiset ja nykyiset kyläläiset kohtaavat koululla
 su 2.7. kotiseutupäivä, juhlapuhe Riitta Vanhatalo, 50 vuotta sitten ripille päässeet
 Pyhäjoen kotiseutuyhdistys 30 v
 Yppärin tapahtuma Tekevän myllyllä
 Hautausmaakierroksia
 Merikirkko
 
 
 Elokuu 

 Thomas Sjölundin näyttely kirjaston galleriassa
 Elias Seppälä, esiintyminen, kirjasto
 100 päivää sataan 26.8.
 Lasten rantaleiri veteraanimajalla
 Kiertoajelu kylille
 
 
 Syyskuu

 Jari Janssonin maalauksia kirjaston galleriassa
 Jorma Keskitalo, esiintyminen, kirjasto
 Syysmessut Monitoimitalolla
 
 
 Lokakuu

 Mia Torvinen-Määttä / Lybeckerin taidetta kirjaston galleriassa
 Juha Röning, esiintyminen, kirjasto
 Lasten kulttuuriviikko yhd. Raahe
 Vanhustenviikko
 4.10. Pirttikosken 2.senioripäivä
 Vanhat koululaulut
 
 
 Marraskuu

 Paavo Niskasaaren näyttely kirjaston galleriassa
 Karoliina Kudjoi, esiintyminen, kirjasto
 3.11. Halloween kirjastossa ja nuorisotilassa
 Rakenna joulukuusi-haaste
 Valon juhla, uudet tähdet katulamppuihin syttyvät
 
 
 Joulukuu

 Kansallispukunäyttely kirjaston galleriassa
 Leo Viirret, esiintyminen, kirjasto
 ke 6.12. itsenäisyyspäivä  ja 5.12. koulun itsenäisyysjuhla
 ke 6.12. partiolaisten soihtukulkue, lionsien kynttilöiden sytytys sankarihaudoilla
 6.12. kirjasto myös auki, linnan juhla screenillä
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PYHÄJOEN KUNTA

Valtuuston kokous pidetään keskiviikkona 25.1.2017 alkaen klo 
18.00 kunnantalon valtuustosalissa.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

- Teknisen johtajan virka / Irtisanoutuminen / Saapuneet hakemuk-
set / Julistetaan uudelleen haettavaksi / Saapuneet hakemukset / 
Virkavaali
- Pyhäjoki-talo / Aiesopimus
- Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2017 ja taloussuun-
nitelma 2018-2019
- Valtuuston opintomatka 1.-3.3.2017
- Valtuutettujen aloitteet / Frisbeegolfrata Rautiperälle / Selvitys

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 
kunnantalon hallinto-, elinkeino- ja perusturvaosastolla keskiviik-
kona 1.2.2017 klo 9.00-16.00.

Risto Kittilä
valtuuston puheenjohtaja
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ALISA ESKOLA

Marraskuun lopulla vuonna 
1939, kun Aino Pyhäluoto oli 
vain nelivuotias, ajat muuttui-
vat: syttyi talvisota. Isän oli 
lähdettävä rintamalle puolus-
tamaan isänmaata. Muutamaa 
vuotta myöhemmin perheen 
äiti menehtyi. Perheen viiden 
lapsen oli tehtävä kaikki työ 
yhdessä mummun kanssa, kun 
isä joutui sotasairaalaan. Myös 
pienempien sisarusten täytyi 
osallistua töihin. Lapsilla ei jää-
nyt aikaa juuri ollenkaan leikeil-
le, eikä leluja ollut. Näin kertoo 
Etelänkylällä asuva ja syntype-
räinen pyhäjokinen Aino Pyhä-
luoto.

Pyhäluodon kouluaikoina ei 
ollut kouluruokailua, vaan oma 
maitopullo ja leipä täytyi ot-
taa kotoa mukaan. Jossain vai-
heessa kouluun tuli kuitenkin 
oma keittola. Hygieenisyys oli 
tuolloin vielä alkeellista tasoa. 
Koulumuisto: hän läksi yhdes-
sä siskon kanssa ensimmäisenä 
koulupäivänä kouluun, Järveläs-
tä sinne oli matkaa noin kolme 
kilometriä. Jalan kuljettiin. Kou-
lussa käytiin melkein joka päivä, 
ei sunnuntaina. Koulupäivän 
loputtua mentiin auttamaan 
kotitöissä. 

Lapsuudesta Pyhäluodolle on 
jäänyt mieleen läheisten kuole-
mia, hautajaisia ja ylipäätänsä 
sota-aika. Silloin oli vähän kai-
kesta puute. “Tuolloin elettiin 
yhteisöllistä aikaa: naapurin 
apu oli korvaamaton isäntien 
ollessa rintamalla”, Aino Pyhä-
luoto muistelee. Kaikki tekivät 
yhteisvoimin töitä. Jos Ainolta 

löytyi ylimääräistä aikaa navet-
tatöiden jälkeen, hän käytti sen 
mielellään ompelemiseen ja ku-
tomiseen. 

Siihen aikaan maanviljelystyöt 
helpottuivat hevosniittokonei-
den ansiosta. Se oli Pyhäluodon 
sanoin suuri ihme. Elettiin oma-
varaistaloutta; olivat lehmät, 
lampaat, kanat ja siat.

Kaupungissa ei ollut ruokaa 
sota-aikana eikä pitkään sen-
kään jälkeen. Sähköjä ei ollut 
läheskään joka talossa, lamp-
puöljy oli vähissä silloin sodan 
vuoksi.

Talvista ovat jääneet mieleen 
suuret kinokset:

“Silloin ei aurattu teitä kulje-
tuksista puhumattakaan”

Aino Pyhäluoto aloitti kan-
sanopiston Limingassa rippi-
koulun jälkeen. Kansanopisto 
kesti talvikauden. Myöhemmin 
hän suoritti Raahessa myös 
kaksivuotisen kauppakoulun.

Niihin aikoihin Osuuskaupan 
johtajiksi valittiin maatalous-
alan osaajia. Kun Pyhäluoto oli 
saanut opintonsa päätökseen, 
hän suuntasi takaisin kotiseu-
dulleen Pyhäjoelle. Hän pääsi 
Osuuskassalle töihin: "Kaikki 
oli uutta ja piti kysellä uudes-
sa työpaikassa.” Hän kertoo 
lykänneensä vaunuja tytär kyy-
dissä osuuskassan luukulle, sillä 
silloin ei pidetty äitiyslomia. 
Aukioloajat olivat, mutta jos 
huomattiin jonkun tarvitsevan 
palvelua niiden ulkopuolella, 
asiakasta palveltiin. Vuonna 
1962 hän jätti tämän työn ja 
lunasti tädiltään maanviljelys-
tilan.

Pyhäluoto on toiminut myös 

monissa luottamustehtävissä 
Pyhäjoella. Hän on ollut muka-
na muun muassa kunnanhalli-
tuksessa ja kunnanvaltuustos-
sa. Pyhäluodolle on luovutettu 
myös kunnianosoituksia, kuten 
maakunnallinen Hermanni- pal-
kinto ja Pauha-Maija palkinto 
vuonna 2002. 

Nainen oli tuohon aikaan 
huonommassa asemassa, naisia 
ei otettu juuri ollenkaan luotta-
mustehtäviin. Pyhäluoto kertoo 
olleensa varmasti ensimmäinen 
naispuolinen henkilö maata-
loustuottajain johtokunnassa 
Pyhäjoella. Kunnanhallituk-
sessakin hän oli tuolloin ainoa 
nainen. Nykyään naisen asema 
on täysin erilainen kuin Pyhä-
luodon nuoruudessa.

Nykyään Pyhäluoto asuu yk-
sin suuressa talossa Etelänkyläl-
lä. Hän liikkuu pyöräillen, tapaa 
ystäviään, käy eri tapahtumissa 
ja pitää myös paljon runojen 
lausumisesta. Pyhäluoto kertoo 
olevansa kiitollinen meneillään 
olevasta rauhasta, kun muistaa 
nuoruuden sota-ajan.

Hän toivoo 100 -vuotiaalle 
Suomelle ja Pyhäjoelle sitä, että 
työtä olisi myös nuorille: “Kun 
nuoret kävisivät koulunsa kun-
nolla ja Pyhäjoella olisi tarjolla 
työpaikkoja, nuorten ei tarvitsi-
si lähteä muualle työn perässä.”

Syntyperäinen pyhäjokinen Aino Pyhäluoto 

 Aino Pyhäluoto valmistui merkantiksi vuonna 1956

Aino Pyhäluoto maataloustöissä 1970- luvulla

Osuuskaupan kassalla vuosina 1956-1962

III-Divisioonan ottelu
PJK - SoKi (Sotkamo)

Su 22.1 klo 16.00.
Liput 5/3€

PJK Tiedottaa
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Suomi 100-juhlavuoteen liit-
tyen pyhäjokisia vauvoja muis-
tetaan villasukilla. 

Pyhäjoen Eläkeliiton naiset 
ottivat Suomi100 -työryhmän 
haasteen vastaan ja huolehtivat 
sukkien kutomisesta. Työryhmä 
haluaakin kiittää kutojia osal-
listumisesta pienten jalkojen 
lämmittämiseen. Sinisiin ja val-
koisiin sukkiin valittiin vauvoille 
sopiva lanka ja malliksi valittiin 

ns. junasukka, joka pysyy vauh-
dikkaissakin potkuissa hyvin 
jaloissa. Sukkia on kudottu kai-
ken kaikkiaan 50 paria. Viime 
vuonna vauvoja syntyi kuntaan 
24. Sukkia ei tarvitse erikseen 
hakea, sillä terveydenhoitaja 
Sari Haapakoski jakaa sukat 
uusille pyhäjokisille lastenneu-
volan kautta.

Pyhäjoen Suomi100 -työryh-
män puheenjohtaja Tiina Tiiro-

la kertoi, että kunnanvaltuusto 
on myös päättänyt vuodelle 
2017 ns. ”Haikarahan”, joka on 
1000 €/lapsi. Ohjeet ja haku-
lomakkeen saa kunnantalolta 
tai Pyhäjoen nettisivuilta.

Vauvoille sukat ja tuhat euroa

Kuvassa: Sari Haapakoski RAS, Mirja Helaakoski ja Helvi Kestilä Pyhäjoen Eläkeliitosta sekä Tiina 
Tiirola Pyhäjoen kunnasta
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VICTORIA PELTONIEMI

“San Franciscosta löytyy 
loistava tarjonta kulttuuria, 
elävää musiikkia, pieniä kivi-
jalkamyymälöitä, jotka ovat 
erikoistuneet mitä moninai-
simpiin tuotteisiin ja maa-
ilmanluokan ravintoloita. 
Vaikka asuinpaikka onkin yksi 
maailman metropoleista, on 
luonto yllättävän lähellä. Lä-
himmät kansallispuistot, joissa 
voi vaeltaa useamman päivän 
näkemättä juurikaan urbaanin 
elämän merkkejä, ovat noin 
tunnin ajomatkan päässä ko-
toamme”, kertovat Pyhäjoelta 
kotoisin olevat Aino ja Sami 
Petäjäsoja.

Elämä Amerikassa saattaa 
tuntua kovin kaukaiselta aja-
tukselta tai lähes mahdotto-
malta. Muuttaminen täysin 
uuteen maahan ja maanosaan 
kuuluu monien haaveisiin, 
mutta harva sitä uskaltaa to-
teuttaa. 

Sami (42) ja Aino (41) Pe-
täjäsoja muuttivat San Fran-
ciscoon Samin työn perässä, 
kun Codenomicon Oy myytiin 
yhdysvaltalaiselle Synopsys 
Ltd:lle. He eivät ole katuneet 
muuttopäätöstä hetkeäkään. 

Ulkomailla asuminen on Pe-
täjäsojille kuitenkin ennes-
täänkin tuttua, kun he asuivat 
Singaporessa vuodesta 2011 
asti. Alun perin he päätyivät 

Singaporeen perustamaan 
Aasian toimintoja Samin silloi-
selle työnantajalle Codenomi-
con Oy:lle.

California calling!

Petäjäsojat päätyivät Pii-
laaksoon, Kaliforniaan tammi-
kuussa 2016. Muutto ei ollut 
aivan yksinkertainen, vaan se 
tapahtui kahdessa vaiheessa. 
Aino ja tytär Ida (18) asui-
vat toista vuotta Suomessa 
muuttojen välissä. Ida aloitti 
opinnot yliopistossa syksyllä, 
jolloin Aino muutti perässä 
Yhdysvaltoihin. Kotikielenä 
käytössä on pääasiassa suomi, 
mutta Idan vierailuilla keskus-
telu ajautuu myös välillä eng-
lanniksi.

Samin mukaan Yhdysvaltoi-
hin muuttaminen ei ollut enää 
jännittävää, koska kyseessä ei 
ollut ensimmäinen muutto ul-
komaille. Viimeisen 15 vuoden 
aikana myös Yhdysvallat on 
tullut tutuksi hänelle työ- ja 
lomamatkoilla: “Toki muuton 
yhteydessä tulee aina vastaan 
käytännön asioita, joita ei 
lyhyemmillä reissuilla havain-
noi, mutta kokonaisuutena 
odotukset ja todellisuus ovat 
vastanneet hyvin toisiaan 
eikä isoja yllätyksiä ole tullut 
vastaan.” Ulkomailla asumi-
nen opettaa hyväksymään eri 
paikkojen tavat tehdä asiat ja 

näkökulmia nähdä maailmaa.

Elämä San Franciscossa

Piilaakso on alue Kaliforni-
asta, joka sijoittuu San Jose 
- Palo Alto alueelle, San Fran-
ciscosta etelään.  Piilaaksossa 
on monia menestyviä ja kuu-
luisia yrityksiä, ja brändejä - 
kuten Apple ja PayPal. Myös 
Samin työpaikan pääkonttori 
sijaitsee Piilaaksossa, Sunny-
valessa. Samin työpaikka ja 
toimisto ovat kuitenkin San 
Franciscossa, jossa Petäjäsojat 
myös asuvat. Työtehtävät 
ovat vaihdelleet matkan var-
rella, mutta viimeiset 10 vuot-
ta Sami on viettänyt ohjelmis-
toteollisuuden ja tietoturvan 
parissa.

Aino on ollut maassa vasta 
muutaman kuukauden, eikä 
hän ole vielä töissä. Ennen 
muuttoja, ja muuttojen välis-
sä Aino työskenteli kiinteis-
tövälitysalalla. Töiden etsintä 
tai opintojen aloittaminen 
tulevat ajankohtaiseksi nyt 
keväällä, kun he palaavat jou-
lulomilta Suomesta. 

Vaikka Yhdysvalloissa työ-
kulttuuri on täysin erilainen 
kuin Euroopassa, jää silti pa-
riskunnalla vapaa-aikaakin 
työkiireiden lomassa. “Työn ja 
ruuhkien vastapainoksi löytyy 
paljon tekemistä. Kaikkiaan 

Aino ja Sami Petäjäsoja asuvat Amerikan mantereella

tunnelma on rennompi kuin 
esimerkiksi Singaporessa, 
jossa aiemmin asuimme.” Ka-
liforniassa ja San Franciscon 
kaltaisessa suurkaupungissa 
tekemistä takuulla riittää. Pe-
täjäsojille viiden autottoman 
vuoden jälkeen Singaporen 
saarivaltiossa, tärkeitä prio-
riteetteja ovat auto, lähimat-
kailumahdollisuudet, sekä 
välittömät asumisjärjestelyt. 
Pariskunnan vapaa-ajan akti-
viteetteihin kuuluvatkin pa-
tikointireissut viikonloppui-
sin sekä tietysti Kaliforniaan 
tutustuminen autoilemalla. 
Myös Minni-koiran kanssa 
lenkkeily ja muu liikunta on 
tärkeää vapaa-ajanvietettä. 
Kalifornia tarjoaa myös mah-
tavat mahdollisuudet vapaa-
ajan rientoihin; voi käydä esi-
merkiksi konserteissa, jotka 
taas antavat oman säväyksen 
elämään ja työssä jaksami-
seen.

Ystäväpiiri harvemmin laaje-
nee enää aikuisiällä kovinkaan 
vauhdikkaasti, mutta niin Sin-
gapore kuin Piilaaksokin ovat 
tuoneet Petäjäsojien elämään 
paljon ystäviä. Tässä suhtees-
sa muutot ovat olleet todella 
antoisia, ja uudet ystävät ovat 
yksi monista hienoista asiois-
ta ulkomaille muuttamisessa. 
Vanhat ystävät kotimaassa 
ovat säilyneet ja osa uusista 
ystävistä on ehtinyt muuttaa 
jo edelleen, joten ystäväver-
kosto ulottuu laajalle. 

Faktalaatikko

Kuka: Sami Petäjäsoja
Perhe: Vaimo Aino, tytär Ida, joka aloitti
opinnot yliopistossa Englannissa sekä
samojedinkoira Minni
Työpaikka: Synopsys Ltd. San Francisco
Asuinpaikka: San Francisco, Yhdysvallat

Singaporen ja Piilaakson mo-
nikulttuurisuus luo paljon uu-
sia verkostoja, koska maahan-
muuttajat jättävät normaalit 
sosiaaliset ympyrät taakseen 
ja lähtevät kohti uutta. Näin 
maahanmuuttajien kesken 
syntyy helpommin ystävyys-
suhteita kuin alkuperäisten 
paikallisten asukkaiden kans-
sa.

Suomi ei ole kuitenkaan 
alueella kovin tunnettu maa. 
Vain satunnaisesti tapaa ihmi-
siä, joilla on jotain kokemusta 
Suomesta tai tuttavia siellä. Ei 
ole ollenkaan harvinaista ta-
vata ihmistä, jolla on vain ha-
tara käsitys siitä, missä Suomi 
edes sijaitsee: “Piilaakso on 
hyvin kansainvälinen paikka ja 
esimerkiksi San Franciscossa, 
jossa asumme kuulee ja näkee 
valtavan kirjon eri kansalli-
suuksia. Samoin työpaikallam-
me useamman polven kalifor-

nialaiset ovat vähemmistönä, 
eli paikan luonteeseen kuuluu 
muutto ympäri maailmaa ja 
vastaanotto uusille tulokkaille 
on joko ystävällisen kiinnostu-
nut tai neutraali asia, joka on 
täällä hyvin tavallista.”

Sauna, ruisleipä ja Pepso-
dent

Vaikka samalla planeetalla 
elämmekin, erot eri maanosien 
välillä ovat huomattavat. “Toi-
saalta tekisi mieli vastata, että 
kaikki on erilaista ja toisaalta, 
että ei mikään”, Sami miettii. 
Päivittäinen elämä, ihmisten 
arvot ja elämä ovat saman-
tapaisia kuin missä tahansa 
muualla.

Kuitenkin amerikkalaiset ar-
vot ja ideologia poikkeavat 
suomalaisista, myös käytän-
nön asioita on pitkä lista. Yksi 
poikkeavuuksista on verotus, 
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joka on kevyempi kuin Suo-
messa, mutta verotukselle 
saa huomattavan paljon vä-
hemmän vastinetta. Toiseksi 
esimerkiksi Sami mainitsee 
nettiostamisen. Nettiostami-
nen on paljon helpompaa ja 
yleisempää kuin Suomessa, oli 
kyseessä sitten Uber-kyyti tai 
kulutushyödykkeet. Toisaalta 
taas nettivirastoissa, kuten 
pankissa asioiminen voi olla 
vaihtelevaa. Usein joutuukin 
turvautumaan perinteiseen 
puhelimeen tai nauttimaan 
tiskille jonottamisesta.

Myös merkittävä ero on asu-
minen, joka on varsinkin Pii-
laaksossa kallista, mutta taas 
autoilu ja siihen liittyvät kulut 
ovat hyvin halpoja.

Uuden, sekä erilaisen ympä-
ristön ja kulttuurin keskellä al-
kaa väkisin ikävöidä kotimaata 
tai edes jotain sieltä. Perhe, 
suku, ystävät ja tietenkin pe-
rinteiset  “Suomijutut” - kuten 

ruisleipä ja sauna: “Pepsodent 
hammastahna, jota ruisleivän 
ohella pitää Suomen vierailuil-
ta hamstrata mukaan. Olem-
me kuitenkin olleet onnekkai-
ta siinä mielessä, että olemme 
pystyneet vierailemaan aina-
kin pari kertaa vuodessa Suo-
messa, joten yhteydet ovat 
säilyneet hyvin. Ja pienellä 
säännöstelyllä ruisleipä riittää 
reissujen välit.”

Uskalla haaveilla, uskalla 
tarttua tilaisuuteen

Kun tilaisuus koittaa, kan-
nattaa ehdottomasti muuttaa 
ulkomaille. Käytännön asiat 
kuten lasten koulut ja asun-
to järjestyvät ja ovat lopulta 
kaiken vaivan arvoisia: “Mikäli 
ulkomailla asuminen ei sitten 
jostain syystä osoittaudukaan 
omaksi jutuksi, niin kotiin voi 
aina palata. Sitten kun läh-
töpäätös on tehty ja matka 
alkaa, niin ei kannata liiaksi 

vertailla, miten eri asiat teh-
dään kotimaassa. Luultavasti 
osa asioista toimii paremmin 
ja osa huonommin.” 

Petäjäsojilla ei tietenkään 
ole tarkkaa aikataulua ulko-
mailla viihtymisestä. Suomeen 
palaaminen jossain vaiheessa 
on täysin realistinen vaihtoeh-
to: “Mutta ainakin toistaiseksi 
on vielä nälkää jäljellä katsoa, 
mitä seuraavan mutkan taka-
na on vastassa tällä puolella 
maailmaa.”
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SOFIA NUORALA

Pyhäjoki on kehittynyt kun-
tana vuosien varrella valtavasti 
- ja aina vain parempaan suun-
taan. Kolme Pyhäjoen entistä 
kunnanjohtajaa Martti Nuora-
la, Eero Kangas ja Mauno Pel-
toketo kokosivat ajatuksensa 
omista työvuosista.

Alkuvaiheita kunnassa

Pyhäjoella vuodesta 1973 
vuoteen 1994 kunnanjohtajana 
toimi Martti Nuorala. Koulutuk-
sena Nuoralalla on maamies-
koulu, agrologitutkinto, aineen-
opettajatutkinto Hämeenlinnan 
seminaarista ja humanististen 
tieteiden kandidaatin tutkinto 
Tampereen yliopistosta. Nuo-
rala on toiminut myös opettaja-
na Pyhäjoen kunnan yläasteella 
sekä kunnallisessa keskikoulus-
sa vuosina 1964 - 1972.

Kunta oli tuohon aikaan vie-
lä melko alkuvaiheessa, jolloin 
eteenpäin kehitettäviä asioita 
oli useampia; sivukylien tiever-
koston ja vesihuollon kehittämi-
nen ja elinkeinoelämän pohjan 
vahvistaminen olivat työlistan 
kärjessä. 

Monien kiinteistörakennusten 
kuten monitoimitalon, lukion ja 
terveyskeskuksen rakentami-
sen alulle laittaminen oli suuri 
saavutus. Kunnan väkiluku lähti 
nousemaan, ja Pyhäjoesta lähti 
ulospäin myönteinen kuva.

Rakentamisen aikaa Pyhä-
joella

Kunnanjohtajana Pyhäjoella 
vuosina 1994 - 2003 toiminut 
Eero Kangas kertoo, että hänen 
työvuotensa olivat rauhallista 
aikaa - pahoja tilanteita ei kovin 
usein tullut vastaan. “Oli var-
masti helpompaa kuin nykyään 
eikä töistäkään potkittu niin 
helposti”, Kangas kuvailee. 

Tuo aika oli rakentamisen ai-
kaa; Pyhäjoelle rakennettiin 
muun muassa Pyhäjoen lukio 
sekä Jokikartano. Vaatimatto-
mat rakennukset kehittyivät 
ja saivat uutta maalia pintaan. 
Maisema Pyhäjoella on kehit-
tynyt paljon ajasta, jolloin Kan-
gas muutti Pyhäjoelle vuonna 
1976. Koulutuksena Kankaal-
la on Tampereen yliopistossa 
opiskeltu kunnallistutkinto sekä 
sosionomin tutkinto.

Fennovoiman ydinvoima-
hanke

Paljon kuuluisuutta saanut 
ydinvoimahanke tuli Pyhäjoella 
vireille vuoden 2007 kesällä 
ja toi mukanaan uusia haastei-
ta kunnalle. “Olihan asia aivan 
uusi ja megaluokkaa”, kuvailee 
Pyhäjoella kunnanjohtajana 
vuodesta 2003 vuoteen 2010 
toiminut Mauno Peltoketo. Py-
häjoki valittiin ydinvoimalan 
sijoituspaikaksi kolmen muun 
vaihtoehdon sijasta. Hanke vaa-
ti kunnalta paljon perehtymis-

Pyhäjoki vuosien saatossa kolmen entisen 
kunnanjohtajan silmin

tä ja töitä, kun vuoden 2007 
loppupuolella päätettiin alkaa 
kunnolla työskennellä hankkeen 
eteen. Myös Peltokedon kou-
lutuksena on kunnallistutkinto 
Tampereen yliopistosta.

Nuoralan, Kankaan ja Pelto-
kedon ajatukset ydinvoimasta 
ovat melko samanlaiset; ydin-
voimalla on enemmän myön-
teisiä kuin kielteisiä vaikutuksia 
Pyhäjoelle. Se vie kunnan ima-
goa myönteiseen suuntaan ja 
toimii merkittävänä työllistä-
jänä. Ydinvoiman aiheuttamat 
pelot toivottavasti hälvenevät 
ajan myötä. “Luotan siihen, että 
Suomi hoitaa asian hyvin aivan 
kuten aina ennenkin”, Nuorala 
uskoo.

Työskentely kunnanvaltuus-
ton, kunnanhallituksen ja niiden 
puheenjohtajien kanssa on ollut 
aina miellyttävää - aivan kuten 
ydinvoimahankettakin työstet-
täessä. Pienessä kunnassa ja 
sen valtuustossa ihmiset olivat 
tuttuja jo entuudestaan, ja jo-
kainen antoi täyden tukensa 
työn tekijöille. Valmistelut ete-
nivät luontevasti ja jouhevasti. 
Kunnanjohtajan työssä tämä 
toimiva yhteistyö on keskeistä.

Kaipuuta työhön 

Vaikka kunnanjohtaja saa teh-
dä töitä monet vuodet, on asi-
oita, joita jää jälkeenpäin vähän 
kaipaamaan. “Elämänkirjoa oli 
laidasta laitaan tapetilla ja esil-
lä. Laaja elämänkirjo kunnan-
johtajan työssä oli rikkautta”, 
Nuorala kuvailee. Vuosien var-
rella tutuiksi tulleet kuntalaiset 
saattoivat pyytää apua joskus 
jopa puhelimitse. Kunnanjoh-
tajan työssä on enimmäkseen 
hyviä puolia, joihin voidaan var-
masti luetella hyvä työyhteisö, 
tutut kuntalaiset sekä vaihtele-
vat työajat.

Elämää eläkevuosina

Vaikka joskus on saattanut 
olla pientä kaipuuta työhön, 
on elämä jatkunut työvuosien 
jälkeen mukavasti eläkkeellä. 
Pyhäjoen asioita ja toimintaa 
ehtii helposti seurata lukemalla 
viikoittain saapuvaa Pyhäjoen 
Kuulumiset -lehteä. Kunnan asi-
oissa perillä pysymisessä auttaa 
myös, kun vaihtaa kuulumisia 
perheenjäsenten ja ystävien 
kanssa.

Kun kunnan toimintaa seuraa, 
suurimmaksi muutokseksi nou-
see tietenkin ydinvoimahanke. 
Pyhäjoen kunnan kehitys on 
menossa aina vain myönteisem-
pään suuntaan; yritystoiminnan 
edellytyksiä on parannettu, ja 
palvelut ovat säilyneet ja jotkut 
jopa parantuneet. 

Nuoralan vuodet Pyhäjoen 
työelämän jälkeen ovat jatku-
neet Ylivieskassa. Hän on vai-
monsa kanssa päässyt hyvin 
Ylivieskan elämään mukaan, ja 
he ovat asuneet siellä nyt 20 

vuotta. Vaikka Ylivieskassa viih-
tyy hyvin, välillä kaipaa Pyhä-
joelle, jossa Nuorala ehti asua 
kolmekymmentä vuotta. Myön-
teinen elämäntapa on hänelle 
tärkeää, ja sillä pääsee elämässä 
hyvin eteenpäin.

Myös Kangas on muuttanut 
Pyhäjoelta, syntymäkuntansa 
naapurikaupunkiin Jyväskylään 
vuonna 2006. Vapaa-aikaa on 
paljon, ja se kuluu rattoisasti 
metsätöiden, kuoron ja mökkei-
lyn parissa. Jyväskylään Kangas 
on kotiutunut hyvin. Vapaa-
ajalla ehtii seurata mielenkiin-
nolla myös maailmanmenoa ku-
ten viime syksynä Yhdysvaltain 
presidentinvaaleja.

Peltokedon elämä työvuosien 
jälkeen on jatkunut Pyhäjoella: 
“On ollut aikaa seurata kah-
deksan lapsenlapsen kehitystä 
ja kasvua ihan eri tavalla.” Töitä 
riittää maatilalla, metsänhoito-
töissä sekä vanhojen rakennus-
ten kunnostamisessa. Vaimon 
kanssa ehtii käydä usein myös 
vierailemassa ystävien luona. 
Myös maailmanmenon seuraa-
miseen ja siihen osallistumiseen 
on jäänyt aikaa.

Terveiset Pyhäjoelle ja koko 
Suomelle

“Koko Isänmaalle ja Pyhäjoelle 
toivon, että kansa saa elää rau-
hassa ja rakentaa koteja ja per-
heitä. Toivon, että kaikki - niin 
nuoret kuin vanhuksetkin - saa-
vat elää turvassa. Myönteistä 
elämää kaikille”, toivoo Nuorala.

“Toivon Pyhäjoelle ja Suomel-
le rauhallista kehitystä sekä so-
puisaa elämää”, kertoo Kangas.

“Pyhäjokisena toivon, että 

hyvä yhteishenki säilyy ja ko-
tikunta pysyy itsenäisenä. On 
tärkeää, että Pyhäjoen hyvä 
taso koko kasvatus-, koulu-
tus- ja sivistystoimessa säilyy. 
Suomelle ja meille suomalaisille 
toivon sisäistä ja ulkoista tur-
vallisuutta sekä pohjoismaisen 
mallin mukaisen hyvinvointi-
valtion säilymistä uudistusten 
kautta”, toivoo Peltoketo.

Elokuussa 1987 alkoi opiskelu Pyhäjoen lukiolla. Kunnanjohtaja Martti Nuorala ja valtuuston puheenjohtaja Maunu Vehkala kantoivat 
lukiolaiset uuteen aikakauteen.

Mauno Peltokedon aikana alkoi ydinvoimalahanke.

Eero Kangas ehtii eläkeläisenä vesille.
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MIIA PIETILÄ

Pirttikoskelta lähtöisin, mutta 
aikuisikänsä Parhalahdella asu-
nut Paavo Haapakoski on ollut 
eläkkeellä pari vuotta. Aikai-
semmin Haapakoski on toiminut 
35 vuotta Parhalahden koulun-
johtajana ja opettajana. Kou-
lutyön ohella hän on ollut mu-
kana Osuuspankin toiminnassa, 
toiminut eri yhdistyksissä jopa 
puheenjohtajana ja on siinä si-
vussa ehtinyt myös vähän ur-
heillakin. Nykyään opettajana 
olo alkaa olla taakse jäänyttä, 
ja päivät täyttyvät erilaisista 
asioista. Vaimonsa Helenan 
kanssa hän viettää ansaittuja 
eläkepäiviä lastenlasten kanssa, 
kulttuurimatkoja tehden, saksa-
laisia elokuvia katsoen ja ruoan 
laittoa harrastaen.

Paavo Haapakoski syntyi 
1940 -luvulla kotitaloonsa Tiri-
län pihapiiriin Pyhäjoen rannal-
la. Vastasyntyneenä hän pääsi 
hoitoon Sallan Kursuun, sillä 
hänen äitinsä oli vakavasti sai-
ras. Vuoden päästä äiti kuiten-
kin menehtyi. Paavon hoitaja 
sairastui, ja niin seurasi muutto 
takaisin kotiin Pirttikoskelle. 
Vuoden jälkeen Paavo muutti 
Vihannin Perukan kylälle sijais-
kotiin. Kansakoulu alkoi muuta-
man vuoden päästä. 

Koulusta Haapakoski on aina 
ollut kiinnostunut, ja opettajan 
ura on aina ollut haaveammatti: 
“Meillä oli pienenä tapana leik-
kiä koulua kahden minua van-
hemman naapurissa asuvan ty-
tön Hellin ja Eevan kanssa. Kun 
Helli tuli koulusta kotiin, hän al-
koi pitää meille koulua.” Paavon 
oli kuitenkin aloitettava vaih-
toehtojen puuttuessa Perukan 
kansakoulussa, joten hän luuli 
jo menettäneensä mahdolli-
suuden päästä opettajaksi. Hän 
pääsi kuitenkin Raahen Oy:n 
konepajakouluun, josta hän 
kahden vuoden jälkeen selviy-
tyi pääsykokeiden perusteella 
aloittamaan Raahen opettaja-
seminaarissa oppilaana. Siitä 
alkoi kuuden vuoden opettajan 
ammatin opiskelu. Kansakou-
lun opettajaksi Paavo valmistui 
toukokuussa vuonna 1970.

Aliupseeri- ja reserviupsee-
rikoulun jälkeen Haapakoski 
pääsi teknisen työn opettajak-
si Pattijoen kansalaiskouluun. 
Peruskoulun valmistelun vuoksi 
opettajien virkoja ei ollut juu-
rikaan avoinna, mutta Parha-
lahden koululle aukeni kaksi 
kansakoulunopettajan virkaa. 
Paavo ja vaimonsa Helena päät-
tivät hakea niitä. Virat saatuaan 
vuonna 1972 seurasi muutto 
Parhalahdelle opettajan asun-
toon Iikkalaan. Tästä alkoikin 
hänen 35 -vuotinen uransa 
opettajana Parhalahdella. Tuo-
na aikana Paavo ehti kokea 
monia asioita, ja muistoja löy-
tyy paljon. Mieleenpainuvimpia 
hetkiä ovat olleet kyläläisten ja 
koulun yhteishankkeet kuten 
pianon, tietokoneiden, televisi-
on, videoiden hankkimiset sekä 
ensimmäisen jääkiekkokauka-
lon, tievalojen ja valaistun ladun 

rakentamiset koko kyläläisten 
yhteisvoimin. Mieluisia muistoja 
on myös monilta kylän ja koulun 
yhteisiltä retkiltä usealla linja-
autolla muun muassa laskette-
lemaan ja uimaan. 

Kaikista parhaita koulumuis-
toja ovat kuitenkin oppilaiden 
ahaa -elämykset. Paras palkkio 
opettamisesta on, kun oppilas, 
jolla on ollut hankaluuksia jon-
kin vaikean asian oppimisessa, 
lopulta ymmärtää asian. Haa-
pakoskesta on tärkeää oppimi-
sessa oppilaan oma motivaatio: 
“Välillä ei ole kaikkein tärkeintä 
itse oppiminen, vaan se, että 
haluaa oppia.” Haapakoski on 
tehnyt monia sivutöitä opetta-
jan uran ohella. Hän on toiminut 
muun muassa opiskeluaikana 
lehdenjakajana, sijaisopettajien 
kouluttajana Kalajoella kansan-
opistolla, liikunnanopettaja-
na keskikoululla sekä aikuisille 
suunnatun tietokoneopin opet-
tajana. Hän oli Raahen Seudun 
Pyhäjoen kirjeenvaihtajana pa-
risenkymmentä vuotta.

Liikunta on aina kiinnosta-
nut Haapakoskea, ja sitä hän 
on harrastanut koko elämänsä 
ajan. Palkintoja urheilusta on 
kertynyt monia, kuten esimer-
kiksi vuonna 1964 17-vuoti-
aiden poikien kuulantyönnön 
SM-hopeamitali Joutsassa. 
Paavo on ollut mukana myös 
paljon valmennustoiminnassa, 
ja hän on kuuluttanut monia 
kisoja. Ensimmäiset isot urhei-
lukisat Paavo juonsi vuonna 
1978 Kokkolassa, jossa jär-
jestettiin silloin Kalevan kisat. 
Muita kisoja hän on kuulutta-
nut esimerkiksi maaotteluissa 
ja Euroopan mestaruuskisoissa 
Helsingissä ja Oulussa. Haapa-
koski on kirjoittanut kuulutuk-
sia käsittelevän kirjan ja siihen 
pienen opetuspaketin. Hän on 
toiminut 15 kertaa maaotte-
luiden valmentajana, ja hänen 
valmennettavansa ovat saaneet 
yli 50 SM-mitalia. Liikunta on 
edelleen tärkeä osa Paavon ar-
kielämää; tällä hetkellä suosi-
tuin liikkumismuoto on pyöräily.

Opetuksen ja liikkumisen li-
säksi Haapakoski on ollut mu-
kana vaikuttamassa kunnan-
valtuustossa ja lautakunnissa. 
Vuodesta 1985 lähtien hän on 
ollut mukana OP Ryhmän hallin-
nossa Raahessa, Oulussa ja Hel-
singissä. Merkittävin tehtävä oli 
OP Ryhmän hallintoneuvoston 
puheenjohtajuus Helsingissä. 
Pyhäjoella tärkein tehtävä oli 
toiminta kunnanvaltuuston, 
lukion johtokunnan ja lukion 
rakennustoimikunnan puheen-
johtajina. Hän on saanut useita 
ansiomerkkejä, kuten 1. luokan 
väestönsuojelun ansiomerkin, 
sotainvalidien veljesliiton ja 
Suomen urheiluliiton kultaiset 
kunniamerkit ja OP Ryhmän 
Gebhard - mitalin. Tasavallan 
presidentti on myöntänyt Haa-
pakoskelle Valkoisen ruusun 
ritarikunnan ritarimerkin ja lii-
kuntaneuvoksen arvonimen.

Parhalahdelta Paavo jäi eläk-
keelle vuonna 2007. Eläkkeelle 
jäämisen jälkeen hän on kuiten-
kin kiertänyt ympäri Suomea 

Täyttä elämää viettävä Paavo Haapakoski

kouluttamassa Osuuspankkien 
hallinnon ihmisiä. Hänellä on 
ollut mahdollisuus toimia mo-
nella tasolla opettajana. Hän on 
saanut opettaa ala- ja yläaste-
laisia, lukiolaisia ja aikuisia. Tänä 
vuonna Paavo on jäänyt koko-
naan eläkkeelle, sillä hän haluaa 
viettää aikaansa kolmevuotiaan 
lapsenlapsensa kanssa. Kolmi-
vuotiaan elämää on mielenkiin-
toista seurata eikä siitä ajasta 
halua jäädä paitsi. 

Tuleville opettajille Paavo 
haluaa painottaa heidän oman 
persoonansa näkymistä ope-
tuksessa. Hänestä on tärkeää, 
että opettajan persoona on 
vahvasti esillä. Myös oma innos-
tus opetukseen on olennaista, 
sillä se tarttuu oppilaisiin.

Pysäyttäviäkin hetkiä on elä-
mässä ollut monia. Tietysti 
kaikki sairaudet pysäyttävät 
miettimään, mutta muistorik-
kaita hetkiä hänen elämässään 
ovat olleet myös hänestä teh-
dyt muotokuvat. Ensimmäinen 
muotokuvan maalasi profes-
sori Timo Vuorikoski vuonna 
2008 RSOP pääkonttorille 
Raaheen. Toisen muotokuvan 
maalasi sama taiteilija 2013 
Vallilaan Helsinkiin OP Ryhmän 
keskusyhteisöön: “Kun muo-
tokuvaa maalataan, sitä tulee 
kelattua omaa elämäänsä taak-
sepäin kuin filminauhaa.” 

Lastenlasten syntyminen on 
ollut Paavolle myös tärkeää ja 
heidän kanssaan hän pyrkii viet-
tämään paljon aikaa. Muutenkin 
perhekeskeisen elämän viettä-
minen on hyvin keskeinen osa 
elämää. Hänen esikoisensa asuu 
Saksassa, ja siellä Paavo vie-
railee vaimonsa Helenan kans-
sa paljon. Heistä on mukavaa 
matkustaa. Saksa on usein koh-
teena, ja he käyvät katsomassa 
monia kulttuuri- ja historiakoh-
teita. Pariskunta ei kuitenkaan 
voisi kuvitella asumista muualla 
kuin Parhalahdella: “Parhalahti 

on hyvä kylä asua, sillä täällä on 
jo nykyajan mukavuuksia kuten 
asfaltoidut tiet ja katuvalot. 
Kotimme on hyvällä paikalla, ja 
Oulun lentokenttä on lähellä.” 

Urheilemisen ja matkustamisen 
lisäksi hän pitää lukemisesta, 
ristikoiden täyttämisestä sekä 
tietokilpailujen kysymysten 
tekemisestä. Vaikka Paavo on-

kin nyt eläkkeellä, hän omien 
sanojensa mukaan elää täyttä 
elämää.

Paavo ja Helena Haapakoski ovat Helsingissä vuonna 2013 jännittämässä muotokuvan paljastamista.

Paavolle ja Helenalle jokavuotisia harrastuksia ovat Italian historiaan tutustuminen ja Saksassa tyttäreen perheen luona vierailu. Kuvassa 
Haapakosket ovat vuonna 2014 Sorrentossa.
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JULIA ORAVISJÄRVI

Kuvia ihmisistä, tapahtumis-
ta, luonnosta ja rakennuksista 
sisältää Pyhäjoelle sijoittuva 
valokuvakirja. Pyhäjoelta kotoi-
sin oleva, nykyinen raahelainen 
Heini Kittilä on aloittanut Py-
häjoelle sijoittuvan valokuvakir-
jan teon viime kesäkuussa. Hän 
valmistuu pian kuvataiteilijaksi 
Lapin ammattikorkeakoulusta. 

Idea kuvakirjan tekoon tuli 
Pyhäjoen kunnalta, jonne hän 
oli ensimmäisen kerran yhteyk-
sissä viime keväänä. Materiaalia 
on saatu kokoon kuvaamalla 
mahdollisimman monessa pai-
kassa ja tilaisuudessa. Kittilä 
kertoo, että valokuvaus on aina 
kiinnostanut häntä ja hän onkin 
itse kuvannut suurimman osan 
kirjan kuvista. 

“Valokuvaaminen vaatii heit-
täytymistä ja eläytymistä ti-
lanteisiin ja paikkoihin. Siinä 
täytyy olla täysillä mukana ja 
mielessä tavoite ja ajatus siitä, 
mihin kuvat ovat tulossa.”

Kuvakirjaan tulee kuvia myös 
muilta valokuvaajilta, esimerkik-
si pyhäjokisen Tiina Tiirolan 
kunnalle ottamia otoksia pääs-
tään näkemään kirjassa. Kuva-
kirja on katsaus 2010 -luvun 
pyhäjokisten elämästä. Valoku-
vakirja on projektityö kunnalle 
ja samalla osa Kittilän opinnäy-
tetyötä ja työharjoittelua Lapin 
ammattikorkeakoulussa.

“Halusin suorittaa opintoihi-
ni liittyvän työharjoittelun ja 

Valokuvakirja nykypäivän pyhäjokisten elämästä

opinnäytetyön saman aiheen 
parissa”, Kittilä kertoo.

Kirjassa on kuvia muun muas-
sa Pyhäjoen tapahtumista, ih-
misistä, historiallisista kohteis-
ta, koulutuksesta, elinkeinoista, 
luonnosta, rakennuksista ja 
kehityksestä. Kittilä on kuvan-
nut Pyhäjoen elämää kesäkuus-
ta 2016 asti. Kuvia on otettu 
muun muassa uusista puistois-
ta (kirkkopuisto, frisbeegolf,) 
Annalan kotiseutumuseosta, 
siltatyömaista, lukion messuil-
ta, Yppärin uudelta koululta. 
Valokuvaaja on myös ollut mu-
kana kalastusretkellä ja hirven 
metsästyksessä.

“Kirja dokumentoi rehellises-
ti, mutta elämänmyönteisesti 
pyhäjokisten elämää. Kirjassa 
pyritään huomioimaan jollain 
tapaa kaikki ikäryhmät lapsista 
vanhuksiin.”

Kirja painetaan Lönnbergin 
painotalossa Helsingissä. Kuva-
kirjaan tulee tekstiä sekä suo-
meksi että englanniksi. 

“Kirjassa ei tule olemaan pal-
jon tekstiä, koska se perustuu 
kuvalliseen kerrontaan”, kuvai-
lee Kittilä. 

Kittilä on valokuvannut, kä-
sitellyt kuvat ja tehnyt kirjan 
taiton itse. Mukana kirjaa teke-
mässä ovat olleet kunnan työn-
tekijöistä myös kulttuurisihteeri 
Marjo Luokkanen, sihteeri 
Helena Sydänmetsä ja kirjas-

totoimenjohtaja Heikki Lahna-
oja. He vastasivat pääasiallises-
ti kirjaan tulevista teksteistä ja 
olivat tukena projektin aikana. 
Yhdessä he ovat suunnitelleet 
ja valinneet taittoon sopivia 
kuvia.

“Heiltä olen saanut todella 
hyviä ideoita kuvauskohteista 
ja kirjan rakenteen luomisesta, 
kannustusta ja neuvoja, sekä 
myös suurta vapautta toteut-
taa omia näkemyksiäni! Työs-
kenteleminen näiden ihmisten 
kanssa ja palautteen saaminen 
työn edetessä on ollut antoi-
saa.”

Kirjan taitto valmistui viime 
vuoden puolella. Painosta kirja 
tulee nyt tammikuussa. 

“Kirjassa on ollut paljon 
haasteita”, Kittilä kertoo. “Va-
lokuvaaminen ja raakakuvien 
käsittely on kuitenkin ollut 
haastavinta.”

Myös uusia puolia Pyhäjoesta 
on löytynyt projektin aikana: 
“Tutustuin mielenkiintoisiin ih-
misiin, pääsin tekemään ja koke-
maan asioita, joita en ole aiem-
min tehnyt. Vierailin paikoissa, 
joita en ollut tiennyt Pyhäjoella 
olevankaan.”

“Suhtaudun positiivisesti sii-
hen, mitä olen tähän mennessä 
saanut tehtyä ja nautin kirjan 
tekemisestä.” 
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Tervetuloa Saaren koulun 
7. luokan valinnaisainevanhempainiltaan. 
Torstaina 26.1.2017 klo 17:30 
Saaren koululla.

Saaren koulu
tiedottaa

4H TIEDOTTAA

Kerhot 2017 kevät

Maanantaina: 
Liikuntakerho monitoimitalolla klo 16:30 - 18; Inga ja Kristiina 
Monitoimikerho Yppärissä 9-12v klo 16:30 – 18, Lotta ja Emmiina

Tiistaina: 
kokkikerho opetuskeittiöllä klo 15 – 17; Saana ja Heidi
Monitoimikerho vanhalla koululla klo 16:30 - 18; Milla ja Jenny 
Tyttökerho vanhalla koululla klo 18 – 19:30; Silja ja Emilia
Parhalahdella  monitoimikerho klo 16-17:30, Ulle  

Keskiviikkona: 
Topin toivekerho klo 12 – 16 vanhalla koululla; Maire ja Sari
Monitoimikerho Keskikylän koululla klo 16:30 -18; Aada ja Milla
 
Torstaina:
Monitoimikerho klo 15 – 16 vanhalla koululla; Maire, Elina, Sofia ja Siru
 

Perjantaina: 
Tanssikerho monikkarilla 10-11v klo 16-17:30; Ella

TERVETULOA MUKAAN!

Maanantaina 20.3.
* klo 9.45 ja klo 10.30 
kirjastossa,
* klo 11.45 Yppärin koululla.
Kesto 30 minuuttia
Tervetuloa

Nukketeatteri Sytkyt / Juha Laukkanen

Suomi 100 lapsen silmin–nukkesatu
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Pyhäjoen kunta | Pyhäjoki Municipality
Kuntatie 1, FI-86100 Pyhäjoki, Finland | +358 40 359 6000 | kunta@pyhajoki.fi

www.pyhajoki.fi

KUULUTUS

Pyhäjoen kuntaan on tullut vireille Toni Kippolan maa-ainesten ottoal-
ueen laajennuslupahakemus kallion louhintaan ja kalliokiviaineksen 
ottamiseen Pyhäjoen Hanhikivenniemelle Markanrämeen alueella, 
kiinteistöllä Rautala, RNo: 625-403-54-0.
Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 16.1.-16.2.2017 välisen 
ajan Pyhäjoen kunnantalolla (os. Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki).
Lisätietoja antaa valmisteleva ympäristösihteeri Vesa Ojanperä, puh: 044 
439 3636, s-posti: vesa.ojanpera@raahe.�, (os: Ruskatie 1, 92140 Patti-
joki).

Ystävällisin terveisin:

Marika Anttila
lupasihteeri
Pyhäjoen kunta

p. 040 359 6051
marika.anttila@pyhajoki.�
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LAINVOIMAISUUS KUULUTUS PYHÄJOEN KUNNAN VIRASTO-TIEN JA 
VALTATIE 8 RISTEYSALUEEN LIIKEKORTTELIN 197 ASEMAKAAVAN 
MUUTOKSEN HYVÄKSYMISESTÄ

Pyhäjoen kunnanvaltuusto hyväksyi 23.11.2016 § 99 Virastotien ja 
Valtatie 8 risteysalueen liikekorttelin 197 asemakaavan muutoksen.
Asemakaavan muutos sai lainvoiman Pohjois-Suomen hallinto-oike-
uden ilmoituksella 12.1.2017.

MRA:n § 93 mukaan Virastotien ja Valtatie 8 risteysalueen liikekort-
telin 197 asemakaavan muutos tulee lainvoimaiseksi tällä julkisella 
kuulutuksella 17.1.2017.

Pyhäjoella 17.1.2017
Kunnanhallitus

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

www.pyhajoki.fi

PYHÄJOEN KUNTA

Valtuuston kokous pidetään keskiviikkona 25.1.2017 alkaen klo 
18.00 kunnantalon valtuustosalissa.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

- Teknisen johtajan virka / Irtisanoutuminen / Saapuneet hakemuk-
set / Julistetaan uudelleen haettavaksi / Saapuneet hakemukset / 
Virkavaali
- Pyhäjoki-talo / Aiesopimus
- Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2017 ja taloussuun-
nitelma 2018-2019
- Valtuuston opintomatka 1.-3.3.2017
- Valtuutettujen aloitteet / Frisbeegolfrata Rautiperälle / Selvitys

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 
kunnantalon hallinto-, elinkeino- ja perusturvaosastolla keskiviik-
kona 1.2.2017 klo 9.00-16.00.

Risto Kittilä
valtuuston puheenjohtaja

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

PYHÄJOEN KUNNAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS, HAU-
TAUSMAAN UUSI LAAJENNUSALUE 

Pyhäjoen kunnanhallitus on kokouksessaan 16.01.2017 § 8 päättänyt asettaa 
nähtäville Kirkonseudun asemakaavan muutosluonnoksen, kyseinen alue on Pyhä-
joen seurakunnan hautausmaan uusi laajennusalue.

Suunnittelualueen pinta-ala on n. 0,84 ha ja rajaus näkyy alla olevassa kuvassa.

 

Kirkonseudun, uuden hautausmaan laajennuksen asemakaavan muutosluonnos ja 
siihen liittyvä valmisteluaineisto pidetään nähtävillä 24.01.2017 – 23.02.2017 välisen 
ajan Pyhäjoen kunnantalon ilmoitustaululla ja internet sivuilla osoitteessa www.py-
hajoki.� 

Mahdolliset mielipiteet kaavaluonnoksesta tulee osoittaa kirjallisesti ennen 
nähtävillä olon päättymistä osoitteeseen: Pyhäjoen kunta, Kuntatie 1, 86100  PYHÄ-
JOKI
Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Pirkko Tuuttila puh 040 359 6050.

16.01.2017
Kunnanhallitus
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KYLÄILTA
                              
Keskikylän koululla To.26.1.Klo.18.
Myyntinäyttelyn järjestelyt. Virkistysretki.
Kahvittelua, arvontaa, porinaa...

TERVETULOA
Kylätoimikunta.                            

Pyhäjoki 16.1.2016. 
Terveisin Jaakko Jukkola. 
Puheenjohtaja, puhelin 471124 / 040-

7283829.   

PÄÄTOIMITTAJAT
Sari Hidén

Arvo Helanti

TOIMITUS
Niko Haapakoski, Jenny Tiikkaja

Ossi Tuuttila, Julius Yrjänä

ETUSIVUN KUVA
Mika Kaivola

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 
(4) ilmestyy 
 >>  lauantaina 28.1.2017

Aineisto toimitettava 
 >>  tiistaina 24.1.2017 
 klo 17.00 mennessä

Painosmäärä 
 >>  vko 3:2600 kpl 
 >>  vko 4:2600 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 arkipäivisin puh. 050-3260635

Julkaisija: Pyhäjoki Data Oy
ISSN 0788-6071
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VIETÄ VAPPU VIROSSA !

Pirttikosken maaseutunaiset järjestää kaikille 
avoimen ryhmämatkan Tallinnaan 28.4-
1.5.2017.

 Majoitus Tallink City hotellissa, aivan Tallin-
nan ytimessä,lähellä vanhaa kaupunkia.

 Hinta 315-348 euroa henkilö,riippuen ryh-
män koosta.Hinta sisältää matkat,yöpymiset 
hotellissa aamupaloineen,
 sekä yhden opastetun retken.Vastuullisena 

matkan järjestäjänä toimii Matkarasti.

 Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
 HANNE STARK-VIERIMAA puh.no.044 

333745 

Hanhikiven Kiertäjät ry.
Talvileiri Taiga ’17 tulossa 3.-

5.2. Ilmottautumiset on laitettu 
jakoon kuluneella viikolla ja tu-
lee palauttaa viimeistään 27.1. 
mennessä Sannalle tai Katille!

Helluntaiseurakunta
Ilta Sanan ääressä yhdes-

sä laulaen ja rukoillen per-
jantaina 27.1. klo 18.00 
I l t a r u s k o s s a , P a p p i l a n t i e 
3.Kahvitarjoilu!Tervetuloa!

Jyty Kalajoki ry
Viikonloppumatka Helsinkiin 

24.-26.2.2017. Majoitus Sokos 
hotelli Albertissa.

Oopperassa esitys Sevillan 
parturi la. 25.2.17 klo 19.00. 
Lippuja voi vielä tiedustella. 
Matkan hinta jäseniltä 130.00 
€ / hlö ja muilta 150.00 €/ 
hlö; sis. majoituksen aamiai-
sella sekä matkat joko juna tai 
bussi lähtijämäärästä riippuen. 
Oopperalippu lisämaksusta 
sen haluaville. Samaan aikaan 
on Lahdessa hiihdon MM-kisat 
ja sielläkin on nätti käydä Hel-
singistä esim. lauantaina päi-
vän omatoimiretki. Ilmoittau-
tumiset 3.2.2017 mennessä. 
Kevään Tallinnan matka 29.4.-
1.5.2017. Majoitus TallinkCity 
hotellissa. Tallinnassa mahdol-
lisuus myös oopperaan, lippuja 
alustavasti varattuna. Matkapa-
ketin kokonaishinta 210.00 € / 
hlö + mahdolliset liput. Lisätie-
toja ja ilmoittautumisia Hanna 
Nikupaavo 0444691253 tai 
hanna.nikupaavo@kalajoki.fi tai 
Paula Kumpula jyty.kalajoki@
gmail.com

Pirttikosken maaseutunai-
set

Pirttikosken maaseutunai-
set järjestää kaikille avoimen 
ryhmämatkan Tallinnaan 28.4-
1.5.2017. Majoitus Tallink 
City hotellissa, aivan Tallin-
nan ytimessä,lähellä vanhaa 
kaupunkia. Hinta 315-348 
euroa henkilö,riippuen ryh-

män koosta. Hinta sisältää 
matkat,yöpymiset hotellissa 
aamupaloineen, sekä yhden 
opastetun retken.Vastuullisena 
matkan järjestäjänä toimii Mat-
karasti. Lisätiedot ja ilmoittau-
tumiset: HANNE STARK-VIERI-
MAA puh.no.044 333745

Pyhäjoen Maa-ja kotitalo-
usnaiset

Vuoden ensimmäinen  kök-
kä  Iltaruskossa 26.1.2017 klo 
18.30.  Terävät sakset mukaan!  
Mirja ja Liisa  kutsuvat  maton-
kudetalkoisiin . Tervetuloa !

 Pyhäjoen Reserviläiset R
Ampumaharjoitukset Risti-

vuoren radalla jatkuu Lauan-
taisin omaehtoisesti klo 14:00 
Lajina SRA   Ammuntaa Res 
kiväärillä ja pistoolilla . Huom 
Säävaraus.

Raahen seudun Omaishoi-
tajat ja Läheiset ry

Pisara-ryhmä omaishoitajil-
le ja hoidettaville ma 23.1. klo 
13-14.30 Sarpatissa. Tule kuu-
lemaan mm. helmikuun keilauk-
sesta Kuntokeidas Vesipekas-
sa. Lisätietoa toiminnastamme 
myös puhelimitse OmaisOivan 
työntekijöiltä 044 551 6804/
Milla tai 044 551 6803/Riitta.

Suomi 100 Yppärissä
Kylätupa koululla torstaina 

klo 14-15.30. Seuraavat kerrat 
26.1, 9.2. ja 23.2. Seuraavat 
kerrat ilmoitetaan erikseen. Tu-
lossa kylätapahtumia, mm. kylä-
kirjan julkistaminen.

Yppärin Erämiehet ry
Jäsenet ilmoittakaa saalistie-

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

Kuollut:  
Nanni Elliida Haapakoski e. 

Pärkkä Pirttikoskelta 92 v 7 kk 
12 pv

Messu kirkossa su 22.1. klo 
10. Lähetyskahvila. 

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

Perhekerho Sarpatissa ke 
25.1. klo 10-12. 

Kirkkokuoro ke 25.1. klo 
18.30. Uudet laulajat ovat ter-
vetulleita.

Lapsikuorot alkavat helmi-
kuun alusta.

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

Jokikartanon hartaus to 
26.1 klo 13.30.

Sanajumalanpalvelus kirkos-
sa su 29.1. klo 10. Lähetyskah-
vila.

Kinkerit seuraavasti (aihee-
na uskonpuhdistuksen juhla-
vuosi):

-Su 29.1. klo 18 Pohjankylän 
pohjoispuoli Outi ja Sami Kran-
killa Sarpakuja 2

-To 2.2 klo 19 Yppärin mo-
lempien piirien yhteinen Mirja 
ja Esko Rantasella Nuutintie 20

-To 9.2. klo 19 Liminkakylä 
Aino ja Jaakko Jukkolalla Uute-
lantie 43

-To 16.2. klo 19 Etelänkylä 
Leena ja Erkki Martinmäellä Tii-
ringintie 14

-Su 19.2. klo 15 Parhalahti 
Anne Sipolalla Marttalantie 54

-Viirret-Rajaniemi Leena ja 
Erkki Kortesuolla helmikuun lo-
pulla (aika tarkentuu myöh.)

-Ylinenoja-Pirttikoski aika ja 

paikka myöhemmin
-Saaren alue aika ja paikka tar-

kentuu myöhemmin

Yhteisvastuukeräykseen 
tarvitaan vapaaehtoisia lipas-
keräykseen ja tapahtumiin. Tule 
mukaan ! Yht. Mirja Hirvikoskiin 
p. 050 4929 250.

TULOSSA:
Jokigospel Ylivieskatalo 

Akustiikassa pe 3.2. Tieduste-
lut Hannulta p. 0500 766 031.

Kantelemessu kirkossa su 
5.2. klo 18.  Messun jälkeen 
srk-talolla yhteisvastuukahvila.

RY:  

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

Kerho pe 27.1. klo 17 ry:llä.
Raamattuluokka la 28.1. klo 

19.30 Hannu Nuoralalla.
Seurat su 29.1. klo 16 ry:llä.
 

www.pyhajoenseurakunta.fi   
Kirkkoherranvirasto p. 08-

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

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

Tuuppa la 4.2. Klo 15 alkaen 
Kirkkokallio 14:sta kattomaan 
onko kuvan komistus nuortunu 
vai vanahentunu! 

Istaha hetkeksi tai iltaan asti! 
Kahavit keitän ja Rouva lupas 
jottain leipasta!

Juse 

Aihetta Kiitokseen

Aihetta Kiitokseen
Kuulumiset julkaisee Aihetta Kiitokseen -palstaa. 

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